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Utekl bolesti,
přeběhl Česko
Extrémní sportovec
Štěpán Dvořák chtěl
svůj velký plán
v půlce vzdát. Překonat
bolest mu pomohli lidé
v Praze. Během tří dnů
uběhl 402 kilometrů.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
RADEK LAUDIN
TŘEBÍČ | Byl to od začátku smělý
plán. Ultramaratonec Štěpán Dvořák si
vymyslel, že o Velikonocích přeběhne
Česko z jeho nejjižnějšího místa do
toho nejsevernějšího. Tedy z hranic poblíž Vyššího Brodu až do Šluknovského výběžku.
Dopředu si v klidu vybral termín

i přesnou trasu svého rekordního výkonu. Jenže všechno bylo jinak už před
startem. Několik týdnů předem věděl,
že není zcela fit. Termín startu ale nechtěl měnit, protože by to znamenalo
řadu organizačních komplikací.
Během jednoho přípravného běhu ho
začaly bolet nohy. „Dva týdny jsem stále cítil bolest, šel na odběr krve
a chroustal nějaké prášky, takže jsem
měl jen týden na závěrečnou přípravu.
Hlavně jsem kvůli tomu neměl na běhání moc náladu,“ popisuje.
Jenže ohlášený velikonoční běh
z jihu na sever se nezadržitelně blížil.
Týden předem si dopřával hodně volna
a dostatek spánku, aby si odpočinul.
Předběžně totiž počítal s tím, že poběží
tři dny a dvě noci nonstop bez spaní.
Že z toho nakonec budou dokonce tři
noci a několik velmi krátkých spánků
(spíše by se jim dalo říct padnutí vyčerpáním), s tím Dvořák předem nepočítal.
Komplikace řešil i na místě startu.
Noc předtím měl strávit v penzionu v jihočeském Vyšším Brodě.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

Krátce před Prahou Štěpán Dvořák (uprostřed) uvažoval, že běh vzdá. Běžci z hlavního města mu pak pomohli.
FOTO | ARCHIV ŠTĚPÁNA DVOŘÁKA
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V KINECH OD 20. DUBNA
TAKÉ VE 3D

2 21. dubna 2017

Třebíčsko

Utekl bolesti, přeběhl Česko.
Změnil ale plán a chvíli spal
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Jenže v domluveném penzionu nikdo neotevíral ani nebral telefon. Tak museli
s noclehem improvizovat na jiném místě. „Noc byla sice klidná, ale stejně jako
tu předchozí jsem se nedokázal uvolnit
a spát,“ popsal vytrvalec.
V tomto rozpoložení vyběhl na Velký
pátek v pět ráno. Zpočátku šlo všechno
dobře. Vše měl vymyšlené tak, aby byl
v Českých Budějovicích a v Praze za denního světla a mohli se tak k němu přidávat jeho podporovatelé.
Jenže vše směřovalo k tomu, že do Prahy ani nedoběhne. „Nejhorší to bylo,
když jsem přebíhal přehradu Slapy. Začalo v sobotu svítat a mně se chtělo tak
strašně spát, že jsem nebyl schopný udělat dva rychlé kroky po sobě. Hned po
prvním mně padla hlava. Padl jsem pak
na matraci v autě. Šíleně mě bolely
nohy. Stále více mně vrtalo hlavou, jestli
tam není nějaký zánět. Plán, že nebudu
spát, se zhroutil jako hrad z karet,“ uvědomil si.

„Jak to všem vysvětlím?“
V té chvíli měl za sebou 190 kilometrů.
Jeho táta v doprovodu už mu začal pomalu balit věci, že vše ukončí a vrátí se
domů. V té chvíli se Dvořák šinul dopředu jen silou vůle. Zato hlava mu běžela
naplno.
„Jak to vysvětlím těm všem, co mi stále přejí, ať to běží?“ ptal se sám sebe.
Zlom přišel, když se dozvěděl, že mu
z Prahy běží naproti několik lidí. „Nemůžu jim ujet. Tak to tedy kvůli nim ještě zkusím,“ rozhodl se.
Jak si povídali za běhu, bolest z kolen
mizela. Když společně kličkovali mezi
nekonečnými masami lidí přes Václavské a Staroměstské náměstí i Karlův
most, cítil se naprosto odpočinutý.
Za Prahou se sice únava začala vracet,
ale vše už zvládal. V sobotu po setmění
měl za sebou už 246 kilometrů za 40 hodin. Jenže začalo hustě pršet, tak cestu
přerušil. V tu chvíli už bylo jasné, že to
do cíle nestihne do nedělní sedmnácté hodiny, jak původně předpokládal.
V neděli ráno oznámil z Mělníka, že
druhou noc zvládl. Nakonec celých 402
kilometrů až do Šluknovského výběžku
zvládl za 69 hodin a 52 minut, tedy
téměř za tři dny a tři noci.
„Poslední úsek od obce Lobendava

Někdy běžel Štěpán Dvořák (s brýlemi) sám, většinou měl ale kolem sebe podporovatele. Když jedni odpadli, další se
přidali. „Boty jsem měl čtvery, ale 98 procent trati jsem běžel v jedněch,“ řekl vytrvalec. FOTO | ARCHIV ŠTĚPÁNA DVOŘÁKA

Další rekordy
Štěpán Dvořák není jediným
extrémním běžcem. Třeba
ultramaratonec Miloš Škorpil
dokázal během čtyřiadvaceti dnů
oběhnout celou Českou
republiku. Denně průměrně uběhl
54 kilometrů.

Vytrvalec v cíli poděkoval kromě jiných i mamince. „Že napekla hromadu
perníků a preclíků, které jsme po cestě chroustali.“
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK
byl famózní. Na návsi mě čekal celý
hasičský sbor včetně starostky. Následující kilometry jela celá delegace přede
mnou, za mnou jela další hasičská auta
a všechna blikala,“ dodal.

Skoro nevěřil tomu, že druhou půlku
vůbec zvládl, vzhledem k tomu, že před
Prahou chtěl skončit. A kromě mnoha jiných poděkoval i mamince za hromadu
perníků a preclíků.

Další vytrvalec René Kujan vyběhl
ze šumavského nejvyššího
vrcholu Plechý a přes Klínovec,
Sněžku, Králický Sněžník, Smrk
a Praděd doběhl do svého cíle na
beskydskou Lysou horou.
V průběhu 21 dní uběhl 971
kilometrů.
Jaroslav Bohdal dokázal v rámci
akce Nejlepší z nejlepších
uběhnout vzdálenost 100
kilometrů a ihned poté ještě na
připravené hrazdě odcvičit 1 000
shybů.
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Přibude viniční trať Pod lipou?
V Kojeticích zvelebili
další kout, tentokrát
poblíž sádeckého kopce.
Vysadili tam obecní
vinohrad. Když se
zadaří, stane se z něj
oficiální viniční trať.

výsadbu bez problémů schválilo. Jediný
požadavek byl, aby se osadila odrůda
odolná chladnějšímu počasí i chorobám, která bude rodit plody s dobrou cukernatostí,“ podotkl Vala.
Lampíř obci navrhl bílou odrůdu Solaris. „Do tří let začnou rostliny plodit.
Myslím, že půjde vyrábět přívlastkové
víno, tedy kvalitní,“ přiblížil vinař.
Vinice bude na rozloze, na které lze
ze zákona sázet, aniž by ji obec musela
registrovat u Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského.
„Do velikosti kulturáku, tedy rozlohy
tisíc metrů čtverečních, není registrace
potřeba,“ vysvětlil Lampíř. Vinici bude
mít od obce v nájmu a bude pro ni zajišťovat výrobu vína.

HANA JAKUBCOVÁ
KOJETICE | Vysočinu symbolizují kopce a hluboké lesy. Vinice pro ni nejsou
příznačné. Až na jednu lokalitu – Sádek
u Kojetic.
K tamní soukromé viniční trati má přibýt další. Obecní. Tento týden ji tam dosázeli, zahrnuje tři sta rostlin révy vinné.
„Pokud se ji podaří i oficiálně zapsat, dostane název viniční trať Pod lipou podle
lípy, která tam roste. Byli bychom pak
první vinařskou obcí na Vysočině,“ říká
kojetický starosta Roman Vala.
Nový obecní vinohrad je v těsném
sousedství stávajících soukromých vinic. „S myšlenkou přišel spolumajitel
sádeckých vinic Luboš Lampíř a jeho
soused pan Kostelecký. Vedení obce to
přijalo jako dobrý nápad. Zastupitelstvo

Víno do každého domu

V Kojeticích tento týden dokončili sázení obecního vinohradu. Poroste na
něm bílá odrůda Solaris.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK

Starosta Roman Vala je za tuto novou
aktivitu ve vsi rád. „Snažíme se vylepšit
každý kout. Myšlenka je taková, že například před Vánocemi dostane každá
ze 180 domácností dárek v podobě lahve obecního vína.“
Zatím obec do svého vinohradu investovala 17 tisíc korun za sazenice. Už teď
je pěstování vína koníčkem místních zahrádkářů. „I já mám doma osm hlav
révy vinné,“ prozradil starosta.
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Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund se svou Tatrou T 87, se kterou procestovali Afriku i Jižní a střední Ameriku. Při výpravě natočili stovky rozhlasových i filmových
reportáží. O jejich putování sepsal vloni knížku plnou vzpomínek i unikátních fotografií publicista František Emmert (na snímku s M. Zikmundem). FOTO | ARCHIV MAFRA

Legendární putování H+Z
Plnili si své odvážné klukovské sny a díky tomu se stali
nejpopulárnějšími cestovateli naší historie. Před 70 lety
dva mladíci jménem Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund
usedli do své Tatry a vyrazili na svou první dlouholetou
výpravu. A to po Africe a Latinské Americe.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | „Je 10:15 – start – první metry vysněné cesty kolem světa, snažíme se nedat najevo dojetí. Všechno kvete,“ napsali cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund
do svého deníku skoro na den přesně před
70 lety. Tehdy, 22. dubna 1947, jim bylo
27 let a příštích několik let měli strávit bok
po boku při cestě v Tatře T 87 napříč kontinenty. Zrodilo se tak nejen přátelství na
celý život, ale i legenda, která obletěla svět.
Cestu kolem světa začali H+Z plánovat
už jako čerstvě plnoletí studenti, konkrétní
podobu ale vymysleli až po skončení druhé
světové války. „Plán 5, tedy pět světadílů,
se zrodil v letech 1945 až 1946, kdy se
H+Z potkávali jako spolužáci,“ vypráví historik a spisovatel František Emmert, který
o cestách slavné dvojice nejen do nitra tehdy Čechům neznámé Afriky napsal knihu.
Cestovatelům se podařilo expedici dokonale naplánovat a se svou vizí šli za úředníky československé vlády i za zástupci automobilky Tatra s žádostí o podporu. A podařilo se jim je přesvědčit. Dostali grant
400 tisíc korun a nejmodernější tatrovku.

Za to slíbili, že během cesty v cizině obnoví válkou přetrhané obchodní vztahy s Československem a budou šířit slávu Tatry.

Osm dní za mřížemi
Hanzelkovi se Zikmundem hrál do karet
fakt, že obyvatelé poválečného Československa o „černém kontinentu“ věděli jen
málo. O reportážní příspěvky, zejména
pro tehdejší rozhlas, byl tak mimořádný zájem. „O Jižní Americe již nějaké povědomí existovalo, hlavně kvůli českým a slovenským vystěhovalcům nebo Baťovi. Ale
Afrika tehdy byla pro československou veřejnost naprosto neznámá,“ vysvětluje spisovatel Emmert.
Když H+Z projeli Afriku ze severu na jih
do Kapského Města, přeplavili se do Jižní
Ameriky, odkud se vydali na sever kontinentu. „Nejkrušnější chvíle zažili po zatčení kostarickou policií, po kterém následovalo osmidenní uvěznění. Můžeme se domnívat, že jako ‚podezřelí cizinci‘ byli zatčeni
v rámci akce zaměřené na pátrání po lupičích vzácné sošky Panny Marie v Cartagu,
při níž byl zavražděn strážce. Podezřelí tehdy byli jedině cizinci,“ přibližuje Emmert
s tím, že po dopadení skutečných pachatelů
byli Zikmund a Hanzelka propuštěni.

Putování po třech a půl letech skončilo
v Mexiku. Nedobrovolně. Hanzelka si zlomil zápěstí a ani Zikmund by nemohl ve
výpravě pokračovat. Ambicím procestovat i Severní Ameriku vystavila stopku studená válka a železná opona. Hranice Spojených států se Čechoslovákům uzavřela.
Oba dobrodruhové se vrátili domů, kde
se z nich mezitím staly populární osobnosti. Z jejich cesty vzniklo několik knih, mnoho reportáží a filmů.
Onen vysněný „Plán 5“, tedy procestování pěti kontinentů, tak vzal za své. Alespoň
na čas.

Normalizátorům nepohodlní
Druhá velká výprava dua H+Z se uskutečnila až v letech 1959 až 1964. Cílem byla
Asie a Oceánie. Ani tak však ještě „Plán 5“
nebyl naplněn, chyběla Austrálie.
Oba cestovatelé museli od roku 1969 snášet ústrky komunistického režimu, kterému

EXPEDICE V ČÍSLECH

1 290 dní trvala první výprava, vedla
přes 44 zemí v Evropě, Africe a Americe.
■ 111 000 kilometrů při tom H+Z urazili
(74 tisíc km po souši, 13 tisíc
ve vzduchu a 24 tisíc na lodi).
■ 10 000 litrů benzinu spotřebovalo
při cestě jejich legendární auto
značky Tatra.
■ 10 000 fotografií vzniklo během cesty,
natočeno bylo i 11 kilometrů filmu.
■ 995 reportáží natočili H+Z o své cestě,
z toho 702 pro rozhlas, 220 pro časopis
Svět práce a 73 pro Svět motorů.

■

se nelíbily jejich kritické reportáže o poměrech v Sovětském svazu ani angažovanost
v reformním období kolem roku 1968.
Jejich neochota podlézat komunistickým
pohlavárům se projevila i při jednom z rozhovorů, který se uskutečnil během jejich veřejného vystoupení v 60. letech při cestě Sovětským svazem. „Slovo si tehdy vzal sovětský hostitel a veřejně vyzdvihl, jak ‚uvědoměle‘ si oba Čechoslováci zvolili datum
začátku své první cesty, tedy 22. dubna.
V ten den roku 1870 se totiž narodil Vladimir Iljič Lenin. Nato Jiří Hanzelka všem přítomným vysvětlil, že se jednalo pouze o náhodu, protože v roce 1947 datum narození
V. I. Lenina ani jeden z nich neznal. V sále
zavládlo zděšení a mrazivé ticho,“ popisuje
spisovatel František Emmert.

„Jeď tam i za mě!“
Klukovský sen přetvořený do „Plánu 5“ nakonec našel své naplnění až v roce 1992.
Poslední chybějící kontinent – Austrálii –
tehdy navštívil alespoň Miroslav Zikmund,
bohužel sám. Zdravotní stav Jiřímu Hanzelkovi už takovou cestu nedovolil.
„Jeď tam i za mě,“ „požehnal“ mu tehdy.
Ač spolu strávili tolik let na cestách, ponorková nemoc se prý mezi oběma milovníky dálek a věrnými přáteli nikdy nedostavila. „Ani nápad! Věděli jsme, že musíme
táhnout za jeden konec provazu. Kdysi mi
kdosi položil otázku, jestli bych si našel nového parťáka, kdyby se Jirkovi něco přihodilo. Odpověděl jsem: Ne, nikdy. To bylo
kamarádství na život a na smrt. Vytrvalo
přes 60 let,“ vzpomínal Miroslav Zikmund před pěti lety v rozhovoru.
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Po červené! Turisté slaví 130 let
Výlety, pochody. Pro Čechy typická vášeň. Příští rok
to bude už 130 let, kdy vznikl Klub českých turistů. Akce,
které to připomínají, se ale konají už od letošního jara.

ILUSTR. FOTO | MAFRA

ČR | Do výročí 100 let samostatného československého státu zbývá ještě rok a půl,
ovšem turisté už se nemůžou dočkat. A tak
Klub českých turistů (KČT) přichází s oslavou jubilea již nyní. Stovkou nejhezčích výšlapů si kromě narozenin republiky začne
připomínat i 130. výročí od svého vzniku
11. června 1888.
Jeden z prvních pochodů je na programu
už za týden 29. dubna v chráněné krajinné
oblasti České středohoří. Její dominantou je
čedičový vrch Lovoš a cíl cesty s délkou
7 až 50 kilometrů bude na jeho vrcholu. Právě tam stojí turistická chata z roku 1891,
chlouba lovosického KČT. „Chata slouží lidem dodnes. Je zde občerstvení a v budoucnu po rekonstrukci nabídne i ubytování,“
říká předsedkyně zdejších turistů Milena
Šiklová. Už v sobotu 22. dubna se budou
členové klubu na jarní akci připravovat.
„Sejdeme se ráno v osm hodin, přineseme
si nářadí a budeme opravovat a zpevňovat

INZERCE
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cesty či schůdky,“ popisuje Šiklová úpravy
místa, kam za dalekými výhledy chodili turisté už před více než 120 lety.
A takové lokality s unikátními chatami,
levným občerstvením či dostupným noclehem, které výletníci milují už od dob Rakouska-Uherska, se do oslav zapojí i během
následujících týdnů. „Pochodovat“ se bude
na Plzeňsku, ve Vizovicích, Chebu, Orlických horách, Javorníkách na česko-slovenské hranici či v Klatovech. Kromě toho se
na řadě míst republiky uskuteční nejrůznější další setkání, pikniky či festivaly.
Snad jedinou kaňkou na výročí je fakt,
že vůbec první turistická trasa vyznačená
11. května 1889, už dnes neexistuje. Pěšina „po červené“ vedla ze středočeských
Štěchovic ke Svatojánským proudům
a nyní leží pod hladinou Štěchovické přehrady. V Česku je vyznačeno už 42 078 kilometrů pěších turistických tras ve čtyřech
základních barvách. „Aby bylo jasno, červenou barvou jsou značeny zpravidla dlouhé úseky – hřebenové a dálkové trasy. Aby
se nekřížily, tak i modré jsou víceméně
dlouhé trasy. Zelené jsou ty boční a žluté
jsou odbočky a spojky,“ vysvětluje předse(jos)
da KČT Vratislav Chvátal.

KDY, KDE A KAM
21.–23. 4. Festival turistických
amatérských filmů Zlín, Vizovice
29. 4. Putování okolo Lovoše, Lovosice
5.–7. 5. Májovým Chebskem, Cheb
6. 5. Přátelství bez hranic, Javorníky
6. 5. Přes tři hrady, Sopotnice – Ú. n. Orlicí
6. 5. Moraviánská 50, Hlubočky
20. 5. Klatovský karafiát, Klatovy
21. 5. Setkání českých a rakouských
turistů, České Velenice
3. 6. Líšeňské pochody Českým rájem
3. 6. Orlickým podhůřím, Ústí nad Orlicí
3. 6. Toulky Litovelským Pomoravím
10. 6. Pohádkový les, Krásná Lípa
10. 6. Přes kopce a dolíky, Dolní Dobrouč
– Lanškroun
18. 6. Piknik v botanické, Praha
15. 7. Výstup na Klášťov, Vizovice
12.–14. 8. Skalní hrádky Labských
pískovců, Krásná Lípa
17.–19. 8. Krajem pětilisté růže, J. Hradec
26. 8. Pochod k výročí otevření
rozhledny na Petříně, Praha
26. 8. Cestami Jaroslava Haška, Světlá
nad Sázavou
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Přátelům na život a na smrt
bijí pod srstí statečná psí srdce
Obětaví psi sbírají za svou neohroženost už sedm let
ocenění Statečná psí srdce. Hrdiny se den co den
stávají cvičení „profíci“ i voříšci ze sousedního
dvorku. Toto jsou příběhy některých z nich.
ČR | Kvůli bezpečnostní siprojektem Statečné psí srdtuaci ve světě jsou stále
ce. Bohužel, teroristé jsou si
častější a aktuálnější přítoho velmi dobře vědomi. A
běhy psích hrdinů ze zemí
tak se psi a psovodi stávají
válečných konfliktů. Nedocíleným terčem jejich útocenitelnou práci odvádějí
ků. „V případě, že je nějaký
čtyřnozí armádní pomocnípes zraněn, tak je s ním naci například v Afghánistákládáno stejně jako s člověnu. Právě v této zemi se vykem. Letí pro něj helikoptéznamenal jeden z českých
ra a na jeho záchranu je připsů, který dokonce dostal
pravený celý tým,“ líčí
ocenění od ministra obraStuchlík. Pokud americký
ny. Utrpěl totiž vážná zrapsí voják nepřežije, je mu
nění při raketovém útoku.
vystrojen pohřeb srovnatelný se smutečním obřadem
Pomoc psů využívají armády mnoha zemí na svě- Ceny pro vítěze projek- pro vojáka-člověka. Američané zkrátka své psy ve váltě. V době moderního způ- tu Statečné psí srdce.
ce vnímají jako spolubojovsobu války, pro který jsou
níky a podle toho s nimi také jednají.
typické údery ze zálohy a teroristické
„Neváhají vynakládat prostředky na jeútoky, je úloha psích vojáků důležitější
jich uzdravení, ačkoli je jasné, že pes už
než kdy jindy. „Zrovna v Afghánistánu
nebude schopen služby,“ dodává Stuchsi momentálně spojenci v čele s USA nelík. Ostatně velmi podobná je za mořem
dokážou svou práci bez psů vůbec předsituace v policejních sborech, jejichž plstavit. Prakticky neexistuje lepší detekčnohodnotnou součástí psí strážci zákoní prostředek na výbušné systémy, než
je pes,“ vysvětluje šéfredaktor časopisu
na jsou.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
Psí kusy Dušan Stuchlík, který stojí za
s podporou časopisu Psí kusy

Fenka Cita pomohla najít třináctiletého chlapce
Devítiletá fenka Cita a její psovod
Ladislav Pozdníček převzali cenu
v kategorii Záchranný čin
služebních a záchranářských psů.
Čin, kterým si Cita vydobyla
nominaci a následně také
zasloužené vítězství, se odehrál
loni v srpnu nedaleko Nechranické
přehrady. Její páníček Ladislav
Pozdníček, který je zkušeným
policejním kynologem, byl
požádán o pomoc při nočním
hledání třináctiletého chlapce.
Ten se nevrátil domů a policejní
hlídka po něm tou dobou marně
pátrala už dlouhé čtyři hodiny. Se svým páníčkem má Cita atest Ministerstva vnitra
a je v jednotce určené pro mezinárodní záchranné operace (USAR), a tak své skvělé
schopnosti prokázala opakovaně. Je tedy zkušenou psí profesionálkou.
Po příjezdu na místo u Nechranické přehrady začali Ladislav Pozdníček a Cita
důkladně prohledávat určené sektory, kde by se mohl chlapec nacházet. Noční
náročné pátrání dalo fence pořádně zabrat. Zhruba hodinu po půlnoci pak
konečně štěkotem oznámila, že našla člověka. Obavy, že by hoch byl zraněný
nebo si například sám ublížil, se naštěstí nepotvrdily a záchranáři ho mohli
předat šťastné rodině.
Cita ale není jen záchranářským psem. V rámci canisterapie také navštěvuje
hendikepované děti na severu Čech a věnuje se jim. O tom, že je v této činnosti
velmi úspěšná a mezi dětmi oblíbená, svědčí i skutečnost, že si ji zkušená
canisterapeutka Iva Bajtlerová dokonce vybrala jako ukázkového psa na kurzech
pro budoucí canisterapeuty. Cenu šikovné fence i jejímu parťákovi předala
spisovatelka Bianca Bellová.

Róza, oddaný parťák, co zachránil svou paničku

Německý ovčák Erik odešel do psího nebe

Ocenění v kategorii Záchranný
čin neslužebních psů-laiků
obdržela fenka Róza z rodiny
Veroniky Tomáškové. Příběh
Rózy, kříženky stafordšírského
irského teriéra a labradora,
se odehrál loni v létě na
Plzeňsku. Veroničina mladší
sestra Aneta vyrazila na
procházku s koloběžkou
a společnost jí po cestě dělala
právě Róza. Zhruba o hodinu
a půl později si Veronika Tomášková za plotem všimla dvou volně pobíhajících psů.
Ti jí vůbec nebyli neznámí, věděla o nich totiž, že jsou agresivní nejen vůči ostatním
psům, ale dokonce i vůči lidem. O svou sestru Anetu, která byla tou dobou venku,
tak pochopitelně Veronika dostala obrovský strach. Jen chvíli nato ji ale spatřila
za oknem, jak jede v poklidu na koloběžce tažené fenkou Rózou. Čtyřnohá
kamarádka ji dokázala odtáhnout pryč z dosahu nebezpečných psů, kteří se ji
chystali pronásledovat. Celou situaci pak malá Aneta vylíčila tak, že psy potkaly
asi v půli cesty nazpět domů, a ti se za nimi okamžitě rozběhli. Róza ale dokázala
zachovat neuvěřitelně klidnou hlavu a sestru Veroniky zachránila tím, že ji svou
vlastní silou „odtáhla“ domů do bezpečí. Rozzuření psi tak pronásledování po chvíli
vzdali a odběhli jinam. Jak Veronika Tomášková říká, neumí si představit, co vše se
mohlo odehrát, kdyby tak duchapřítomně její fenka nezareagovala. Od té doby se
proto na Rózu dívá zcela jinýma očima – jako na oddaného parťáka, který
zachránil sebe i svou milovanou paničku. Ocenění její hrdá majitelka převzala
z rukou populární herečky Báry Štěpánové.

V kategorii Spící srdce, která je udělována
in memoriam, byl oceněn Vlastimil Maxa
a jeho pes Erik, který zemřel v roce 2014.
Německý ovčák Erik a jeho někdejší
psovod a profesionální člen Horské služby
Šumava se společně zúčastnili desítek
pátracích akcí doma i v zahraničí.
Erik natrénoval stovky hodin v lavinách,
sutinách, rozlehlých plochách i na vodní
hladině. Radost ze záchrany lidí si Erik
poprvé užil roku 2002, kdy vyrazil
s páníčkem ze služebny na Špičáku. Jedna
rodina v noci bloudila v oblasti Rozvodí,
tedy mezi Černým a Čertovým jezerem.
Byl podzim, tma, vysoká vlhkost, mlha,
silný vítr, teplota se pohybovala kolem nuly.
Erik prověřil okolí a už po půl hodině
ztracenou rodinu našel.
Patnáctiletý školák se o necelý rok později dostal do podstatně nebezpečnější
situace, a to když se sám vydal z Pancíře přes Můstek do Javorné. Kvůli vánici
chlapec sešel z cesty. Během pátrání Erik i jeho psovod zapadali hluboko
do sněhu a bylo jasné, že zachytit pach člověka ve vichřici nebude snadné. Na
třetím úseku však zaznělo vysvobozující štěkání. Chlapec byl vysílený, prochladlý,
ale živý. Erik později našel ještě dalších 28 lidí, už nežijících. To bylo pod troskami
domů při záchranné misi českých kynologů po zemětřesení v Íránu roku 2003
v městě Bán a při mnoha dalších záchranných akcích. Do psího nebe odešel jako
čtrnáctiletý v roce 2014.
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Kříženka Malina umí rozpoznat přicházející záchvat hypoglykemie
Cenu v kategorii Pomáhající srdce získala čtyřletá kříženka Malina a Zdenka Koldová. Ta se čtyřleté kříženky malého vzrůstu ujala
před pěti lety. Malina měla v té době za sebou velmi smutný příběh. Dostala se z nevyhovujících podmínek, kde byla týrána natolik, že
přišla o levé oko a dodnes trpí poúrazovou epilepsií. Zdenka Koldová se jí naplno věnovala a po třech letech převýchovy se z Maliny stala
vyrovnaná fenka. Její panička trpí diabetem, a tak musí užívat inzulin. Hladina cukru v krvi jí často kolísá, a tak mívá skryté hyperglykemie
a hypoglykemie. Svou fenku Malinu úspěšně naučila tyto záchvaty předvídat, a tak je Malina oznámí štěkotem, skákáním a olizováním
těla i obličeje. Její panička navíc trpí i praktickou slepotou, při které jí Malina také pomáhá, protože jí usnadňuje orientaci v prostoru.
Díky ní může chodit například i na procházky do lesa. Navíc se Malina věnuje i canisterapii a pravidelně dochází do domova seniorů.
Blížící se záchvat hypoglykemie Malina naposledy dokázala rozpoznat letos v lednu. Zdenka se chystala na venčení psa a zrovna se
oblékala. Vtom Malina začala urputně vyštěkávat, skákat a olizovat ji. Žena si proto změřila hodnoty cukru na glukometru a zjistila,
že jsou skutečně vysoké. Díky Malině si včas aplikovala inzulin a během venčení tak nedošlo ke kolapsu a stavu bezvědomí vedoucímu
až k diabetickému kómatu.
INZERCE

Monty přišel o život
při ochraně Denisy

akční nabídky

OD PÁTKU DO NEDĚLE 21. 4. – 23. 4. 2017

už za 19,90 Kč!!!

více na www.penny.cz

HROZNY RÉVY VINNÉ
BÍLÉ BEZSEMENNÉ
1 kg

49,90

SÝR MADELAND
různé druhy
100 g

AK

24

v limitované nabídce
také Termix sušenka a banán za 5,90 Kč

29,90�

MAX.

-26%

59,90�

PIVO BUDWEISER BUDVAR
B:ORIGINAL, světlý ležák
0,5 l | 1 l 21,40 Kč

-21%

VELKOPOPOVICKÝ
KOZEL NA DOMA
světlé, PET
2 l | 1 l 14,45 Kč

záloha na lahev 3,- Kč

LIMITOVANÁ
NABÍDKA

MAX.

2

PŘEPRAVKY

SUPE
R

PEPSI*
2,5 l | 1 l 7,96 Kč

2,5 l

LIMITOVANÁ
NABÍDKA

SUPE
R

10,70
21,50�

1 ks 5,45–3,95 Kč

AK

349,-�

-34%

ks

44,90�

-35%

PERSIL GEL FRESHNESS
BY SILAN*
1 balení

60
1

3,32 Kč

SUPE
R

LIMITOVANÁ
NABÍDKA

NA
CE

229,-

24

osoba/den

28,90

-50%

PLENKY PAMPERS
Junior, Maxi, Midi
42–58 ks

CE

NA
CE

19,90

AK

CE

-47%

19,90

AK
CE

12,90

NA
CE

6,80

CENA BEZ PENNY KARTY

osoba/den

ks

osoba/den

46,90

11,90
12,90�

VERITEA*
1,25 l | 1 l 15,92 Kč

CROISSANT 7DAYS
různé druhy*
60 g | 100 g 21,50 Kč

ks

osoba/den

5

AK

AK

CE

21,90

-31%

KUŘE
chlazené, bez drobů
cena za 1 kg

CE

-33%

34,90�

-28%

MLÉKO
TRVANLIVÉ
polotučné
1,5 % tuku
1l

CE

8,90�

69,90�

AK

CE

5,90

23,90

CE

-25%

AK

CE

19,90�

PLATÍ
22. 4. – 25. 4.

AK

CE

14,90

TERMIX
různé druhy
90 g | 100 g 6,56 Kč

SELSKÁ
ŠUNKA
100 g

MAX.

SALÁT LEDOVÝ
1 ks

AK

rozjasní, než
půjdou na
obvyklou
procházku. Byli
už skoro zpátky
doma, když
zahlédli za
plotem domku
staforda.
Nevšímali si ho, ale za pár vteřin se
stejný pes protáhl dírou v plotě
a vrhl se vztekle na Denisu. Byl jen
kousek od ní, když se chystal
kousnout, ale Monty se v tu chvíli
postavil před ni, aby svou paničku
chránil. Rozzuřený pes si ho na
poslední chvíli všiml a místo, aby
se zakousl do Denisy, pustil se do
Montyho. Bylo jasné, že maličký
pes nemá možnost v tomto
souboji vyhrát, ale jeho panička
díky němu získala potřebný čas
pro útěk. Pokusila se sice ještě
svého milovaného psa stafordovi
vytrhnout, ale ten ho odmítl pustit.
Denisin křik přilákal několik lidí,
nikdo však už nic nezmohl. Když
po dlouhých minutách staford
Montyho pustil, popadla ho Denisa
a nesla ho domů. Z posledních sil
se k ní zvedl, aby se přesvědčil, že
je v pořádku. Krátce nato ztratil
vědomí. Monty zemřel cestou
do veterinární ordinace.

z naší

PLATÍ:
PÁ SO NE

MAX.

In memoriam byl také oceněn
jorkšírský teriér Monty, který
svou paničku Denisu Novotnou
zachránil před mnohonásobně
větším útočícím psem. Při svém
hrdinském činu odvážný psík
přišel o život. Dramatický příběh
se odehrál 19. dubna 2016.
Odpoledne se zatáhlo, a tak
Denisa s Montym počkali, až se

Sbírejte body a získejte knížky pro děti
těch nejúspěšnějších pořadů čt:D

199,-

Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny uvedené v letáku 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 zvláštní nabídka AKCE 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,
Přijímáme:
že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z.s. tyto produkty jako nezávadné.
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S moderátory nejsme parta,
která by spolu trávila volno
Říkalo se jí Leoš Mareš v sukni. Uvádí jednu prestižní
akci za druhou, má vlastní talk show. Adela Banášová
je zkrátka nejžádanější moderátorkou na Slovensku
i v Česku. „Řadu nabídek odmítám. Přesto lidem, kteří
mě nemají rádi, pořád připadá, že je mě všude hodně,“
krčí rameny. Banášová v televizi také tančila a zahrát
si mohla i ve filmu. „Abych do toho šla, musela by to
být pořádná absurdita a role napsaná na tělo,“ tvrdí.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Prosadit se v konkurenci moderátorských matadorů jako Libor Bouček, Jan
Kraus či Leoš Mareš, to chce mít nejen profesní zdatnost, ale také zarputilost. Adele
Banášové se to daří už více než 10 let.
A prý i bez pověstných ostrých loktů. „Myslím, že vůbec nejsou potřeba. Celkově
nejsem člověk, který se někam dere,“ říká.

nějaké dlouhodobé ambice. Navíc zážitek, který tím můžu získat, je fajn.
Zaujal mě jeden váš dřívější citát, a sice, že
život člověka vypudí z aktivit, které
nemá dělat. Stalo se vám už ně-

kdy, že jste byla takto vypuzená životem?
Myslím, že to tak skutečně je. Že člověk
dostává různé signály od života, že tudy
a tudy by jít neměl. Myslím, že jsem se nikdy v životě netlačila do něčeho, co by nebylo pro mě. Celkově nejsem člověk, který se někam dere. To ale vůbec neplatí, pokud jde o například o vztahy. Pokud jde
o vztahy, které nejsou perspektivní a dobré, tak člověk dostává od začátku mnohé
signály, ale nechce je vidět a slyšet.
Když už jste zmínila nevhodné vztahy, tak je třeba říct, že od těch
máte evidentně klid. Ostatně
váš přítel vás před nedávnem požádal o ruku.
Už u vás propukla svatební mánie? Spousta žen prožívá roli
nevěsty i rok před
svatbou.
Myslím, že když
člověk normálně
funguje

Jak se zdá, svého řemesla se v rámci
showbyznysu držíte poměrně zarytě. Pokud vím, tak nezpíváte, a dokonce jste si ještě nezahrála v žádném filmu. Neříkejte, že vás ještě nikdy žádní tvůrci neoslovili…
Měla jsem už nějaké nabídky, ale nebylo
jich nějak extra hodně. Zahrála jsem si
v jednom studentském filmu a byla jsem
oslovena i do jednoho českého filmu.
Ale byla to taková postava…
No, víte, mám pocit, že když už má
hrát ve filmu někdo, kdo není herec, ale je známý, tak by měl
mít skutečně na míru napsanou úlohu, aby lidé pochopili,
proč tam je právě ten člověk.
No, a já nemám pocit, že
bych dostávala nabídky na takové postavy.
Takže se herecké zkušenosti nebráníte.
Ve filmu bych si klidně
ráda zahrála, ale musela
by to být buď úplná absurdita, tedy jasný fór, anebo by mi to mělo velmi
sedět. Víte, já jsem taková, že v záležitostech
showbyznysu ráda přistupuji na spolupráci.
Když mě někdo osloví, ať třeba zazpívám,
zatancuju a tak dál,
tak se tomu nebráním, protože v ničem z toho nemám

a má práci a každodenní povinnosti, tak
nevím, kdy se z něj může stát nevěsta.
Já na to nemám reálný čas. A když zrovna mám volný čas, tak mám ráda od
svatby pokoj. Samozřejmě beru v úvahu nějaké povinnosti s tím související,
ale pokud to jde, tak to ráda přesouvám
na někoho jiného. Navíc si nemyslím,
že je třeba dělat takovou svatbu, kterou
tenhle svět ještě neviděl. Takže přípravě věnuji adekvátní čas, abych se nezbláznila, protože mám i jiné povinnosti. Možná by jiná žena na mém místě už
standardně řešila, jaké bude mít šaty.
Ale já ještě ani nevím, co budu mít na
sobě na příští akci, kterou moderuji v televizi. Mám teď zkrátka jiné priority.

Patříte mezi moderátorskou špičku,
ve které se popravdě moc žen nepohybuje. Nepřipadáte si jako žena
mezi svými kolegy někdy osaměle?
Ne, protože se vždy soustředím na jednu relaci, kterou moderuji já, a tím pádem s ostatními moderátory nepřicházím až tak často do kontaktu. Nejsme
parta, která by společně trávila volný
čas. Jsem sama v takové své bublině,
kde prožívám sama sebe, a řekla bych,
že muži to mají podobně a ani nevnímají, že by byli v mužské branži.
Takže vám nepřipadá, že byste jako
žena – moderátorka mohla potřebovat víc ostré lokty?
Myslím si, že ostré lokty jsou velmi přeceňovaná věc, a dokonce bych řekla, že
není potřeba je mít vůbec. Spíš bych řekla, že je to o tom, aby člověk správně
vnímal svůj život a to, kde by měl v určitou chvíli být. A pokud to dělá, jde to
v podstatě lehce. A když to nejde,
možná to není ta správná cesta. Nemyslím si, že je to tak, že všichni
na tomhle světě by měli být moderátoři a jen některým z nás to
vyšlo, protože máme štěstí nebo
ostré lokty. Každý je tam, kde
by měl být. A byl by tam s ostrými lokty i bez nich.

Adela Banášová

Narodila se 12. října 1980
v Bratislavě.
■ Vystudovala filozofickou fakultu
v Bratislavě, obor kulturologie.
■ V televizi pracovala od 16 let
v pořadu Teleráno, v rozhlase
začínala jako moderátorka ve
slovenském Fun Rádiu. Přelomem
v kariéře bylo moderování tří sérií
soutěže Slovensko hľadá Superstar.
■ Prestižní akce a pořady moderuje
také v Česku, naposledy například
vyhlašování filmových Českých lvů.

■

FOTO | DAN MATERNA, MAFRA
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V bratislavském Národním divadle
máte svou vlastní talk show, do které podle svých slov zvete pouze ty
hosty, kteří vás skutečně zajímají.
To je do jisté míry moderátorský luxus. Vnímáte to tak?
V konečném důsledku je každý člověk
zajímavý a je na moderátorovi, zda otevře dveře, za kterými je nějaké atraktivní téma. Takže podle mě se dá udělat rozhovor s každým. Mám teď tu výhodu, že
jednou za měsíc si můžu vybrat tři lidi,
ale dříve jsem dělala denně ranní show
v rádiu, kde se vystřídaly stovky hostů

„

Na svatební
mánii zatím
není moc čas.

z různých oblastí. Nikdy se ale k nikomu nestavím tak, že bych si říkala:
Bože, ten je nezajímavý. A když cítím,
že se tak na někoho začínám dívat, je to
pro mě takový zdvižený varovný prst,
který mě upozorní, že takhle tedy ne.
Přesto na, řekněme, problematického respondenta občas narazí každý
moderátor. Máte nějakou takovou
vzpomínku, ze které se takzvaně
opotíte ještě dnes?

Dělala jsem například interview s jednou dámou, která vůbec nevnímala, že
je v rozhovoru. Pořád si vedla svou,
a navíc ještě mluvila anglicky, takže ze
mě se stal jen jakýsi tlumočník. Na otázky vůbec nereagovala. To je věc, která
je strašně únavná. Asi bych to zevšeobecnila tak, že nejhorší respondent je
ten, který vůbec nevnímá, zda někoho
zajímá to, o čem mluví.
Před pár lety jste odmítla moderovat slovenského Slavíka a později
jste to v jednom z rozhovorů zdůvodnila tím, že jste v té době byla
všude. Snažíte se dnes nějak „dávkovat“, jak hodně jste vidět?
To, že je mě hodně se říká už snad třináct let a stále nějak žiju. Říkám si, že
člověk musí najít míru mezi tím, co dělá
rád, a mezi tím, co říkají lidé. Lidem,
kteří mě mají rádi, nikdy nebude připadat, že je mě hodně. A naopak těm, co
mě nemají rádi, bude vždy připadat, že
mě je moc. Přestávám se tímhle řídit
a dělám to, co mě baví tak, abych na to
měla dost energie a času. Samozřejmě
beru do úvahy, že nemůžu dělat pět projektů současně. Lidé mají často takový
v uvozovkách spravedlivý pocit, že je
třeba dát prostor i ostatním. No, já ho nikomu neberu. Odmítla jsem mnoho projektů, o kterých lidé ani netuší.
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Kdo šlape Banášové na paty aneb Dámy s mikrofonem
Jeden z nejvýraznějších hlasů Českého rozhlasu
a dobrodružná duše Lucie Výborná uváděla několik
předešlých ročníků předávání cen Český lev. Právě ona před
dvěma lety na pódiu ohlašovala příchod falešného Jima
Carreyho, který vstoupil do historie nachytávek v přímém
přenosu. Letos ji na postu moderátorky galavečera vystřídala
Adela Banášová. Výborná se poprvé více zviditelnila jako
jedna z moderátorek tehdy začínajícího pořadu Snídaně
s Novou, a to ve dvojici s Pavlem Svobodou.

Ačkoli je Tereza Kostková stále v první řadě herečka, už několik
let je jednou z nejvyhledávanějších moderátorek nejrůznějších
akcí. V tomto oboru se vyšvihla na pomyslný vrchol díky
moderování taneční show StarDance s Markem Ebenem
po boku, kde již osm řad dokazuje, že umí zvládat nápor
v dlouhých živých přenosech. Se slovenskou obdobou této
show má zkušenost i Banášová, ovšem z pozice soutěžící.

Zorka Hejdová už několik let patří k základní moderátorské
sestavě rádia Evropa 2. V televizi se nejprve prosadila
ve Snídani s Novou. Právě v tomto živě vysílaném pořadu
na sebe výrazně upozornila, když ji během vysílání v přímém
přenosu požádal před kamerami o ruku její dnes již manžel
a rovněž moderátor Míra Hejda. Později začali Snídani
moderovat společně. Skutečně velké moderátorské sousto
přišlo před pár lety s nabídkou uvádět show Superstar.

INZERCE
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Nechtěla jsem být ramínko na šaty
Postava neprůbojné sekretářky v seriálu Single Lady:
Jízda v Óčku byla pro Rozálii Havelkovou pořádná
protirole. „Nerada se někomu podřizuji,“ přiznává
dcera swingera Ondřeje Havelky, která utekla
ze světa přehlídkových mol k divadlu a k filmu.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | „Určitě je výhoda, že jsem dcera Ondřeje Havelky. Díky tomu jsem dostala
řadu příležitostí,“ neskrývá se za falešné fráze mladá herečka Rozálie Havelková. Zpívá, hraje na harmoniku a od dětství se věnuje flamengu. Zkusila si menší roli v muzikálu F. A. Brabce V peřině, teď se představí
v ambiciózním internetovém seriálu Single
Lady: Jízda v Óčku. Ještě před skokem do
světa divadelních jevišť a televizních kamer se ale prosadila na přehlídkových molech. Už na základní škole se dostala do finále prestižní modelingové soutěže Elite
Model Look Czech Republic.
V současné době už hostuje v Národním
divadle v roli zpěvačky v inscenaci V rytmu swingu buší srdce mé. Geny po otci se
prostě jen tak nezapřou.
V seriálu Single Lady hrajete asistentku, která je v područí své přísné šéfky
Jany Plodkové. Dělá vám v reálném
životě problém podřízená pozice?
To rozhodně, jsem úplný protiklad. Hodně nerada se podřizuji a asi bych nesvedla
dělat takovou práci.
Co se týče natáčení, tak šlo o vaši prv-

teď vidím já. Akorát jsem si na to musela
přijít sama. Nicméně pokud si něco zamanu, tak nemá ve zvyku mi to zakazovat,
pokud jsem v tom šťastná. Každopádně
teď je určitě spokojenější.
U dětí slavných rodičů, které si zvolily
uměleckou dráhu, se střídají dva pohledy. Pro část z nich je to výhoda,
jiní tvrdí, že kvůli tomu museli bojovat s předsudky. Jak je tomu u vás?
Určitě je to výhoda a nestěžuju si na
to. Nepříjemné na tom někdy je, že na
vás kouká mnoho lidí skrz prsty. Ale
já se tomu vlastně ani moc nedivím.
Je pravda, že spoustu příležitostí
jsem měla díky tátovi, což se někomu asi nelíbí a chápu, že to mnozí
vnímají jako známku protekčnosti.
Nicméně si myslím, že nemá cenu
se od táty nějak okatě distancovat.
Naopak, proč těch příležitostí nevyužít, beru to jako obrovské
štěstí a jsem ráda za všechny
příležitosti, které mi táta
dává. Mimochodem za Single
Lady jsem dvojnásob ráda,
protože to je jedna z věcí, které jdou naprosto mimo něj.

ní větší roli na rozdíl od divadla, kde
máte bohatší zkušenosti. V minulosti
jste také nahlédla do světa profesionálního modelingu, kterému jste ale
po čase celkem razantně přibouchla
dveře. Co vás přimělo skončit?
Nebavilo mě to. Musím se přiznat, že ze
začátku mě to lákalo, protože jako malá
jsem si hrávala s kamarádkou na návrhářky a na modelky, takže se mi to všechno
vracelo. Akorát že ve velkém, a navíc mi
za to platili. Časem jsem ale zjistila, že
to fakt není pro mě. Jak už jsem zmínila,
nerada se někomu podřizuji, a u modelek
se neříká nadarmo, že jsou to ramínka
na šaty.
Až tak jste to vnímala?
Ano. Poté, co jsem odchodila pár přehlídek, jsem se rozhodla jít dál. Uvědomila jsem si, že chci dělat něco,
v čem se budu mít možnost sama vyjádřit. Byla to dobrá zkušenost, ale po
čase už mě to nenaplňovalo.

Kromě hraní ale ještě studujete
na gymnáziu, že?
Ano, příští rok bych měla maturovat, takže můj prioritní cíl je dostat se do čtvrťáku.

Z vaší nastartované „modelkovské“ kariéry údajně nebyl příliš
nadšený váš tatínek swinger Ondřej Havelka.
Spíš to od začátku viděl stejně, jako to

Single Lady: Jízda v Óčku. Premiéra už 24. dubna
Nový seriál natáčí pro internetovou televizi Playtvak.cz produkční dům Lucky Man
Films Davida Ondříčka, který má za sebou práci na úspěšných celovečerních filmech,
jako jsou kultovní Samotáři, Jedna ruka netleská nebo Anthropoid.
■ V hlavních rolích účinkuje Jana Plodková, Tomáš Měcháček, Petr Stach, Rozálie
Havelková nebo Václav Kopta.
■ Premiérový díl uvede internetová televize Playtvak.cz 24. dubna. Reprízy se objeví
také v nočním programu TV Óčko.

■

FOTO | MAFRA
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Skladník s VZV v nábytkářském
sortimentu v Kili Šlapanice Rozšiřujeme sklady a hledáme skladníky s
VZV do skladu velkoplošného materiálu.
Máte zkušenost ve skladu a s řízením VZV?
Potom pište na email personalni@kili.cz
nebo volejte 725 398 961.

Kili, s .r.o.

Skladník - Rozšiřujeme sklady a hledáme
skladníky s VZV do skladu velkoplošného
materiálu. Máte zkušenost ve skladu a s
řízením VZV? Potom pište na email
personalni@kili.cz nebo volejte 725 398
961.

Více na www.jobdnes.cz/detail/M10E80

Více na www.jobdnes.cz/detail/M10E80

SEŘIZOVAČ - Požadujeme vyučení v
oboru, zodpovědnost, spolehlivost. Pozice je
vhodná i pro absolventy odborných škol.
Nabízíme mzdu po zapracování až 25tis.,
13. a 14.mzdu, měsíční prémie, příspěvek
na dopravu a další benefity.

Světoznámý internet. obchod Amazon
nabízí nejšikovnějším nástup do
distribučního centra. - Smlouva na dobu
neurčitou. Mzda 125 Kč/hod. + 10% bonus,
týden dovolené navíc + další výhody.
Pohovory denně v Praze na Zličíně.
Neváhejte a domluvte si pohovor na tel.:

Více na www.jobdnes.cz/detail/RVR1K9

DURA
Automotive
CZ , k.s .

Více na www.jobdnes.cz/detail/Y81QXU

Kili, s .r.o.

Rands tad
s .r.o.

A co potom? Herecká kariéra, nebo
další studium?
Všechno se odvíjí od toho, zda se dostanu do dalšího ročníku a pak odmaturuji.
Mám zkušenosti, že příležitosti přicházejí znenadání, takže žádnou konkrétní
vizi do budoucna nemám. Pokud by ale
všechno se školou vyšlo, tak uvažuji
o tom, že bych ráda odjela na nějaký čas
do zahraničí. Buď za studiem jazyků,
nebo si rovnou vybrat nějakou vysokou
školu. Třeba ale přijde nějaká pracovní
příležitost tady… Opravdu je to zatím
ve hvězdách.

VENKOV

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Malé české obce do 500
obyvatel se vylidňují.
Čím dále se nacházejí
od měst, tím je situace
horší. Vesnicím proto
chybí peníze na rozvoj.
Pomoci jim mohou
peníze ze státní kasy
i podpora podnikatelů.
ČR | Nemají vlastní školu ani školku, lékař zde neordinuje a mnohdy i nad poslední fungující malou prodejnou visí
hrozba zániku. V podobné situaci je
podle aktuální analýzy Asociace malých a středních podniků (AMSP) více
než dva a půl tisíce obcí v Česku.
Právě ty nejvíce ohrožuje úbytek obyvatel. Zatímco větším vsím s pěti sty až
dvěma tisíci obyvateli občané přibývají, z nejmenších míst prchají. Za posledních patnáct let poklesl počet lidí v malých vesničkách o 17 procent.
„Lidé s vyšším vzděláním chtějí do
větších měst, aby tam uplatnili své
schopnosti, například v bankách a velINZERCE

Lék na exodus z vesnic:
dobře mířené „injekce“
kých firmách. S tím asi nic neuděláme.
Co ale můžeme přibrzdit, je to, že řada
mladých rodin odchází, protože na venkově chybí infrastruktura, nejsou tam samoobsluhy a služby,“ říká předseda
AMSP Karel Havlíček.
AMSP a Ministerstvo zemědělství
chtějí úprk obyvatel z vesnic zastavit.
V rámci projektu Rok venkova nedávno
představily sérii opatření kladoucích si
za cíl život mimo města zatraktivnit. Jejich dopad na veřejné rozpočty zatím nejde přesně vyčíslit, budou to však minimálně jednotky miliard.
Formou podpory budou třeba zvýhodněné půjčky podnikatelům, které v těchto skomírajících obcích působí. V plánu
jsou například i dotace vesnickým prodejnám, aby lidé nemuseli na nákup zajíždět do vzdálených měst.

Kašava na Zlínsku se stala Vesnicí
roku 2016.
FOTO | Z. NĚMEC, MAFRA
Že i na malé obci lze mít vynikající infrastrukturu a pestrý společenský život,
prokazuje od poloviny 90. let soutěž
Vesnice roku. Aktuálním příkladem mohou být Kozojídky. Obec s jen o něco

více než pětistovkou obyvatel z Hodonínska skončila v této soutěži za rok
2016 na třetím místě. „Obnovitelné
zdroje jsou využívány prostřednictvím
bioplynové stanice a solární elektrárny,
která je znovu zhodnocuje místo bývalé
skládky. Cyklostezky propojují obec se
sousedními obcemi a zajištují bezpečnou dopravu,“ píše se například v hodnocení komisařů soutěže.
To vítězná Kašava ze Zlínska má sice
přes 900 obyvatel, ale i ona se potýkala
se sháněním peněz na opravy a rozvoj infrastruktury. „My v Kašavě říkáme, že si
nebudujeme bydlení, ale že si budujeme
domov. Jsme také zvyklí, že si musíme
pomoct hlavně sami. Nespoléháme na
to, zda nám spadne něco z kraje, od státu
nebo z Evropy,“ nechal se slyšet starosta
obce Josef Jarcovják.
(re, iDNES.cz)
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Manželské „trvalky“
Rozchody a rozvody Agáty a Jakuba Prachařových, Václava Noida Bárty s Gábinou
Dvořákovou či manželů Paroubkových připomněly, jak je v záři reﬂektorů těžké
udržet dlouhotrvající vztah. Přesto i v českém showbyznysu i mezi politiky
najdeme páry, kterým to klape už desítky let. A nejde jen o legendární dvojici
Abrhám-Šafránková. Kdo je tajemnou ženou Janka Ledeckého a čím si musela projít
manželka Michala Davida? To glosuje Barbora Koukalová, editorka společenského
serveru Expres.cz.
JIŘÍ A HANA KRAMPOLOVI

„Svérázná dvojice z galaxie Bizár“

Barbora Koukalová: „Svéráz světa slavný, oni dva
jsou jako takové opičky v kleci, na které se chodíte
koukat pro zábavu. V soukromí jsou Hana a Jiří
velmi srdeční a přátelští, navenek působí jako
návštěvníci z galaxie Bizár. Jiří je sice cholerik,
který si zakládá na tom, že je nerudný
důchodce, ale jeden bez druhého nedají
ani ránu a jsou vidět všude spolu. V jejich
věku je to buď nekompromisní láska, nebo
už obava o to, že ten druhý nemůže kvůli zdraví
zůstat sám. Podle nás je tohle manželství spíš
vesmírná sranda.“

MIRO ŽBIRKA
A MANŽELKA
KATEŘINA

„Píseň jako oplátka
za důvěru a svobodu“

FOTO: Profimedia, archiv MAFRA

Barbora Koukalová: „Přestože
tráví veškerý čas spolu, je to
jeden z těch výjimečných
párů, který ctí heslo ‚až
do smrti‘. Žbirkova manželka
Kateřina zároveň pracuje jako
jeho manažerka, sám Meky
pak tvrdí, že se oba doplňují
protichůdnými povahami. Žbirka
o své ženě dokonce nazpíval
píseň, ona mu za oplátku dává
plnou důvěru a svobodu
ve všem, co by chtěl dělat.
Recept na tohle manželství je
hlavně respekt a tolerance.“

PETR ČECH S MANŽELKOU MARTINOU

„Život s boháčem, ale bez luxusu a výstřelků“

MICHAL DAVID A JEHO ŽENA MARCELA

„Konec tenisové kariéry i přiznání nevěry“

Barbora Koukalová: „Úspěšná tenistka Marcela Skuherská měla před sebou
velkou kariéru. Měla talent, měla podporu, měla zázemí a pak měla tu smůlu,
že potkala člověka jménem Michal David. No, smůlu... Pro ni rodinné štěstí,
pro raketu to znamenalo konec. Marcela Davidová se stala šedou eminencí
úspěšného zpěváka a skladatele. Zatímco on vydělává peníze, ona se stará
o to, aby vše klapalo jak po másle. ‚Odměnou‘ jí byla Davidova nevěra, kterou
hitmaker přiznal, nicméně Markéta se rozmáchla k řádnému servisu a Michal
se nezmohl ani na pozvednutí rakety. 30:15!“

Barbora Koukalová: „Jestli hledáte harmonii, běžte se
podívat k Čechům domů. Má to však svá ale… Jednak
vás do svého soukromí moc nepustí a pak
byste museli až do Anglie. Fotbalový
brankář Petr Čech s manželkou a dvěma
dětmi žijí jako obyčejná rodina z vašeho
sousedství, jen pán domu vydělává
o něco víc peněz. Sama Martina ale
na vysoké noze nežije. Do společnosti chodí málokdy, luxusní výdobytky
u ní nenajdete. Čech měl to štěstí, že
našel skromnou a milou ženu, s níž
je v manželství už patnáct let. A ještě je boháč. Je tak sympatický, že ho
za to ani nemůžete nesnášet!“
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v Česku plném rozvodů
DALIBOR JANDA A MANŽELKA JIŘINA

„Od živoření po chvíle frenetické slávy“

Barbora Koukalová: „Říká se, že Jiřina sbalila Jandu
jako jeho fanynka, když mu byla na koncertě. Pravda
je ale taková, že se poznali na ubytovně dávno před
tím, než se Dalibor stal dívčím idolem. Jiřina si
tak musela projít celým procesem od živoření až
po frenetickou slávu, kdy mu ženy skákaly přímo
do klína. Ostatně podle českých pověstí právě jím
Janda přitahoval nejvíce. Říká se, že má největší
vybavení v českém šoubyznysu. Jeho žena u něj ale
asi našla i jiné velké věci, například srdce, protože
jsou spolu už přes třicet let.“

VÁCLAV A LIVIA KLAUSOVI

„Pevný svazek letuškám navzdory“

JANEK LEDECKÝ A MANŽELKA ZUZANA

„Paní Colombová, která i děti vyučovala doma“

Barbora Koukalová: „Ledeckého manželka je jednou z paní Colombových
českého šoubyznysu. Člověk by se kolikrát divil, že Janek má děti, když
vedle něj není nikdy vidět žádná žena, a to ani ta jeho, s níž je mnoho let.
Ledeckého žena Zuzana nemá se světem slávy nic společného, dokonce i děti
vyučovala doma. Fotografům na akcích, kam chodí jen výjimečně, se vyhýbá.
Někdy skromnost je daleko více než snaha být vidět. Janek to evidentně
oceňuje a neudělal nikdy nic, co by mohlo jeho rodinu poškodit.“

Barbora Koukalová: „Oba jsou dominantní typy,
jeden by tedy čekal, že manželství bude
doprovázet boj o zásadní slovo a snaha
partnera zkrotit. Jenže dva milenci
z vysoké školy jsou také ještě k tomu
zastánci tradičních hodnot. Pevný svazek
je pro ně zásadní navzdory tomu, že
o bývalém prezidentovi kolují různé
historky. Klaus má ego až do nebes,
není proto divu, že mu ženská péče
dělá dobře. Jeho údajné aféry
s letuškami přešla Livia mrazivým
mlčením, vědoma si toho, že orel
much nelapá. Ostatně – kdyby
Klause vyměnila za jiného, moc by
si nepomohla. U sousedů je trávník
stejně zelený jako ten váš.“
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Chronický kašel straší i nekuřáky
CHOPN. Ta zkratka vám
dost možná nic neřekne,
přitom jde o nemoc, které
na světě ročně podlehne
přes tři miliony lidí.
Tisíce z nich i v Česku.
ČR | Pokud jste často unavení, těžko se vám
dýchá a při větší námaze a postupně i při běžných denních činnostech se rychle zadýcháte, dost možná trpíte plicní chorobou. Může
to být třeba projev astmatu, a to i v důchodovém věku, ale také nemoci označované jako
CHOPN neboli chronická obstrukční plicní
nemoc. Tou trpí i lékař a předseda Českého
občanského spolku proti plicním nemocem
Stanislav Kos (na snímku), který léčbě těchto chorob zasvětil celý život.
Chronická obstrukční nemoc plic je
pro mnohé neznámá, přitom k ní třeba mají blízko. Jak se projevuje?
Jde o chronický zánět sliznice dýchacích

cest. Jejich buňky mají u zdravého člověka řasinky, které odstraňují hlen a nečistoty z dýchacích cest. Jenže vlivem kouření
tyto řasinky odumírají. Chroničtí kuřáci
jsou pak drážděni ke kašli tím, že jim zůstává hlen v průduškách a musejí ho úsilím vyprazdňovat ven. Bohužel vzrůstá
i počet nekuřáků s tímto onemocněním.
Co je typickým prvotním příznakem?
Typický pacient s touto nemocí je v 75
až 80 procentech případů osoba středního a vyššího věku, dlouhodobý kuřák,
který zpočátku pozoruje jen chronický
kašel, většinou s vykašláváním hlenů.
S postupem času se přidá dušnost, která
mu nedovolí vykonávat činnosti, na něž
byl zvyklý. Dušnost bývá hlavním příznakem, který nemocného přivádí k lékaři na spirometrické vyšetření.
O CHOPN se mluví jako o civilizační nemoci, ale záznamy o dušnosti jsou staré tisíce let. Jak to tedy je?
O nemocech spojených se zužováním
průdušek byly nalezeny zmínky již ve sta-
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Kapsaicinový hřejivý krém
bezpečně a dlouhodobě pomáhá
při bolestech svalů a kloubů
a navozuje svalovou relaxaci
Skládá se z 8 čistě přírodních látekk
Hřejivý krém je vhodný pro dospěléé
a děti od 12 let
Stačí malé množství o velikosti hráššku
Výborně se vstřebá do pokožky
a je bez zápachu
Krém začne ihned sám prohřívat
na teplotu až 50° C.
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rých egyptských textech.
V Homérově
Iliadě z 8. století před naším
letopočtem lze
nalézt zmínku
o dechových
potížích podobných astmatu, to samé popisuje řecký lékař Hippokrates. Další zmínky se stále
častěji objevují ve středověku. K léčbě se
užívaly bylinné výpary, doporučovalo se
cvičení či pobyt na zdravém vzduchu.
Po dlouhou dobu pak byla CHOPN nazývána různými jmény, mezi kterými převažovala chronická bronchitida, případně
spojená s plicní rozedmou. Současný název se mezinárodně sjednotil asi před 30
lety a nemoc představuje problém minimálně posledních 50 let, což souvisí s celosvětovou epidemií kouření.
Zmínil jste, že počty pacientů celosvětově narůstají. Je tomu tak i v Česku?
Výskyt plicních nemocí narůstá jak ve

světě, tak v Česku. Mezi deseti nejčastějšími příčinami úmrtí na světě se umisťují
čtyři plicní nemoci. Jsou to CHOPN (roční úmrtnost 3,3 milionu lidí), respirační
infekce – pneumonie (3,8 milionu), tuberkulóza (1,5 milionu) a karcinom plic
(1,6 milionu). V Česku umírá ročně na
chronické plicní nemoci asi 10 tisíc lidí,
přímo na CHOPN zemřelo v roce 2015
3500 osob. Trpí jí osm procent obyvatel
Česka, přičemž se pravidelně léčí asi polovina z nich. Je to jedna z mála nemocí,
kterou se zatím nedaří v naší společnosti
potlačovat, ale naopak její počty narůstají v důsledku epidemie kouření. V zemích, kde se kouření postupně omezuje,
(jos)
je CHOPN pozvolna na ústupu.
Český občanský spolek proti plicním
nemocem (ČOPN) nabízí
v průběhu roku bezplatné vyšetření
plicních funkcí, tedy spirometrii.
Termíny a místa vyšetření je možné
získat na webových stránkách spolku
www.copn.cz.

Obezita ničí klouby, s věkem
se často přidá i řídnutí kostí
ČR | Je to vlastně začarovaný kruh. Vaše
kila navíc neúměrně zatěžují klouby, každý pohyb bolí, což vaši vůli ke sportu snižuje ještě víc než přirozená lidská lenost.
Přitom právě pravidelný pohyb je jedním
z hlavních „léků“ nejen na bolest kloubů,
ale samozřejmě i na obezitu jako takovou.
Zdravotní stav u lidí s nadváhou komplikuje kromě výraznějšího mechanického
opotřebení kloubů i častý rozvoj osteoporózy, tedy řídnutí kostí. Postihuje po menopauze zejména ženy. Obézním lidem rychle mizí chrupavky a nastupuje artróza, nejčastěji zasahuje kyčle a kolena. A s přibývajícím věkem je situace stále složitější
a její náprava stojí více úsilí.
Lidem s problematickou váhou se do
kloubů ukládá víc kyseliny močové, následkem je nemoc zvaná dna. I kvůli ní je
pohyb obtížný a bolestivý. Obézní organismus kromě toho vytváří nadměrné množství takzvaných cytokinů, tedy proteinů,
jež se podílí na zánětlivé reakci těla. A jen
tak mimochodem, nadměrná výroba cytokinů obézním organismem může i za záněty dásní, které jsou dalším vedlejším účinkem tučného břicha.
„Ohledně prevence artrózy bych doporučil především vhodnou pohybovou aktivitu. Dalším faktorem, který patří mezi důležité, je také vyvážená strava. Stopové prvky lze například doplňovat preparáty na
kloubní výživu,“ konstatuje lékař Zdeněk
Bezvoda z Lékařského domu Praha 7.

FOTO | SHUTTERSTOCK

„U starších lidí je vhodné rotační zařízení,
proto velmi často doporučujeme plavání,
kolo a další aktivity jim podobné,“ dodává.
Pokud je nutné utlumit akutní bolest,
tak pomoci mohou také speciální masti,
které přinesou potřebnou úlevu.

Chůze jako lék
Mnoha lidem se ale do fitness centra nebo
bazénu nechce, že se prostě sportovat se
svou postavou stydí. Jak z toho ven?
Každý jen trochu intenzivnější pohyb se
počítá. Začněte třeba pořádně chodit venku, aspoň dvakrát týdně. Chůze patří mezi
nejúčinnější druhy pohybu.
Ještě lépe samozřejmě zabírá běh, ale
ten už se nehodí pro každého, a nejste-li
v kondici, zatím se o něj nepokoušejte.
Lepší než běh je plavání. Hodí se pro
každého. Procvičí celé tělo a zvyšuje kapacitu plic. Nezatěžuje klouby a riziko zraně(re, iDNES.cz)
ní je minimální.
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Tuňáka dříve nejedla ani kočka,
dnes je vyhledávanou lahůdkou
Ceněné maso tuňáka není
cítit rybinou a připravíte
z něj dokonalý steak.
Obsahuje prospěšné
látky, napomáhá pleti
a zdraví zubů.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Jak kdysi poznamenal známý propagátor zdravého jídla Pavel Maurer,
před časem používali maso tuňáka jen
do konzerv pro psy a kočky. A to se zvířata ještě ošklíbala. Dnes je tuňák lahůdkou takřka vyvažovanou zlatem. Stačí
připomenout každoroční aukci v Tokiu.
Letos koupil japonský majitel sítě
sushi barů Kijoši Kimura tuňáka obecného o váze 212 kilogramů za 74,2 milionu jenů, tedy za 16,3 milionu korun.

Hříšné peníze v dražbě
Rekord ale padl už v roce 2013, kdy se
obří ryba o váze 222 kilogramů prodala za 155,4 milionu jenů, což je zhruba
34,3 milionu korun. I tehdy perfektní
úlovek vydražil Kijoši Kimura a nejlepší plátky tuňáka s vysokým obsahem
tuku prodával ve svých luxusních

Aukce tuňáků v Tokiu. Rekord padl
už v roce 2013, kdy majitel sítě
sushi restaurací vydražil rybu o
váze 222 kilo za 34,3 milionu korun.

Nadšení rybáři se chlubí obřím úlovkem tuňáka obecného neboli modroploutvého. Ryba je ceněná na kulinářském
trhu pro své kvalitní maso. Jde buď rovnou do sushi, nebo gurmety potěší pěkně vysokým steakem.
FOTO | ARCHIV
sushi barech v Tokiu po 440 korunách
za kus.
V Česku však na tuňáka obecného neboli modroploutvého nejspíš nenarazíme. Z prostého důvodu – stál by hříšné
peníze. Restauratéři a obchodníci nabízejí tuňáka pruhovaného nebo žlutoploutvého. Nic to nemění na tom, že jeho
maso je zdravé a plné chutí. Nejblíž má
zřejmě k telecímu, je spíše tučnější,
ohromně šťavnaté, jakoby ořechové. Nenápadná slanost sice upomíná na moře,
není ale přitom cítit rybinou. Také díky
tomu chutná i lidem, kteří jinak ryby nemusejí, navíc je téměř bez kostí.
Kromě skvělé chuti a obsahu důležitých vitaminů, jako je A, B2, B12 či D,
jódu, selenu a omega-3 nenasycených
kyselin má tuňák ještě jednu neocenitelnou výhodu: Dá se z něj připravit obrovská škála pokrmů.
Nejhezčí, pečlivě začištěný kus je samozřejmě ideální kandidát na zprudka
opečený steak, ale také pro studenou kuchyni – hodí se na carpaccio, sushi, sashimi i tatarák. Ušlechtilé maso tuňáka
v tom případě úplně stačí nakrájet na
drobné kostičky, rozhodně není nutné je
mlít či škrábat, jako to děláváme u svíčkové. Odřezky zase najdou místo třeba
v salátu z těstovin.
(kor, lidovky.cz)

Tuňák musí zůstat uvnitř růžový, skoro syrový
Nejhorší tuňákový steak je ten skrz naskrz propečený, varuje hned
na začátek šéfkuchař Roman Paulus (na snímku vlevo). Co se dá
prominout hovězímu, pro tuňáka neplatí – dokonalý rybí steak je
minutková záležitost. „Tuňáka na grilu, ale třeba i na pánvi či kdekoli
jinde propékejte jen opravdu minimálně, uvnitř by měl zůstat
růžový, vlastně spíš syrový,“ radí šéfkuchař Paulus. Sám jej na
mřížce nedrží déle než minutu, minutu a půl z každé strany. Záleží
samozřejmě i na výšce masa. „Raději krájím poměrně silné plátky – čím je totiž
plátek nižší, tím dřív se vysuší,“ dodává. Zmíněná minuta až dvě tak neplatí pro
žádnou chudinku, ale pro steak tlustý na dva prsty.

Steaky z tuňáka s chřestem
Suroviny: 400 až 600 g steakového tuňáka, zelený chřest, rajčata, bazalka, česnek,
citronová šťáva, olivový olej, sůl, pepř (z mlýnku). Postup: Z masa nakrájíme vyšší
steaky, osolíme je, opepříme a potřeme olivovým olejem. Můžeme ještě zlehka
posypat lístky tymiánu nebo jinou bylinkou. Rozpálíme gril (popřípadě pánev) a
tuňáka z obou stran zprudka opečeme – jen krátce, asi 2 minuty z každé strany.
Maso by mělo být propečené jen mírně, ideálně na stupeň rare či medium rare, jinak
bude vysušené. Steak podáváme například s grilovaným chřestem a rajčatovou
salsou. Chřest (Roman Paulus použil zelený) krátce opečeme na grilu a poté několik
minut marinujeme ve směsi citronové šťávy, olivového oleje, špetky soli a pepře.
Dobře vyzrálá rajčata omyjeme, zbavíme
semínek a dužinu nakrájíme na malé kostičky.
Pak k nim přidáme česnek, bazalku, olivový olej,
dochutíme citronovou šťávou, solí, pepřem,
promícháme a necháme v lednici 2 až 3 hodiny
uležet.
Zdroj: www.lidovky.cz
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Adrenalin s prutem v dravé řece
ČR | Herec Miroslav Donutil byl vždy velkým milovníkem sportu, věnuje se mu aktivně i coby vášnivý fanoušek. Však je
častým hostem například domácích zápasů českých tenistů na Davis Cupu. O to
větším potěšením pro něj byla práce na novém CD, v němž četl povídky Oty Pavla.
„Ota Pavel byl, je a vždy bude mým milovaným autorem. Jeho povídky obdivuji,
hlavně sportovní a rybářské, protože
k obojímu mám blízko i já,“ prohlásil Miroslav Donutil při křtu CD, který se konal
minulý týden. „Byl jsem nesmírně šťastný, když jsem si v dětství nebo i mládí,
kdy těch peněz tolik nebylo, mohl koupit
jeho novou knížku,“ dodal. Herec na nové
CD vybral z obsáhlého díla spisovatele

texty, které má rád. Je tam sedm povídek
rybářských a stejný počet sportovních. Nechybí Smrt krásných srnců, Zlatí úhoři,
Jak to tenkrát běžel Zátopek, Plná bedna
šampaňského.
Při křtu Miroslav Donutil zdůraznil, že
vyzkoušel snad všechny druhy letních
sportů. „Hlavně těch kolektivních jako
fotbal, basket, házená nebo volejbal.
Ovšem to vše do doby, než došlo ke zdravotnímu zvratu a musel jsem se umírnit,“
přiznal. To zimní disciplíny jsou pro Miroslava Donutila spíše jen teoretickou záležitostí. Vždyť bruslit nebo lyžovat se nenaučil dodneška.
„O to víc těmto sportům rozumím
a mám je teoreticky zvládnuté. Sedím si

u televize a velice fundovaně bych dokázal poradit každému sjezdaři, krasobruslaři nebo hokejistovi, jak to má udělat správně a co by měl pro úspěch udělat,“ řekl
s úsměvem.
Ani v současné době, kdy už zdraví nedovoluje sportovat v takové intenzitě jako
dřív, Miroslav Donutil neskládá ruce do
klína a stále se snaží fyzickou kondici udržovat. „Baterky dobíjím golfem, rybařením a samozřejmě divadlem. To rybaření
není ovšem jen o tom, sednout si na místo
a být tam, je i o tom brodit se dravou
řekou. Skvěle se tím kombinuje příroda,
klid i napětí. To je, kromě jeviště a golfu,
nyní můj relax, který si s chutí dopřávám,“ vysvětlil.
(re, Herminapress)
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HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Karel Gott:
Trezor jsem
nahrál ve sklepě

Trezor patří ke kultovním písničkám
Karla Gotta. Díky polním podmínkám při natáčení dostala svůj specifický zvuk. „Nahrávka se zrodila amatérsky ve sklepě jednoho činžáku.
Aby vznikl ten typický rokenrolový
hall (ozvěna), použili jsme druhý mikrofon, který se postavil do chodby
domu,“ prozradil Gott na rádiu Český Impuls AM 981. Trezor zpočátku
neměl větší ambice, ale nakonec nahrávka prošla několika comebackovými fázemi. „Naposledy písničce pomohl režisér Jan Hřebejk. Trezor si
vybral do filmu Pelíšky, čímž ho vrátil do života,“ dodal Karel Gott. Trezor má výročí 27. dubna 1965.
Ze zdi na mne tupě zírá
po trezoru temná díra,
poznám tedy bez nesnází,
že tam nepochybně něco schází...
(Hudba: Ladislav Štaidl, Karel Gott;
text: Rostislav Černý)
Jak se rodila písnička Petra Kotvalda Milujem se čím dál víc? To prozradí Hudební kalendář příští středu
v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls vysílá
na www.ceskyimpuls.cz a na středních vlnách, AM 981 kHz.
(tom)

HUDEBNÍ IMPULSY

Mirai žene vzhůru Zátopek
NOVÁ ČESKÁ MUZIKA

Když nemůžeš, tak
přidej víc! Mladá skupina
Mirai hlásí hrdě do světa
Zátopkovo heslo.
JOSEF VLČEK

S

everomoravská hudební scéna má
dlouhou tradici. Její linka se táhne od Věry Špinarové a Flaminga
přes Buty a Jaromíra Nohavicu až k Tomáši Klusovi, Ewě Farné, Kryštofu
nebo k zatím poslednímu velkému objevu, frýdecko-místecké skupině Mirai.
Ta právě boduje s motivačním songem
Když nemůžeš, tak přidej, inspirovaným pověstným heslem Emila Zátopka.
Skupina Mirai vznikla v roce 2014 na
bázi anglicky zpívajícího souboru Dolls
In The Factory. Šimon Bílý a Mirai Navrátil, k nimž se přidal basista Michal
Stulík, na rozdíl od jiných ambiciózních
umělců pochopili, že popové hity je
mnohem snazší dělat v češtině než anglicky. Předpokládá to ovšem schopnost
napsat takový český text, který by šel
posluchači sám do hlavy. To se jim po-

Tomáš Klus ŽIV JE

Mirai zahraje
na červencovém festivalu
Benátská s Impulsem v Liberci.

Tomáš Klus čeká s ženou Tamarou třetího potomka a po roční pauze, při které se
věnoval rodině, se vrátil na pódia. Koncertoval už na podzim, ale teprve pod
širým nebem začne pořádný zápřah –
hrát bude třeba na majálesech. Právě teď
vydal své první bilanční a zároveň živé album. Jak je u Tomáše zvykem, slovní
hříčkou je i název alba – ŽIV JE. Písničky na dvojcédéčko vybírali sami Klusovi
fanoušci a Tomáš přidal nový singl Dobré ráno a bonusovou mantru.
(luk)

FOTO |
PETR KOZLÍK,
UNIVERSAL MUSIC

vedlo hned v první písni – Dítě robotí se
v průběhu roku 2015 nečekaně chytilo v
rádiích a na YouTube. Navíc to jsou charismatičtí mladí muži a zpěvák, podle
nějž se skupina jmenuje, těží z atraktivity svého částečně japonského původu.
Mirai jsou představiteli nového přístupu k populární hudbě. Víc než na vydávání celých alb sází na jednotlivé pečlivě připravené písničky, doprovázené
atraktivními videoklipy, které se dobře
šíří na sociálních sítích.
Když dozní popularita jednoho songu, přidají nový klip. Dostanou se tak k
mladému publiku mnohem intenzivněji
než popové hvězdy předchozích genera-

cí, které „zahlcovaly“ trh celým velkým
albem najednou.
Po Dítěti robotím se na YouTube objevilo roztancované Souznění a po něm
zatím nejúspěšnější hit Cesta z města.
Ukázalo se, že s vytrvalou a talentovanou severomoravskou trojkou, obklopenou navíc partou stejně nadaných skladatelů, producentů a filmařů, se bude
muset do budoucna počítat.
A jak zní Mirai na koncertech? To se
uvidí 29. července v Liberci na festivalu Benátská s Impulsem. Určitě tam zazní i jejich zátopkovské „Když nemůžeš, tak přidej víc, zakřič prostě z plných plic, že slovo nejde neexistuje“.

Pecková v Lucerně: pecka!
Nebývá zvykem, aby se operní diva první
kategorie „snížila“ k jinému žánru. Dagmar Pecková ale takové hudební výlety
čas od času pořádá, a většinou to stojí za
to. Jen do konce dubna máte šanci vidět ji
v pražské Lucerně ve velkolepé kabaretní
revue Wanted. Na jevišti zpívá velké hity
hudebního génia Kurta Weilla včetně známého Mackieho Messera, kterého u nás
proslavil Miloš Kopecký.
(luk)

INZERCE

NAKUPUJTE
V ON-LINE
BAZARU

ZA AKČNÍ CENY
SEŽENETE
VŠECHNO PRO
VAŠE DĚTI!

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE TýDENÍKU 5plus2
VyhrajTe

dárkový balíček k filmu MiMi šéf!

SOUTĚŽní OTázka
Kdo je autorem hudby k filmu?

Dnešní noviny
za jednu SMS ve
vašem mobilu
na
tel. číslo

SMS
ve tvaru

MFD16

jen za

16 Kč

90211

a) Justin Timberlake b) Ondřej Gregor Brzobohatý
c) Hans Zimmer
ROZENÝ VŮDCE

Instrukce k soutěži:
Své odpovědi zasílejte do dnešní půlnoci na
adresu vyhraj@5plus2.cz ve tvaru JMÉNO,
PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFON, SPRÁVNÁ
ODPOVĚĎ (A, B, nebo C), do předmětu
e-mailu uveďte MiMi šÉF. Tři soutěžící se
správnou odpovědí vyhrávají dárkový
balíček k filmu. Výherce bude kontaktován
e-mailem do 3 pracovních dnů. Více informací o pravidlech soutěže a vyzvednutí cen najdete na www.5plus2.cz

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

18 Kč

VYSOČINA

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.
Jan Sůra
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

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

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

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

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

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

15223
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TAKÉ VE 3D

Rozhovor dne Str. 4

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

BRUSEL Evropská unie sáhla včera ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová-

V KINECH OD 20. DUBNA

UPRCHLÍK:
V ČESKU
JSEM DOMA

středa 23. 9. 2015

771210 116058

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

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

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

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

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

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

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

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

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci

Strana 6
Navštivte náš zpravodajský
server www.idnes.cz

20 21. dubna 2017

Česká republika

Češi spálí boty i kuchyň. Riskují
ČR | Ví to všichni, ale někteří Češi na to
kašlou. Do kamen a kotlů patří dřevo, uhlí
nebo třeba biomasa. Ve snaze ušetřit jsou
ale lidé schopni doma topit doslova vším,
co se dá spálit. Přitom od začátku tohoto
roku můžou radniční úředníci kontrolovat
přímo u kohokoli doma, zda v jeho kotli
nekončí třeba PET lahve.
Že lidé hází do ohně věci všelijaké, potvrzuje třeba Simona Englová, úřednice ze
sedlčanského odboru životního prostředí.

I ona může v krajním případě a bez ohlášení navštívit „čmoudilův“ byt či dům. „Řešili jsme stížnost, že jeden člověk pálil ve
svém kotli obuv, což potvrdili i strážníci,
kteří se dostali do domu,“ vypráví Englová. Muži poté radost z peněz ušetřených
za topivo řádně pokazila pokuta.
„Pokud by ten člověk boty dál pálil, tak
bych k němu domů mohla jít i já. Ale my
preferujeme poslání dopisu. Zatím se nám
proto nestalo, že bychom se k někomu

opravdu museli vypravit na takovou úřední návštěvu,“ dodává.
Podobně se k této možnosti staví i ve
většině českých měst a vesnic. Týdeník
5plus2 oslovil různě velké obce napříč republikou a ani v jednom případě ještě variantu „úřední přepadovky“ nevyužili.
Jak by to vypadalo, kdyby se k ní radnice odhodlala? „I když nemusím, dotyčnému bych napsala dopis, že přijdu v konkrétní den a hodinu. Policii bych zřejmě

INZERCE

Sousedi sledují komíny

ROTAČNÍ SEKAČKY VARI
sekačky 4v1
převodovky EVO a VARIO
centrální nastavení sečení
velká kola s ložisky
ocelový skelet
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ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY







O dostatek tipů, na které hříšníky se zaměřit, se leckde postarají sousedé, již si úředníkům stěžují. Stává se to i v Praze, kde přitom s pálením všeho možného nebývá problém tak velký jako v některých menších
městech nebo na venkově.
„Za tři a půl měsíce fungování nového
zákona dorazilo asi 10 stížností. Šlo o podněty od sousedů, kteří poslali i fotky kouřících komínů,“ vypočítává Marie Káplocky z oddělení ochrany ovzduší pražského
magistrátu. „Podezření jsme vyrazili na
daná místa prověřit, ale nikdy jsme žádný
vyloženě černý či nebezpečně vypadající
a zapáchající kouř nenašli. Takže na kontrolu do domu jsme nešli,“ konstatuje.
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nevolala, vzala bych si ale kolegu, nejlépe
mužského,“ přibližuje Englová.
O nepříjemnou návštěvu si přitom mnozí lidé říkají svým chováním dost hlasitě.
Příkladem může být Tachov. „V poslední
době jsme řešili případ jedné rodiny, která
se rozhodla po kouskách spálit starou kuchyňskou linku. V minulosti zase dávali
do kamen jisté truhlárny i dřevo s lepidlem, což se také nesmí,“ vypráví Bohdana Maršálková z tamního odboru životního prostředí.

Motivovat lidi, aby nepálili to, co
do kamen nepatří, se snaží obecně
prospěšná společnost Čisté nebe.
Na www.cisty-komin.cz může každý
zveřejnit fotku a adresu komínu, ze
kterého vychází černý či zapáchající kouř.

Když padá „černý sníh“

Ceny rotačních sekaček od

10 990 Kč s DPH

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Blatná, BP SERVICE s.r.o., Vrbenská 1362, T 383 420 444 • Bystřice nad Pernštejnem, Pavel Dudek-PAVERO, Zahradní 464, T 734 254 855 • České Budějovice,
AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 606 648 802 • Golčův Jeníkov, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, Havlíčkovo nám. 133, T 601 382 804 • Havlíčkův Brod, MAT-MILAN
MILICHOVSKÝ, Pražská 2495, T 569 425 052 • Humpolec, PIPEK, Nerudova 176, T 565 532 406, 777 583 996 • Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 •
Strakonice, JIŘÍ MILISTERFER, Volyňská 97, T 383 324 405 • Znojmo, Ivan Krejčí, Pražská 88, T 515 221 833

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

Jak se žije ve městě doslova zahaleném
černým dusivým dýmem, dobře vědí například starousedlíci z Hlučína.
„V 70. a 80. letech lidé dávali do kotlů
i kaly a mour, přilévali do toho ještě vyjetý
motorový olej. Pamatuji si, že černá deka
smogu nad vesnicí byla běžná, v zimě dokonce padal černý sníh,“ vzpomíná 50letý
Pavel Paschek, hlučínský starosta.
Pálení všeho možného v kotlích tehdy
napomáhala i nedostatečná kapacita popelnic. „Třeba pytlíky od mléka a další věci
se normálně pálily v kotli. Popel se pak vynášel někam do brázd u silnic či na černé
skládky. Sám si pamatuji, že jsem s ním
jako kluk často chodil. Tehdy to ale podobně dělalo 99 procent spoluobčanů,“ uzaví(jos)
rá starosta Hlučína.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 22. dubna 2017

ČT1

Nova

Prima

Joj Family

6.00 Po stopách hvězd 6.25 Polopatě 7.20
Jak se Honza učil bát 7.40 Šahrazád 8.30
Otec Brown III 9.15 Gejzír 9.50 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Události
v regionech plus 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Probuzená skála 14.00 Hastrmanská povídačka 14.45 Hostinec „U Kamenného stolu” 16.25
Hercule Poirot XI 18.00 Ferdinandovy zahrady
18.25 Kluci v akci 18.55 Události za okamžik
a počasí 19.00 Události 19.45 BBV

6.00 Jake a piráti ze Země Nezemě (14) 6.25
Spiderman (11) 6.50 Avengers: Sjednocení II
(23) 7.15 Looney Tunes: Úžasná show II (18)
7.40 Tučňáci z Madagaskaru (25) 8.05 Tvoje
tvář má známý hlas III 10.45 Koření 11.40
Volejte Novu 12.15 Rady ptáka Loskutáka 13.15
Tipy ptáka Loskutáka 13.30 Výměna manželek
III 14.55 Záměna. Komedie (USA, 1983) 17.15
Krásná pokojská. Romantická komedie (USA,
2002) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.10Wolverine (1) 6.40 Ninjago 7.10 Ninjago
7.40 Autosalon 8.45 Autosalon Extra 9.10
Ohnivý kuře II (11) 10.30 Přístav II (16) 11.45
davinci 12.40 Česko Slovensko má talent
14.50 Jak svět přichází o básníky. Filmová
komedie (ČR, 1982). Hrají P. Kříž, D. Matásek,
M. Šafránková, F. Filipovský, J. Somr, J. Císler,
O. Navrátil, L. Kořínková a další 16.50 Vraždy
v Midsomeru XIII 18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy 19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR

SOBOTA 7.15 Noviny 8.05 Soudní síň – cz 9.00

ZÁBAVA

AKČNÍ

ZÁBAVA

Soudní síň 10.00 Klaun (29, 30), krimiseriál
(N, 1998-2001) 12.00 Druhý dech (5) 13.20 Panelák
XVI (7, 8) 14.30 Rodinné záležitosti, seriál (SR,
2013) 15.45 Soudní síň 16.45 Soudní síň – cz 17.30
V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Tenkrát na západě 21.50 Dědictví (4/34) 23.00
Panelák XVI (7, 8) 0.10 Tenkrát na západě

NEDĚLE 6.25 Noviny 7.10 Krimi 7.40 Noviny
8.30 Soudní síň – cz 9.20 Soudní síň 10.20 Zoo
(58, 59) 12.25 Synové a dcery Jakuba Skláře (3)
13.35 Čas pracuje pro vraha 15.20 Česko Slovensko
má talent 17.00 Na chalupě 18.00 Nové bydlení
Dizajn 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém
nebi 21.50 Píseň hor, romantický film (Rak./N,
2005) 23.35 Zoo (58, 59)
PONDĚLÍ 10.55 Nákupní maniačky 12.00 Moje

máma vaří lépe než tvoje 13.00 Pod povrchem (48)
14.00 Poldové v akci, seriál (SR, 2016) 15.00 Soudní
síň 16.15 Soudní síň – cz 17.00 Dr. Stefan Frank (82)
18.00 Moje máma vaří lépe než tvoje 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Čas pracuje pro vraha 22.05
Inkognito 23.10 Extrémní případy 0.10 Pod povrchem

20.00 Manéž Bolka Polívky
21.10 Revival
Komedie (ČR, 2013). Hrají
M. Krobot, B. Polívka a další
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Mladý Montalbano II
Transakce. Detektivní seriál
(It., 2015)
1.00 Mister Jazz
2.05 Brno Open 2011
3.05 Sama doma
4.35 Pod pokličkou

20.20 Godzilla
Akční sci-fi film (Jap./USA,
2014). Hrají A. Taylor-Johnson,
B. Cranston, E. Olsenová a další
22.45 40 dnů a 40 nocí
Romantická komedie
(USA/VB/Fr., 2002). Hrají J. Hartnett, S. Sossamonová a další
0.30 Robocroc
Sci-fi film (USA, 2013)
2.00 Kriminálka Miami V (7)
2.40 Prásk!
3.35 DO-RE-MI

20.15 Máme rádi Česko
22.00 Zmizení
Thriller (USA, 2013). Hrají
J. Gyllenhaal, H. Jackman,
B. Bellová a další. Režie
D. Villeneuve
1.10 Kat: Válečná zóna
Thriller (N/Kan./USA, 2008).
Hrají R. Stevenson, D. West,
J. Benzová a další. Režie
L. Alexander
3.15 Vraždy v Midsomeru XIII
Mrtvé ticho. Krimiseriál (VB, 2010)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

6.50 Poručík Backstrom (5) 7.45 Poslední loď (7)
8.40 Top Gear: Patagonský speciál (2) 10.10
Applikace 10.45 Re-play 11.15 FREEzone 11.50
Pevnost Boyard III (15, 16) 13.55 Simpsonovi VII
(7-10) 15.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (5)
16.55 Námořní vyšetřovací služba L.A. VI (6) 17.55
Simpsonovi VII (11, 12) 18.55 Simpsonovi VII (13, 14)
20.00 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 22.10
Apokalypsa v Hollywoodu 0.30 Re-play

5.45 Blázniví fandové 7.10 Odložené případy III (6)
8.00 Odložené případy III (7), krimiseriál (USA,
2005) 8.50 Vojín Benjaminová, komedie (USA,
1980) 11.20 Mrtvý bod II (6, 7), seriál (USA, 2016-2017) 13.00 Spider-Man 2, akční film (USA, 2004)
15.25 Freonový duch, pohádka (ČR, 1990) 17.15
Šifra mistra Leonarda, thriller (USA, 2006) 20.00
Čarovný les, muzikál (USA, 2014) 22.30 Nezvaný
host, komedie (USA, 1994) 0.20 Glimmer Man

8.00 Zpravodajství FTV Prima 9.10 Ninjago 9.40
Wolverine (1) 10.05 Pekelná kuchyně XIII (5) 10.55
Spravedlnost v krvi IV (2) 11.50 Doktor z hor: Nové
příběhy V (1) 12.50 Karolína, domácí kuchařka
13.25 Spravedlnost v krvi IV (3) 14.20 Doktor z hor:
Nové příběhy V (2) 15.20 Sicilský klan, drama (Fr.,
1970) 17.50 Karolína, domácí kuchařka 18.25
Pekelná kuchyně XIII (6) 19.20 Teď vaří šéf! 20.15
Letec 23.50 Moje letní prázdniny

SÉRUM PRAVDY

ÚTERÝ 10.55 Nákupní maniačky 12.00 Moje
máma vaří lépe než tvoje 13.00 Pod povrchem
(49) 14.00 Poldové v akci 15.00 Soudní síň 16.15
Soudní síň – cz 17.00 Dr. Stefan Frank (83) 18.00
Moje máma vaří lépe než tvoje 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Česko Slovensko má talent 21.50
Tenkrát na západě 23.25 Pod povrchem (49)
STŘEDA 10.00 Dr. Stefan Frank (84) 10.55
Nákupní maniačky 12.00 Moje máma vaří lépe než
tvoje 13.00 Pod povrchem (50) 14.00 Poldové v akci
15.00 Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz 17.00 Dr. Stefan
Frank (84) 18.00 Moje máma vaří lépe než tvoje
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Druhý dech (6)
21.40 Panelák XVI (9, 10) 22.55 Rodinné záležitosti
ČTVRTEK 10.00 Dr. Stefan Frank (85) 10.55
Nákupní maniačky 12.00 Moje máma vaří lépe než
tvoje 13.00 Pod povrchem (51) 14.00 Poldové v akci
15.00 Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz 17.00 Dr. Stefan
Frank (85) 18.00 Moje máma vaří lépe než tvoje
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Synové a dcery
Jakuba Skláře (4) 21.35 Klaun 23.35 Pod povrchem
PÁTEK 10.00 Dr. Stefan Frank (86) 10.55 Nákupní maniačky 12.00 Moje máma vaří lépe než tvoje
13.00 Pod povrchem (52) 14.00 Poldové v akci 15.00
Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz 17.00 Dr. Stefan Frank
(86) 18.00 Moje máma vaří lépe než tvoje 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Nečekané štěstí 22.10 Česko
Slovensko má talent 23.40 Pod povrchem (52/52)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 170

neděle 23. dubna 2017
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.10
14.45
15.45
16.45
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
22.00
22.34
22.35
0.00
1.35

Zajímavosti z regionů 6.40 Hostinec
„U Kamenného stolu” 8.15 Úsměvy
Ladislava Boháče 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O Popelákovi
Ty, ty, ty, Moneti!
Příběhy slavných – Vlastimil
Brodský
Doktor Munory a jiní lidé
Komedie (ČR, 1997)
Hodíme se k sobě, miláčku...?
Komedie (ČR, 1974)
Kouzelné bylinky
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Ztraceni v Mnichově
Komedie (ČR, 2015)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
O mrtvých jen dobře
Místo činu – Schimanski
Bolkoviny

NOVA
6.15
6.25
6.50
7.15
7.40
8.05
8.25
9.30
10.30
11.30
12.35
14.20
16.00
17.50
19.30
20.15
22.55
23.25
1.20
2.40

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě (15)
Spiderman (12)
Avengers: Sjednocení II (24)
Looney Tunes: Úžasná show II (19)
Tučňáci z Madagaskaru (26)
Víkend
Robinsonův ostrov
Robinsonův ostrov
Z pekla štěstí (4)
Zpověď americké nevěsty
Komedie (USA, 2005)
Policejní akademie 6: Město
v obležení
Komedie (USA, 1989)
V podstatě jsme normální
Komedie (ČR, 1981)
Na samotě u lesa
Komedie (ČR, 1976)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas III
Střepiny
Firewall
Krimifilm (Austr./USA, 2006)
Policejní akademie 6: Město
v obležení
Volejte Novu

Prima
6.45
7.15
7.40
8.10
8.45
9.15
9.45
11.00
11.45
12.40
13.15
13.40
14.15
15.55
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.20
23.35
1.35
2.40
3.15

Wolverine (2)
Ninjago
Ninjago
M.A.S.H (154)
M.A.S.H (155)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře II (12)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Božské dorty od Markéty
Máme rádi Česko
Vraždy v Midsomeru XIII
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Mordparta II (3)
Klášter. Krimiseriál (ČR, 2017)
Očima Josefa Klímy
Show Jana Krause
Noc je ještě mladá
Komedie (USA, 2011)
Tři mušketýři II (6)
Prima ZOOM Svět
Očima Josefa Klímy

Nova Cinema
5.45 O zpívajícím stromku 6.50 Freonový duch
8.30 Spider-Man 2 10.55 Teleshopping 11.20
Záměna 13.30 Čarovný les, muzikál (USA, 2014)
15.55 Lovci zločinců III (4, 5) 17.35 Godzilla, akční
sci-fi film (Jap./USA, 2014) 20.00 Máslo, komedie
(USA, 2011) 21.40 Živý terč, akční film (USA, 1993)
23.40 Nezvaný host, komedie (USA, 1994)

Prima cool
7.15 Applikace 7.50 Re-play 8.25 FREEzone 8.55
Poručík Backstrom (6) 9.55 Poslední loď (8) 10.50
Top Gear speciál: Festival v Sydney 11.55 Pevnost
Boyard III (17, 18) 13.55 Simpsonovi VII (11-14) 15.55
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 17.55 Simpsonovi
VII (15, 16) 18.55 Simpsonovi VII (17, 18) 20.00 Úsvit
planety opic 22.45 Živí mrtví VII (1) 23.45 Těžká
dřina 0.20 Autosalon

Prima Max
9.05 Pekelná kuchyně XIII (6) 9.55 Spravedlnost
v krvi IV (3) 10.50 Doktor z hor: Nové příběhy V (2)
11.50 Karolína, domácí kuchařka 12.25 Spravedlnost
v krvi IV (4) 13.20 Doktor z hor: Nové příběhy V (3)
14.20 Letec 17.55 Karolína, domácí kuchařka 18.30
Pekelná kuchyně XIII (7) 19.25 Vychytávky Ládi
Hrušky 20.15 Navždy spolu, romantický film (USA,
2012) 22.25 Zmizení, thriller (USA, 2013)

pondělí 24. dubna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown III 9.45
168 hodin 10.20 Hodíme se k sobě,
miláčku...? Komedie (ČR, 1974)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Pokušení
Povídka z cyklu Bakaláři
15.05 Televarieté
16.20 Kojak III
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 Labyrint II (7/7)
21.00 Čtvrtá hvězda (9/12)
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Legendy záchranářství: Autobusy
a tramvaje
22.45 Na stopě
23.10 Kriminalista
0.10 AZ-kvíz

5.55
8.50
9.05
10.05
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.35
23.25
0.20
1.55
2.35
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3235)
Koření
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (10)
Ordinace v růžové zahradě (139)
Odložené případy III (8, 9)
Kriminálka Miami V (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3236)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (7)
Robinsonův ostrov
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
II (17)
Vražedná čísla II (12)
Odložené případy III (8, 9)
Kriminálka Miami V (8)
Střepiny
Co na to Češi

Prima
6.10
6.35
7.50
8.40
9.10
10.10
12.05
12.15
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.40
0.35
2.35
4.10

Wolverine (3)
Ninjago
M.A.S.H (155)
M.A.S.H (156)
Jake a Tlusťoch IV (6)
Rosamunde Pilcherová: Kouzlo
lásky
Romantický film (N, 1998)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (7)
Komisař Rex (10)
Komisař Rex (11)
Policie Hamburk II (17)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Modrý kód (11)
Jste to, co jíte
Castle na zabití IV (22)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Kouzlo
lásky
Komisař Rex (10, 11)
Policie Hamburk II (17)

Nova Cinema
5.30 Takový je byznys 7.20 Zpověď americké
nevěsty 9.05 Čarovný les 11.30 Teleshopping 11.50
Máslo 13.25 Teleshopping 13.45 Šifra mistra
Leonarda 16.35 Krásná pokojská 18.30 Na samotě
u lesa, komedie (ČR, 1976) 20.00 Oko bere, krimifilm (USA, 2008) 22.25 Cela 2, horor (USA, 2009)
0.00 Živý terč, akční film (USA, 1993)

Prima cool
8.55 Futurama (12) 9.25 Hvězdná brána V (16) 10.20
Bylo nebylo III (13) 11.20 Top Gear: Patagonský speciál (2) 12.45 Simpsonovi VII (15-18) 14.45 Applikace
15.20 Re-play 15.50 Futurama (13) 16.20 Hvězdná
brána V (17) 17.20 Kdo přežije: Krev není voda (5)
18.15 Simpsonovi VII (19-22) 20.15 Grimm V (21)
21.20 Teorie velkého třesku IV (12, 13) 22.15 Městečko
Fortitude (3) 23.20 Helix II (12) 0.15 Grimm V (21)

Prima Max
9.15 Wolverine (3) 9.45 Pekelná kuchyně XIII (7)
10.40 Spravedlnost v krvi IV (4) 11.35 Doktor z hor:
Nové příběhy V (3) 12.35 Karolína, domácí kuchařka 13.05 Spravedlnost v krvi IV (5) 13.55 Doktor
z hor: Nové příběhy V (4) 14.55 Úsvit planety opic
17.40 Karolína, domácí kuchařka 18.20 Pekelná
kuchyně XIII (8) 19.15 Vítejte doma! II (22) 20.15
Junior 22.30 Pařížská blbka 0.20 Navždy spolu

úterý 25. dubna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak III 10.10 Kufr
10.45 Silvestrovský koktejl 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 Soudkyně Amy V
14.45 Šípková Růženka
Povídka z cyklu Bakaláři
15.00 Televarieté
16.20 Kojak III
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 Panoptikum města pražského
21.10 Hercule Poirot XI
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Motiv III
23.30 Kriminalista
0.30 AZ-kvíz
0.55 Banánové rybičky
1.20 Zajímavosti z regionů

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.30
23.25
0.20
1.50
2.35
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3236)
Policie Modrava (7)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (11)
Ordinace v růžové zahradě (140)
Odložené případy III (10, 11)
Kriminálka Miami V (9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3237)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (731)
Víkend
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
II (18)
Vražedná čísla II (13)
Odložené případy III (10, 11)
Robinsonův ostrov
Dva a půl chlapa II (10)
Co na to Češi

Prima
6.10
6.35
7.05
7.50
8.40
9.10
10.10
12.05
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.20
0.20
2.20
3.05

Wolverine (4)
Ninjago
Ninjago
M.A.S.H (156)
M.A.S.H (157)
Jake a Tlusťoch IV (7)
Rosamunde Pilcherová: Trny
v údolí květin
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (8)
Komisař Rex (12)
Komisař Rex (13)
Policie Hamburk II (18)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře II (13)
TOP STAR magazín
Castle na zabití IV (23)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Trny
v údolí květin
Komisař Rex (12)
Komisař Rex (13)

Nova Cinema
5.55 Odložené případy III (8, 9) 7.40 Vojín Benjaminová 9.35 Máslo 11.35 Oko bere 14.10 Policejní
akademie 6: Město v obležení 15.45 Godzilla, akční
sci-fi film (Jap./USA, 2014) 18.10 V podstatě jsme
normální, komedie (ČR, 1981) 20.00 48 hodin
v Paříži, krimifilm (USA/Fr., 1988) 22.25 Netopýři:
Chuť krve, horor (USA, 2007) 0.05 Cela 2

Prima cool
10.55 Bylo nebylo III (14) 11.50 Top Gear speciál:
Festival v Sydney 12.55 Simpsonovi VII (19-22) 14.55
Teorie velkého třesku IV (12, 13) 15.50 Futurama II (1)
16.20 Hvězdná brána V (18) 17.20 Kdo přežije: Krev
není voda (6) 18.15 Simpsonovi VII (23-25) 19.45
Simpsonovi VIII (1) 20.15 Moto cestou necestou 21.20
Teorie velkého třesku IV (14, 15) 22.15 davinci 23.05
Cesty k úspěchu 23.20 Hannibal II (10) 0.15 Helix II

Prima Max
9.40 Wolverine (4) 10.05 Pekelná kuchyně XIII (8)
10.55 Spravedlnost v krvi IV (5) 11.50 Doktor z hor:
Nové příběhy V (4) 12.50 Karolína, domácí kuchařka 13.25 Spravedlnost v krvi IV (6) 14.25 Doktor
z hor: Nové příběhy V (5) 15.25 Junior 17.40 Karolína,
domácí kuchařka 18.20 Pekelná kuchyně XIII (9)
19.15 Vítejte doma! II (23) 20.15 Periskop nahoru
a dolů! 22.15 Zátah: Vykoupení 0.20 Pařížská blbka

středa 26. dubna 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak III 9.50 Dveře
10.20 O mrtvých jen dobře 11.40
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Televarieté
16.20 Kojak III
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Pošta pro tebe
21.00 Ach, ty vraždy!
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
23.50 Motiv III
0.30 AZ-kvíz
1.00 Máte slovo s M. Jílkovou
2.00 Dobré ráno
4.35 Žiješ jenom 2x
5.00 Kluci v akci

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.35
0.30
1.15
1.55
2.35
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3237)
Ordinace v růžové zahradě 2 (731)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (12)
Ordinace v růžové zahradě (141)
Odložené případy III (12)
Odložené případy III (13)
Kriminálka Miami V (10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek VII
Robinsonův ostrov
Kriminálka Las Vegas XIV (1)
Vražedná čísla II (14)
Odložené případy III (12)
Odložené případy III (13)
Kriminálka Miami V (9)
Dva a půl chlapa II (11)
Co na to Češi

Prima
6.10
6.40
7.50
9.15
10.15
12.05
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.45
23.45
0.40
2.35
3.25

Wolverine (5)
Ninjago
M.A.S.H (157, 158)
Jake a Tlusťoch IV (8)
Rosamunde Pilcherová: Dlouhá
cesta ke štěstí
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (9)
Komisař Rex (14)
Komisař Rex II (1)
Policie Hamburk II (19)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Modrý kód (12)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Castle na zabití V (1)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Dlouhá
cesta ke štěstí
Komisař Rex (14)
Komisař Rex II (1)

Nova Cinema
5.55 Zpověď americké nevěsty 7.30 Odložené případy III (10, 11) 9.15 Lovci zločinců III (4, 5) 11.25 Oko
bere 14.05 Krásná pokojská 16.00 48 hodin v Paříži
18.10 Zavěste, prosím, komediální drama (USA/N,
2000) 20.00 Gejša, romantický film (USA, 2005)
22.45 Jasný terč, komedie (USA, 1997) 0.45
Netopýři: Chuť krve, horor (USA, 2007)

Prima cool
9.55 Hvězdná brána V (18) 10.55 Bylo nebylo III (15)
11.55 Moto cestou necestou 12.55 Simpsonovi VII
(23-25) 14.25 Simpsonovi VIII (1) 14.55 Teorie velkého třesku IV (14, 15) 15.50 Futurama II (2) 16.20
Hvězdná brána V (19) 17.20 Kdo přežije: Krev není
voda (7) 18.15 Simpsonovi VIII (2-5) 20.15 Extant
(7) 21.20 Teorie velkého třesku IV (16, 17) 22.15
Partička 23.10 Hannibal II (11) 0.05 Partička

Prima Max
9.55 Wolverine (5) 10.25 Pekelná kuchyně XIII (9)
11.20 Spravedlnost v krvi IV (6) 12.15 Doktor z hor:
Nové příběhy V (5) 13.15 Karolína, domácí kuchařka 13.50 Spravedlnost v krvi IV (7) 14.45 Doktor
z hor: Nové příběhy V (6) 15.45 Periskop nahoru
a dolů! 17.40 Božské dorty od Markéty 18.20
Pekelná kuchyně XIII (10) 19.15 Vítejte doma! II (24)
20.15 Vlak do neznáma 22.50 Duel Frost–Nixon

čtvrtek 27. dubna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak III 10.05 Kufr
10.45 Pošta pro tebe 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 Soudkyně Amy V
14.45 Žhářka
Povídka z cyklu Bakaláři
15.00 Televarieté
16.20 Kojak III
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 Hrobník
Horor (ČR, 2008)
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Gejzír
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Na stopě
23.25 Taggart
1.30 AZ-kvíz
2.05 Toulavá kamera
2.30 Dobré ráno

5.55
8.25
8.40
9.40
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
23.50
1.20
2.00
2.45
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3238)
Výměna manželek VII
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (13)
Ordinace v růžové zahradě (142)
Odložené případy III (14, 15)
Kriminálka Miami V (11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3239)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (732)
Prásk!
Sniper 3
Akční film (USA, 2004)
Odložené případy III (14, 15)
Kriminálka Miami V (10)
Robinsonův ostrov
Dva a půl chlapa II (12)
Co na to Češi

Prima
6.05
6.35
7.05
7.50
9.10
10.10
12.05
12.15
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.20
0.15
2.15
3.50

Wolverine (6)
Ninjago
Ninjago
M.A.S.H (158, 159)
Jake a Tlusťoch IV (9)
Rosamunde Pilcherová: Volání
minulosti
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (10)
Komisař Rex II (2)
Komisař Rex II (3)
Policie Hamburk II (20)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře II (14)
davinci
Castle na zabití V (2)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Volání
minulosti
Komisař Rex II (2, 3)
Policie Hamburk II (20)

Nova Cinema
5.15 Poldové a zloději 6.50 Odložené případy III
(12) 7.40 Odložené případy III (13) 8.30 Zavěste,
prosím 10.15 48 hodin v Paříži 12.50 Podtrh 15.00
Gejša, romantický film (USA, 2005) 17.40 42, biografický film (USA, 2013) 20.00 Mrtvý bod II (8, 9)
21.50 Podezření, krimidrama (USA, 1990) 0.15
Jasný terč, komedie (USA, 1997)

Prima cool
9.25 Futurama II (2) 9.55 Hvězdná brána V (19)
10.55 Bylo nebylo III (16) 11.55 Extant (7) 12.55
Simpsonovi VIII (2-5) 14.55 Teorie velkého třesku IV
(16, 17) 15.50 Futurama II (3) 16.20 Hvězdná brána
V (20) 17.20 Kdo přežije: Krev není voda (8) 18.15
Simpsonovi VIII (6-9) 20.15 Autosalon 21.20 Teorie
velkého třesku IV (18, 19) 22.20 Polibek draka 0.20
Poslední chlap na Zemi (4) 0.50 Ospalá díra II (14)

Prima Max
9.50 Pekelná kuchyně XIII (10) 10.45 Spravedlnost
v krvi IV (7) 11.45 Doktor z hor: Nové příběhy V (6)
12.45 Božské dorty od Markéty 13.15 Spravedlnost
v krvi IV (8) 14.10 Doktor z hor: Nové příběhy V (7)
15.10 Vlak do neznáma 17.40 Božské dorty od
Markéty 18.20 Pekelná kuchyně XIII (11) 19.15 Vítejte
doma! II (25) 20.15 Jak básníci přicházejí o iluze
22.25 Hluboko v lesích 0.30 Duel Frost–Nixon

pátek 28. dubna 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak III 10.05 Kufr
10.45 Příběhy slavných – Vlastimil
Brodský 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 Soudkyně Amy V
14.40 Soudkyně Amy V
15.25 Dopis
15.45 Reportéři ČT
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 Sněžný drak
Pohádka (ČR, 2012)
21.35 13. komnata Zory Ully Keslerové
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Všechnopárty
22.55 Hitparáda televizní zábavy
23.50 Případy detektiva Murdocha IX
0.35 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
23.00
1.05
1.55
2.40
3.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3239)
Ordinace v růžové zahradě 2 (732)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (14)
Ordinace v růžové zahradě (143)
Odložené případy III (16)
Odložené případy III (17)
Kriminálka Miami V (12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3240)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Andělé a démoni
Thriller (USA, 2009)
Riddick: Kronika temna
Sci-fi film (USA, 2004)
Odložené případy III (16)
Odložené případy III (17)
Prásk!
Co na to Češi

Prima
6.05
6.35
7.05
7.45
8.40
9.10
10.15
12.05
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
23.50
2.15
3.10

Wolverine (7)
Ninjago
Ninjago
M.A.S.H (159)
M.A.S.H (160)
Jake a Tlusťoch IV (10)
Rosamunde Pilcherová:
Rozervaná srdce
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (11)
Komisař Rex II (4)
Komisař Rex II (5)
Policie Hamburk II (21)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav II (17)
Česko Slovensko má talent
Černá labuť
Drama (USA, 2010)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová:
Rozervaná srdce

Nova Cinema
6.05 42 8.20 Odložené případy III (14, 15) 10.00
Sledování, komedie (USA, 1993) 12.25 Poldové
a zloději, komedie (USA, 1994) 14.25 Zpátky do školy,
komedie (USA, 1986) 16.15 Mrtvý bod II (8, 9) 18.05
Doktor Hollywood, romantický film (USA, 1991)
20.00 Spider-Man 3, akční film (USA, 2007) 22.40
Blade: Trinity, akční film (USA, 2004) 0.40 Sniper 3

Prima cool
8.10 Kdo přežije: Krev není voda (8) 9.25 Futurama
II (3) 9.55 Hvězdná brána V (20) 10.50 Bylo nebylo
III (17) 11.50 Autosalon 12.55 Simpsonovi VIII (6-9)
14.55 Teorie velkého třesku IV (18, 19) 15.50
Futurama II (4) 16.20 Hvězdná brána V (21) 17.20
Kdo přežije: Krev není voda (9) 18.15 Simpsonovi VIII
(10-13) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (7, 8)
22.10 Superžralok 0.05 Poslední chlap na Zemi (5)

Prima Max
9.40 Wolverine (7) 10.10 Pekelná kuchyně XIII (11)
11.05 Spravedlnost v krvi IV (8) 11.55 Doktor z hor:
Nové příběhy V (7) 12.55 Božské dorty od Markéty
13.30 Spravedlnost v krvi IV (9) 14.25 Doktor z hor:
Nové příběhy V (8) 15.25 Cesta do Hollywoodu 17.40
Božské dorty od Markéty 18.20 Pekelná kuchyně XIII
(12) 19.15 Vítejte doma! II (26) 20.15 Podivné dědictví 22.50 Polibek draka 0.55 Hluboko v lesích
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Petra Sipková (28)

Pracuje jako kadeřnice. Pochází z Varnsdorfu a žije s přítelem
a jeho synem v Liberci. S partnerem rádi
cestují. Pokud vyhraje, peníze použije na
dovolenou a ke splnění svých dalších
snů. Má ráda skoro vše, mezi její oblíbená jídla patří řízek, svíčková a pizza.
Těší se na nové zkušenosti, lidi a
dobrou zábavu.

Úterý: Dana Horňáková (47)

I ona pracuje jako kadeřnice. Je vdaná,
mají už dvě dospělé
děti. Pro své blízké
ráda vaří minutky, v
kuchyni často experimentuje. Má ráda vše,
co je dobré, mezi její oblíbená jídla patří losos. Nesnáší koprovou omáčku,
mořské plody, nikdy by nesnědla chobotnici. Při stolování jí vadí faleš. Těší
se na poznání nových přátel a získání
dalších zkušeností.

Středa: Darina Luňáčková (30)

Pracuje jako zdravotní
sestra. Je svobodnou
matkou. Ve volném
čase ráda sportuje.
Sama postupně rekonstruuje starší rodinný
dům. Pokud by vyhrála, peníze by použila na dovolenou se synem, pozvala by rodiče na dobrou večeři a zbytek peněz by uložila. Mezi její
oblíbená jídla patří grilované maso a zelenina. Vlastně neví o ničem, co by jí nechutnalo. Je zvědavá, jak se jí podaří
uvařit pro cizí lidí.

Česká republika

Originální názory Romky
Dany a ministerský rada
Soutěžní pořad Prostřeno! televize Prima zamíří do kuchyní na Liberecko
ČR | V libereckém pořadu Prostřeno! se
příští týden u stolu sejdou čtyři ženy a jediný muž. Ministerský úředník se dvěma křestními jmény Kamil Jan připomíná Anetě Valdštejna, pro Danu je to
u stolu zdatný teoretik, ale v kuchyni
slabší praktik, každopádně se mezi dámami neztratí a zábavu nezkazí.
Ministerský rada Kamil je výrazný
protihráč, kterému bude patřit páteční finále. V pondělí a v úterý uvaří dvě kadeřnice, která bude lepší hostitelka?
Mladá Petra, nebo zkušená Dana? A
pak je tu ve středu ještě zdravotní
sestřička Darina, která sama vychovává
syna a přitom studuje a opravuje svůj
dům. Personální referentka Aneta se
kvůli čtvrtečnímu vaření v pořadu dokonce přestěhuje ke svému příteli.
Příjemná sestava je v kuchyni celkem
vyrovnaná, nikdo nepůjde domů hladový, i když ani překvapením se nevyhneme. Úkolem týdne jsou pomazánky.
Kdo bude největším taktikem? Rozhodně nejvíce řečí má Kamil a soupeřům se bude zdát, že potom, co Dana
uspořádá pohodový a zábavný večer, už

Pátek: Kamil Jan Svoboda (38)

Pracuje jako ministerský rada. S manželkou
Kateřinou má tři děti.
V domě s nimi bydlí
ještě jeho maminka a
bratr a jako rodina prý
vedou příjemný život.
Má rád italskou, českou, řeckou, asijskou i francouzskou kuchyni. Nesnáší
bílou omáčku z fazolových lusků.

není tak přátelská jako předtím. Dana je
prostě žena od rány a s ničím se moc nemaže, dokonce ani s vlastním romským
etnikem. Má originální názory a ochotně se o ně podělí s hosty i diváky.

A kdo to nakonec v Libereckém kraji
vyhraje a celý šťastný si odnese 60 tisíc
korun? Sledujte premiérové Prostřeno!
od pondělí do pátku v 17.35 na televizi
Prima.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z LIBERECKÉHO KRAJE
Plněná brambora zapečená v alobalu

Čtvrtek: Aneta Hudcová (21)

Podniká ve stavebnictví, pracuje jako personální referentka a
také brigádně v řeznictví a uzenářství.
Žije s přítelem a
doma jim dělá společnost pes, kocour, agama a had. Pokud
vyhraje, peníze použije na dovolenou
a nákup maličkostí do svého bytu. Nejraději jí zeleninu a polévky, chlupaté
knedlíky, segedínský guláš, halušky a
vše, co obsahuje kyselé zelí. Nesnáší
králíka a kachnu, patrně nikdy by neochutnala šneky.

Ministerský úředník Kamil Jan (vzadu uprostřed) připomíná Anetě (druhá
zleva) slavného Albrechta z Valdštejna.
FOTO | FTV PRIMA

Ingredience: 5 velkých brambor, sýr
podle chuti, šunka, máslo, cibule, oregano, sůl, pepř. Postup: Brambory si předvaříme ve slupce, poté je nakrájíme na
tenké plátky, ale nedokrojíme. Zářezy
plníme sýrem, šunkou, cibulí a vždy přidáme kousek másla, okořeníme a dáme
zapéct do trouby na 180 stupňů dozlatova. Nakonec posypeme nastrouhaným
čedarem a dáme ještě chvílí zapéct.
Krémová česneková polévka s bylinkovým olejem
Ingredience: 1 velká palice česneku,
2 až 3 snítky tymiánu, 1,3 litru zeleninového vývaru, 1 hřebíček, 2 bobkové listy, 800 g brambor, muškátový oříšek,
100 g créme fraiche, půl svazku petrželky, 100 ml kvalitního olivového oleje,
sůl, pepř. Postup: Do vroucího vývaru
vložíme nakrájený česnek, tymián, hře-

bíček, bobkový list a asi 5 minut vaříme. Mezitím oloupeme a nakrájíme na
kostky brambory, z polévky vyndáme
hřebíček a bobkový list, přidáme brambory a vaříme dalších 15 minut. Potom
polévku rozmixujeme tyčovým mixérem, ochutíme solí, pepřem a muškátovým oříškem. Na bylinkový olej opláchneme petrželku, tymián a rozmixujeme
spolu s olejem a špetkou soli tyčovým
mixérem. Před podáváním do polévky

vmícháme créme fraiche, pak napěníme
pomocí tyčového mixéru a pokapeme
trochou bylinkového oleje.
Kuře s nádivkou, šťouchaný brambor
Ingredience: 5 kuřecích stehen, koření
podle chuti, máslo, sůl, pepř. Nádivka:
5 rohlíků, mléko, 4 vejce, muškátový

oříšek, slanina, houby (sušené nebo čerstvé žampiony), petrželka, sůl. Šťouchaný brambor: brambory, slanina, 1 cibule, smetana (30 %), petrželka, sůl. Postup: Kuřecí stehna dáme na pekáč, osolíme, posypeme kořením a navrch poklademe plátky másla. Dáme do trouby vyhřáté na 180 stupňů na 30 až 40 minut.
Připravíme si nádivku. Rohlíky nakrájíme na kousky a přelijeme trochou mléka, aby natáhly vlhkost. Vejce rozdělíme na bílky a žloutky. Zamícháme a přidáme čtyři žloutky, houby, muškátový
oříšek, petrželku a osolíme. Ze čtyř bílků ušleháme sníh a vmícháme jej do
směsi. Upečené kuře vytáhneme z trouby a kolem čtvrtek naklademe nádivku.
Dáme znovu do trouby zapéct na 20 až
25 minut. Podáváme se šťouchaným
bramborem.

Česká republika

Slaví devadesátiny, ale
kouzlo neztratila dodnes.
Premiéra první společné
hry Voskovce a Wericha
Vest pocket revue se
odehrála v dubnu 1927.
Výročí připomene i Jiří
Suchý svou novou hrou
Začalo to Vespocketkou.
ČR | Původně šlo jen o studentskou satiru
bez velkých ambicí. Jenže cit pro vtip a
tehdy zcela originální komiku z ní udělaly
legendu. Legendu, která odstartovala zářivou kariéru nesmrtelné dvojice Jiří Voskovec – Jan Werich. Tou přelomovou hrou
byla Vest pocket revue, od jejíž oficiální
premiéry koncem dubna uplyne 90 let.
„V+W byli vynálezci nového humoru. To
je myslím největší přínos této hry,“ hodnotí hudebník a znalec díla V+W Jiří Suchý.
Právě Suchého divadlo Semafor připravilo k tomuto výročí vlastní hru Začalo to
Vestpocketkou. „Přímo od V+W se nám
v Semaforu dostalo několikerého potvrzení, že jdeme v jejich stopách, proto jsme
pocítili potřebu vznik klaunské dvojice
V+W nějak oslavit, připomenout,“ vysvětluje pro 5plus2 nestárnoucí Jiří Suchý.
„Sedmadvacátého dubna se uskuteční pre-
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Legenda nalezená na
dně lahve levného rumu
miéra jakéhosi našeho díkůvzdání, které
jsme nazvali Začalo to Vestpocketkou. Divadlo Semafor ale vyměníme za Big
Band Semafor – orchestr, který hraje divadlo. Tradiční Semafor bude vystřídán
swingovým orchestrem, rovněž tradičním,“ líčí Suchý a dodává: „Bude to hra
vabank: Buď se to povede, nebo nepovede. Ale tak je to vlastně se vším.“

„Objevili nový humor“
Ale zpět k původní hře.
Ta vznikala už více než
rok před premiérou, tehdy
ještě ani ne 22letí studenti
Werich s Voskovcem ji
psali po kavárnách a hlavní
kus práce udělali na sázavské
chatě Voskovcových. Jak sami
později přiznávali, autorskou fantazii
podpořilo i větší než malé množství alkoholu. „Na dně prázdné lahve rumu za
24 korun ležela Vest pocket revue,“ gloso-

vali s nadsázkou sobě vlastní.
Premiéra se odehrála v Umělecké
besedě na pražské Malé Straně a původní ambicí bylo pobavit spolužáky a kamarády obou autorů. Jenže hra kombinující klaunské a cirkusové prvky si vysloužila
bouřlivý ohlas a lidé si vynucovali další

a další reprízy. Nakonec jich bylo na
250 a z Vest pocket revue se stal zlomový
moment kariéry dvojice V+W.
„Ti dva oslnili své první diváky tím, že
jim objevili nový humor. Éra starých komiků z pražských zpěvních síní začala
končit a dva klauni na vypůjčeném jevišti
Osvobozeného divadla rozesmáli publikum různými absurdními slovními hříčkami,“ vysvětluje pro 5plus2 Jiří Suchý.
Mimochodem, tehdy V+W vystupovali pod pseudonymy – Voskovec coby Petr
Dolan a Werich jako J. W. Rich. Ještě téhož roku se k nové populární dvojici přidal se svými klavírními improvizacemi
i Jaroslav Ježek. A ony pověstné forbíny,
tedy předem nepřipravené skeče před zataženou oponou, které byly pro Osvobozené divadlo tak typické? Ty se podle publicisty Karla Hvížďaly zrodily už při premiéře Vest pocket revue, a to když se nedařilo včas přestavět kulisy. Kulisáci
tehdy V+W vystrčili před oponu se slovy: Zatím jim něco povídejte...
(mb)

INZERCE

MS v HOKEJI
Informace ze zákulisí,
rozhovory a reportáže
od 4. 5. každý den
v MF DNES

PŘE
ŘEDPLA
E LATNÉ
A
na celé období
šampionátu
jen za 230 Kč

Předplatné na období 4. 5.–22. 5. 2017 objednávejte
na 225 555 522 nebo na www.mfdnes.cz/hokej
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„Se sklem se doslova mazlíme,“
říkají dámy ze skupiny Natělo
Skleněné šperky
s příběhem nabízí už pět
let umělecká skupina
Natělo tvořená čtyřmi
ambiciózními ženami.
TOMÁŠ LÁNSKÝ
ČR | Když se dají dohromady čtyři aktivní ženy, navíc sklářské výtvarnice,
nemůže z toho vzejít nic nudného. V Novém Boru už pět let spolupracují Šárka
Zikmundová, Bohdana Vydrová, Eva
Ranšová a Karolína Kopřivová pod hlavičkou umělecké skupiny Natělo. Ta vytváří unikátní designové šperky, kterých si už všimly zákaznice v několika
evropských zemích.
„U designového šperku víte, že máte
originál, a tudíž se jako v případě šatů
nestane, že by jiná žena měla stejný,“
zdůvodňují oblibu svých prací.
Proč vlastně Natělo?
Ranšová: Jak jinak, když se šperky nosí
na tělo?
Kopřivová: Ten název Natělo souvisí se
šperky, ale navíc to byl název naší první
výstavy, který nás nejlépe vystihuje.
Přijde vám, že dnešní ženy umí šperky nosit?
Všechny: Bez diskuze ano! Dnešní ženy
jsou odvážné a moderní.
Opravdu? Mně to tak nepřijde. Pokud půjdeme spolu ven na ulici a zastavíme 10 žen, tak devět z nich
bude mít bundu od Vietnamců a žádný šperk.
Vydrová: Možná byste byl překvapený.
Na Novoborsku je to asi jiné než ve velkých městech, ale obecně už o sebe
ženy dbají víc. Samozřejmě, že ve srov-

Skupina Natělo ve složení Karolína Kopřivová, Eva Ranšová, Šárka Zikmundová a Bohdana Vydrová (zleva).
FOTO | TOMÁŠ LÁNSKÝ
nání s jinými národy jsou ženy v Česku
skromnější, co se týče zdobení. Nechtějí nic mohutného. Ale přibývá už i těch,
které chtějí zaujmout a jdou i do větších
kousků. Na náměstí chodí ženy, co jdou
na poštu a nakoupit, ty si na sebe nevezmou designový šperk.
Kopřivová: Česká klientela je minimalistická, decentní. Nechtějí nic extravagantního. Cizinky jsou v tomhle odvážnější. Mám dobrou zkušenost s Italkami
a Španělkami. Tam u nich je více teplo
a šperk se tam dá nosit celoročně.
K čemu může ženě dobrý šperk dopomoci?
Ranšová: Zvedne jí sebevědomí.
Zikmundová: Dodá jí pocit výjimečnosti. U designového šperku víte, že máte
originál, a tudíž se jako v případě šatů
nestane, že by jiná žena měla stejný.
Živíte se sklem i v civilním povolání,
nebo je pro vás tvorba šperků pouze výplní volného času?
Vydrová: Jsme se sklem spojeny pupečními šňůrami. Já jsem produktová manažerka, zlatnice a designérka skla.

Zikmundová: Já jsem na mateřské dovolené, ale jinak jsem sklářská výtvarnice.
Ranšová: Já jsem se sklem spojena celoživotně. Téměř 30 let jsem dělala ředitelku Sklářského muzea v Novém Boru.
Kopřivová: Pracuji jako sklářská výtvarnice, šperkařka a učitelka na Střední
uměleckoprůmyslové škole sklářské
v Kamenickém Šenově.
Pracuje se se sklem jinak než kdysi?
Kopřivová: Kdo chce prorazit, musí hledat nové nápady a postoje. Už se naštěstí nedělají jen skleněné vázy, ale z užitkového skla se přešlo spíše na sklo umělecké.
Ranšová: Změnilo se hlavně odbytiště
skleněných výrobků. Asijské země, někdejší tradiční odběratelé, mají jiné starosti.
Vydrová: Změnil se i vkus lidí a jejich
věkový profil. Dnes nejvíc kupují sklo
lidé kolem 30–40 let, ti chtějí moderní
designové věci, za které jsou ochotni si
zaplatit. Sklářské firmy jim vycházejí
vstříc.
Co vy čtyři máte společného? Vždyť
každá tvoříte jinou technikou.
Vydrová: Každá máme vystudovanou
sklářskou školu a chuť společně propagovat sklo. To stačí. Zároveň tvoříme
šperky tak, aby byly dostupné běžné
ženě, aby si je mohla koupit.
Komu jsou tedy vaše šperky určeny
a pro jaké příležitosti?
Zikmundová: Najdou si tam své všechny věkové kategorie.
Kopřivová: Prostě na běžné nošení.
Moje šperky jsou sice mohutné a zdobné, ale znám dámy, co jsou schopné je
nosit i během dne.

Vinuté skleněné perle tvarované nad kahanem Karolíny Kopřivové.

Myslíte, že byste se výrobou šperků
mohly i živit?
Vydrová: Musely bychom to dělat v troj-

Šperky Bohdany Vydrové vznikají
broušením a rytím.
násobném množství. Což nechci.
Kopřivová: Uživila bych se tím, ale degradovala bych technologii na komerci.
Dělám autorské šperky, ne bižuterii.
S každým kouskem se doslova mazlím.
Mám ke svým šperkům vztah. Tak silný, že mám někdy i problém se ho vzdát
a prodat.
Jak často se něco nepovede?
Vydrová: Jéžiš, kolikrát! Tak... je to
sklo. Občas i zákazník upustí hotovou
věc na zem. Ale jak říkám, je to sklo
a s tím k tomu přistupujeme.
Zikmundová: Sklo je prostě křehké. Občas přichází od našich zákaznic nějaký
šperk k opravě. Tvorba nám sebere veškerý volný čas, takže je to náročné. Ale
sklo je magické a každou z nás prostě
přitahuje.
Jste něčím při tvorbě omezeny?
Zikmundová: Vahou. Šperk nemůže být
nekonečně velký.
Máte i mužské zákazníky?
Kopřivová: Moje vinutky nosí i muži.
Musím je bránit. (smích)
Zikmundová: Měla jsem v galerii dva
pány, co chtěli šperk pro muže. Přemýšlela jsem nad tím a nakonec si řekla –
proč ne? Možná přijde doba, kdy se to
otočí a šperky budou nosit hlavně muži.
Vydrová: Pro muže se dá udělat spousta
šperků ze skla. Nepředstavujte si náhrdelníky, spíš manžetové knoflíčky, jehlice do kravaty, náramky, prsteny...
Překročily jste hranice regionu,
nebo takové ambice nemáte?
Zikmundová: Naše šperky můžete najít
v některých galeriích v Praze nebo
v Brně, ale rády bychom na prestižní
světové výstavy, jako je například Milán nebo Paris Design Week, kde bychom představily svou tvorbu a hlavně
ukázaly sklo i z jiné stránky.
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Neměl práci, tak vsadil na čerty

Jaroslav Stejný má české čerty rád odjakživa. Řadu jich dokonce sám vyřezal. Před deseti lety otevřel v Úštěku muzeum čertů, ve kterém vedle hlasů pekelníků
zaznívá i humor a smích návštěvníků.
FOTO | ARCHIV JAROSLAVA STEJNÉHO

Hradní sklepení obývají
oblíbené české
pohádkové bytosti.
PAVEL KŘIVOHLAVÝ
ČR | Před deseti lety v Úštěku na Litoměřicku otevřel muzeum čertů. Návštěvníky neděsí, chce je pobavit a dětem by navíc rád dodal odvahu překonat
strach. Řadu čertů, které vystavuje, také
sám vyřezal. Tyto pohádkové postavy
jej fascinují už roky. „Náš český čert je
hodný a spravedlivý, je to asi jedna
z nejlepších pohádkových bytostí,“ říká
řezbář Jaroslav Stejný. Chystá se vybudovat labyrint strašidelných pohádek.
Jak se zrodila myšlenka na muzeum
čertů?
Muzeum jsem vymyslel před deseti
lety, když jsem neměl práci. Jako řezbář
jsem s manželkou už dlouho vyráběl
různé čerty. Měl jsem jich vyřezaných
několik a muzeum čertů tenkrát v Čechách nikde nebylo, tak mi to přišlo
jako dobrý nápad.
Proč se čerti usídlili právě v Úštěku?
Sháněl jsem nějaké sklepení a vyšli mi
vstříc v Úštěku, kde mají krásné vytesané gotické sklepy. Je to jedno z nejkrásnějších sklepení, které jsem kdy viděl.
Navíc jsem dostal do pronájmu i Pikartskou věž.

Uskutečnit novou myšlenku však určitě nebylo jednoduché, že?
Začátky byly opravdu těžké. Dva roky
trvalo, než se muzeum zavedlo. Pak
jsem zase měl problém s panem farářem, protože jsem vystavoval velkou sochu čerta s nahým přirozením. Zpráva
se dostala do novin i do televize. Pak přijela i Toulavá kamera, lidé se o mně dozvěděli a začali chodit. Nyní už mám takovou návštěvnost, že jsem si mohl dovolit rozjet i další projekty. Jsem asi jeden z mála lidí v Čechách, kterého to
uživí. Zámky jsou většinou dotované,
ale já se musím uživit sám.

pro chytré lidi, ale i pro ty, kteří zas tolik chytří nejsou. Je důležité, aby se pobavili úplně všichni. Spousta lidí třeba
nechápe cimrmanovský humor. Čím je
v provázené skupině víc lidí, tím je větší legrace. Mám rád návštěvníky, se kterými se dobře komunikuje.

Nemají návštěvníci z pekelných prohlídek strach?
Mám rád, když jsou prohlídky humorné
a když lidé odcházejí s tím, že se pobavili. Myslím si, že se u nás nikdo nenudí.
Na zámcích někdy zažijete hodinu nudy
a jste rádi, že jste venku. Já se naopak
snažím, aby byla sranda a bavily se
i děti. U nás se děti nebojí. Dítě je velmi
křehké a můžete ho vystrašit velmi lehce. To my ale nechceme. Naším úkolem
je, abychom jim dodali odvahu a sílu
strach překonat. Na děti se snažíme být
hodní.

Provázíte sám, nebo máte čertovské spolupracovníky?
Průvodkyně mám vždy jen v sezoně.
Hodně mi také pomáhají študáci na brigádách. Muzeum je přes zimu zavřené,
otevíráme pouze okolo Mikuláše. To
k nám vždy přijede 30 až 40 zájezdů.
Řada z nich se objednává už teď na jaře.

Jak náročné je připravit opravdu zábavnou prohlídku?
Provázet jsem se učil dva roky. Vymýšlel jsem vtipy a zkoušel jsem, jak zaberou. Vtipů musíte mít hodně a navíc je
musíte dobře rozložit. Potřebujete vtipy

V čertovském muzeu vystavujete
„peklém“, co to je?
Pan Fiala, který vyráběl betlémy, mi
udělal čertovský peklém. Je tam Lucifer
a figurky čertů, které se hýbou. Čerti
mučí hříšníky a hrají karty. Divácky je
to velice vděčná atrakce.

byla náročná práce, protože předtím
tam byla LDN a lidé se zámku vyhýbali. Za deset let se nám však podařilo do
zámku vrátit život. Pak ale přišla neshoda s úřadem, a tak jsem odešel. To byla
těžká doba. Bylo mi padesát a nevěděl
jsem, co budu dělat. Když někam přijdete a řeknete, že jste dobrý kastelán, tak
vás také hned nevezmou.
Rád ale pracujete se dřevem.
Ano, jsem řezbář samouk. Musel jsem
se to sám naučit. Měl jsem to složitější,
protože jsem buržoazního původu.
Děda byl zavřený, táta musel k černým
baronům a my děti jsme nesměly studovat. Vystudoval až nejmladší bratr,
když se táta už neangažoval, protože poznal, s kým má tu čest.

Pořádáte také nějaké větší akce?
V létě sem tam děláme i „živé čerty“.
Spolupracuji s učitelkami z Jílového
a s divadlem HRAjeto z Nového Boru.

Vedle čertovského muzea máte ještě další zajímavé aktivity. Které?
V Kadani jsem založil muzeum čarodějnic, kde pracuje moje manželka. A nyní
jsem si na sebe ušil ještě další bič. Dostal jsem do pronájmu jedno křídlo zámku v Doksech. Chci tam vybudovat labyrint strašidelných pohádek. Otevřen by
měl být od června.

Co jste dělal, než jste začal s muzeem čertů?
Deset let jsem dělal kastelána na Jezeří.
Byl to jeden ze zámků, který byl určený
k likvidaci, ale nám se ho podařilo zachránit. Dalších deset let jsem kastelánoval na Červeném Hrádku u Jirkova. To

Jste znalec čertů. Jaký je podle vás
český čert?
U nás máme velice specifického čerta.
Náš český čert je hodný a spravedlivý.
Není to žádný satan jako všude ve světě. Český čert je jedna z našich nejlepších pohádkových bytostí.
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Pivo spolu vařili
hráči a fanoušci
Speciální zlatavý mok bude v hospodách k dostání
během mistrovství světa v ledním hokeji.
ČR | Přijedou posily z NHL? Kteří hráči
budou letos reprezentovat Českou republiku na květnovém mistrovství světa
v hokeji a jaká bude jejich forma?
Komu dá trenér Jandač přednost? To
ukážou příští dny. V současnosti se ale
už ví, jaké pivo budou fanoušci šampionátu pít v českých hospodách. Bude jím
speciální zlatavý mok, který navařili hokejisté spolu s fanoušky. „Letošní vaření bylo unikátní, protože tentokrát jsme
přizvali tým lidí, které spojuje nejen touha po vítězství, ale především společná
víra v něj,“ říká plzeňský sládek Václav
Berka. „Uvědomili jsme si, že kompletní várečný tým se musí skládat nejen z
hokejistů, ale i z jejich fanoušků, protože ti svou podporou a fanděním pomáhají národnímu týmu bojovat o medaile,“

dodal. Že bez fanoušků by hokej nebyl
opravdovým hokejem, potvrzuje i bývalý reprezentant Martin Procházka, jenž
spolu se členem národního týmu Jakubem Kovářem pomáhal fanouškům várku uvařit. „Sám dobře vím, jak fanoušci
dokážou hráče vyhecovat a pomoci jim
k lepším výkonům, jsou prostě důležitým hráčem týmu,“ řekl Procházka.

Na zápas proti Kanadě
bude pivo už připravené
Právě Martina Procházku už od dětství
obdivuje fanoušek Ondřej Šimek, který
se vaření účastnil. „Setkat se osobně s takovou ikonou českého hokeje, jakou je
Martin, byl pro mě velký sen, který se
mi díky plzeňskému pivovaru splnil.

Navaření várky speciálního piva pro období světového šampionátu v hokeji
se zúčastnil i reprezentant Jakub Kovář.
FOTO | LADISLAV NĚMEC, MAFRA
Přeji národnímu týmu hodně štěstí, už
se moc těším, až si s přáteli budeme připíjet na hokejové výkony našich kluků
pivem, které jsme dnes tady uvařili,“
říká s úsměvem. Pivo bylo uvařeno už
během března tak, aby podle 175 let staré receptury mohlo po pět týdnů kvasit

a dozrávat. „Fanoušci se nemusí bát,
protože už na první zápas české reprezentace 5. května proti Kanadě bude
náš zlatý ležák pro fanoušky připraven,
aby mohli ve svých oblíbených hospodách fandit společně pro české hokejové zlato,“ dodal Václav Berka.
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ROZHODNĚTE SE
A BUDE TO VÁŠ TRUMF
ŠKO
ODA FABIA nebo Š
ŠKODA YETI?

OBLEKY
o
již
Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů FABIA, FABIA COMBI a YETI: 4,5–5,8 l/100 km, 106–137 g/km

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou TRUMF
získáte skvěle vybavený vůz za příznivou cenu.
Modely YETI a FABIA v provedení TRUMF vás potěší skvělou výbavou, která
zahrnuje například klimatizaci, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, rádio,
přední mlhové světlomety, malý kožený paket a další. ŠKODA FABIA TRUMF
je nabízena včetně prodloužené pětileté záruky v rámci paketu Mobilita Plus,
s možností 50% cenového zvýhodnění na ŠKODA Předplacený servis, a navíc
s bonusem za výkup vašeho stávajícího vozu ve výši 10 000 Kč.
Přijďte se na vlastní oči přesvědčit k autorizovaným partnerům ŠKODA nebo
si objednejte na Infolince ŠKODA, tel.: 800 600 000. ŠKODA. Simply Clever

www.skoda-trumf.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338
674 01 Třebíč
Tel.: 568 846 340
www.autosalon-f3k.cz

d

999 ,
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SLEVA VŠECH
OBLEKŮ NYNÍ!

Přijďte si vybrat oblek z naší široké nabídky. Obleky naprosto
všech velikostí nyní ve slevě. Pozor! Nyní nová nabídka!
Kolekce pánských džínsů William & Delvin u nás v prodeji.
Přijďte! Těšíme se na Vás!! Platí do vyprodání zásob!

www.modaprostejov.cz

JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36 - přízemí, OD HASSO
TŘEBÍČ, Smila Osovského 19 - vedle restaurace Holiday

Surfujte zdarma,
volejte levně
www.mobil.cz

Kraj Vysočina
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Výhru zaplatil Rosa pěti stehy
Jihlavský fotbalista nedohrál zápas s pražskou Spartou kvůli rozraženému nosu. Musel do nemocnice
EVA STREICHSBIEROVÁ
JIHLAVA | Skoro to vypadalo, jako by
vylezl z boxerského ringu, a ne z fotbalového hřiště. Obránce prvoligového
FC Vysočina Antonín Rosa si už napořád bude pamatovat ligový zápas se
Spartou, v němž Jihlava poprvé v historii tým z Letné porazila. Výsledek 1:0
mu pokaždé připomene jizva na nose.
Třicetiletý obránce odnesl pořádným
šrámem hlavičkový souboj se sparťanským Matějem Pulkrabem a už v 10. minutě pro něj zápas skončil.
„Hned jsem věděl, že je zle. Cítil
jsem velkou bolest celé hlavy, ale nejvíc na nose. A hlavně jsem měl okamžitě obličej i ruce plné krve. Bylo to hodně nepříjemné,“ popsal kritický okamžik.
S rozraženým nosem následně vyrazil
do nemocnice a po cestě narychlo psal
zprávu rodině. „Zápas viděli doma v televizi, takže nebyli nablízku a nevěděli,
co se mnou je. Musel jsem jim dát vědět,
že jsem v pohodě,“ vysvětloval Rosa.
A pak už jen čekal, až mu lékaři dají

Zranění ze zápasu se Spartou bude v obličeji Antonína Rosy čitelné ještě hodně dlouho. Že to nebude jen obyčejné škrábnutí, věděl jihlavský obránce
hned po střetu s Matěje Pulkrabem.
FOTO | INSTAGRAM A ZUZANA JAVŮRKOVÁ
nos zase do pořádku. „Spravilo to pět
stehů,“ hlásil dva dny po utkání už
s úsměvem jihlavský fotbalista. „Hlavně můžu konečně zase normálně dýchat. Přes tu výplň v nose se to totiž
moc nedalo,“ prozradil.

Bitvu svých spoluhráčů s jedním
z největších favoritů letošní nejvyšší domácí soutěže sledoval v sobotu hned
z několika pohledů. Ten první přímo na
hřišti skončil už po pár minutách, ten
druhý pak přišel prostřednictvím mobi-

lu na onlajnech. „Pokaždé jsou v nemocnici určité prodlevy, kdy čekáte, až si
pro vás přijdou nebo něco podobného,
tak jsem vždycky kouknul, jak si kluci
vedou,“ přiznal Rosa.
A jeho spoluhráči si vedli výborně.
Na začátku druhého poločasu vystihl
chybnou rozehrávku soupeře Petr Hronek a míč následně předložil Davisu
Ikaunieksovi, který měl před sebou
prázdnou bránu. Hubené jednogólové
vedení už potom Jihlava ubránila.
„Na stadion jsem se vrátil někdy
v 75. minutě a zápas jsem dokoukal
v kabině na televizi,“ přidal další úhel
pohledu. „Pro nás je tohle vítězství hodně povzbudivé, díky němu jsme zase
zpátky ve hře o záchranu,“ pochvaloval
si výsledek Rosa.
Už dnes hraje aktuálně předposlední
Vysočina další ligové utkání na hřišti desáté pražské Dukly a do hry by se rád zapojil právě i Rosa. „Bude záležet, jak se
budu před zápasem cítit, ale hrát určitě
chci. Vezmu si masku, a když to bude
jen trochu možné, půjdu na to,“ ujišťoval.

INZERCE

„Všechno projede, polňačky
i lesní cesty!“
Miloš Š.

Nový Golf Alltrack.
Stačí přepnout do off-road módu a Golf Alltrack s pohonem všech kol Vás podrží i uprostřed divočiny.
Přijďte se o tom sami přesvědčit k nejbližšímu prodejci Volkswagen.
Lidský rozměr našich technologií testujeme se skupinou náročných řidičů.
Chcete vědět víc? Sledujte stránky www.volkswagen.cz.
Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf: 3,9–7,9 l/100 km, 102–180 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen INTERMOBIL s.r.o.

Sokolská 29, 660 02 Znojmo, tel.: 515 224 124, www.intermobil.cz, e-mail: info@intermobil.cz
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www.5plus2.cz

Tajenka: třicet let tolerance.

INZERCE

volejte
zdarma

kupte 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 volných minut
do všech sítí

nabídka

duBen / květen 2017

1. nákup produktů v akci

1 2 3 4 5 6

2. 10 min. do všech sítí zdarma

7 8 9 10 11 12

3. prodloužení platnosti kreditu o 7 dní

velko
popovický
kozel světlý
0,5 l

dobrá voda
malina
neperlivá 1,5 l pet

velko
popovický
kozel 11
0,5 l
Fidorka
modrá 30 g

mattoni
s příchutí
pomeranče
1,5 l pet
dobrá voda
mandarinka
neperlivá 1,5 l pet

perla
máslová příchuť
500 g

pilsner
urquell
ležák 0,5 l
signal Zp Family
daily White 75ml

milka
mléčná 100 g
mattoni
s příchutí
citronu
1,5 l pet

mattoni
s příchutí
bílých hroznů
1,5 l pet

p mobil a na

ku

ZdArMA

le vně ji

přenos
čísla

jte

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.4.2017 do 31.5.2017
ve vybraných prodejnách sítě Coop. dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách Coop odlišovat.
* více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz
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ZÁBAVNÁ MOBILNÍ
APLIKACE COOP MOBIL
PRO KVÍZOVÁNÍ

milka
celé oříšky 100 g

milka
oříšková100 g

platí pro zákazníky coop mobil.
pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu Coop Mobil nebo pošlete sms na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (např.: Coop 01042017 12345)

Soutěžit s aplikací
můžete se všemi
operátory.

coccolino
Happy Yellow
1l

dobrá voda
jahoda
neperlivá 1,5 l pet

signal Zp Family
Herbal Fresh 75ml

Fidorka
zelená mléčná 30 g
Fidorka
červená hořká 30 g

birell
polotmavý
0,5 l

S

mattoni
1,5 l neperlivá pet

birell
světlý
0,5 l

rama
Classic 400 g

mattoni
1,5 l jemně
perlivá
pet

coccolino
Blue Splash
1l

poři ď
te

mattoni
1,5 l perlivá pet

Třebíčsko
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Fandí Dukle i brněnské Kometě

Obránce jihlavských hokejistů Vlastimil Bilčík se po otřesu mozku proměnil v diváka. „Jsou to nervy,“ říká
JAN SALICHOV
JIHLAVA | Namísto
hokejky vzal do
ruky dálkové ovládání, místo kluziště zamířil k televizi.
Obránce Vlastimil
Vlastimil Bilčík Bilčík se v rozhodující fázi aktuálního
ročníku nedobrovolně proměnil z hráče
v diváka. „Strašně mě to mrzí, vždyť jde
o vrchol sezony,“ lituje.
Pětadvacetiletého beka Dukly Jihlava poslal ze hry otřes mozku, který
11. dubna utrpěl při sedmém barážovém utkání v Karlových Varech. Jak došlo ke zranění, si osobně nepamatoval.
„Ale díval jsem se na video,“ prozrazuje. „Odehrával jsem puk, když mě Gorčík dohrál,“ popisuje s tím, že podle něj
rozhodně nešlo o žádný extra tvrdý zákrok. „Spíš to bylo smolné.“
Největší bolest cítil druhý den po zranění. „Byl jsem v nemocnici a dost mě
bolela hlava,“ popisuje hokejový bojovník, který přišel o zbytek sezony. „Teď
už se sice cítím, jako kdyby se mi nic nestalo. Ale od té doby jsem neměl žádný
trénink, takže do hry už nezasáhnu.“
Místo toho, aby Dukle k vytouženému návratu do nejvyšší soutěže pomáhal na ledě, musí zbývající duely protrpět v roli diváka. Se spoluhráči se potká
v kabině, duely však sleduje z tribuny.
„A musím přiznat, že je určitě lepší
hrát než se dívat. Jako fanoušek máte daleko větší nervy,“ připouští. Přesto v úterý usedl k televizi, ve které sledoval jak
počínání Dukly v Českých Budějovicích, tak snahu brněnské Komety v aktuálním extraligovém finále proti Liberci.
„Jsem z Brna, takže přeju Kometě,“ prozrazuje. „A protože hraju za Jihlavu, samozřejmě doufám, že to vyjde i Dukle.“
Jihlavě k tomu před posledními dvěma zápasy chybí krůček: uspět dnes

„

Jihlavští hokejisté (brankář Miroslav Svoboda) bojují o extraligu už bez Vlastimila Bilčíka.

Teď už se sice
cítím, jako
kdyby se mi nic nestalo.
Ale od té doby jsem
neměl žádný trénink,
takže do hry
už nezasáhnu.

FOTO | MAREK PODHORA

OTEVŘENO
I V SOBOTU
8–12 hodin

doma proti Karlovým Varům, nebo v neděli v Pardubicích. „Musíme z těch
dvou zápasů uhrát aspoň bod, což proti
těmto extraligovým mančaftům určitě
nebude lehké,“ tuší Bilčík. „Ale věřím,
že naší bojovností to zvládneme,“ dodává.

INZERCE

DySlektIk NeZNAMeNá hlUpák

Mgr. Iva Nováková, Časopis
„Zdraví a krása“
Možná to taky důvěrně znáte. Navzdory krásným větám,
které čtete ve studijním
plánu svého dítěte, realita
je taková, že jeho handicapt
ve škole skoro nikoho nezajímá. Dyslektik, dysgrafik,
či majitel jiné podobné
poruchy? Pro některé učitele
prostě hlupák, který pomalu
čte a ještě pomaleji chápe.

Studijní centrum BASIC
Masarykovo náměstí 9, 586 01 Jihlava
U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov
Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod

Je to začarovaný kruh. Vaše
dítě se doma učí dlouhé
hodiny, ovšem výsledky
ve škole tomu rozhodně
neodpovídají. Jakoby vůbec
nechápalo, co čte, natož,
aby dokázalo text někomu
přetlumočit. Nakonec vám
nezbude nic jiného, než
denně nastudovat několik
předmětů a znovu je dítěti

odvykládat. Což o to, pokud
trénujete na pozici učitele
v základní škole, není to
na škodu. Jsou-li vaše ambice přece jen trochu jiné,
zřejmě vás několikahodinová denní ztráta zrovna
nadšením nenaplňuje...
Zázrak? Asi jo…

„Co jsem ve škole nepochopil
za pět hodin, i když jsem
popsal 15 stránek, pochopil
jsem v Basicu za deset minut.
(Popsal jsem dva řádky).“
student, 14 let
„Míša je těžký dyslektik,
dysgrafik, dyskalkulik
s diagnózou LMD. Těžko se
soustřeďuje, trpí poruchou
chování a učení. Vyzkoušeli
jsme všechny možné prostředky - terapie, domácí

učitele atd. - bohužel s chabým výsledkem. A najednou
se stal zázrak; objevili jsme
BASIC a učitelku, která
má výjimečné schopnosti.
Během letního intenzivního
kurzu se Míša zlepšil zázračně: plynule si čte, ve psaní
používá diakritiku, kterou
dříve úplně opomíjel. Největší radost mi udělal, když cca
po dvoutýdenní terapii jsem
ho našla doma s knížkou
v ruce, kterou neodložil přes
hodinu a přelouskal prvních
30 stran. Teď vidím syna
spokojeného, šťastného.
Děkujeme!!!“
paní N.

Usměvavá lektorka mi vysvětluje, že Studijní centrum
Basic, o.p.s. (www.basic.cz)
pomáhá dětem a studentům
jakéhokoliv věku zvládat
problémy se čtením, psaním
či pravopisem pomocí specializovaného individuálního
doučování. Na základě dosavadních výsledků se zdá, že
i tyto děti máji šanci zařadit
se mezi úspěšné studenty
a zajistit si tak uplatnění
v životě.

Desítky stránek popsaných
podobnými vzkazy jsem
četla jako ve snách. Že by
opravdu existovala alternativa denního únavného

No, nebudu přehnaný
optimista, který věří, že si
tento program najde v dohledné době cestu do našich
základních škol. Ale díky

doučování? Zní to skoro jako
zázrak. Rozhodně po těch
letech, co doma bojujeme
s poruchou učení.

Zavolejte a domluvte si bezplatnou informační schůzku 725 774 710!

PŘEDNÁŠKA
ZDARMA
„JAK NA UČENÍ
BEZ MUČENÍ“
Jihlava

25. 4. 2017 v 17:00

Pelhřimov

27. 4. 2017 v 16:00

Havlíčkův Brod
25. 4. 2017 v 17:00
9. 5. 2017 v 17:00

Neváhejte a přihlaste
se na přednášku!

725 774 710
www.basic.cz
bohu, my si můžeme najít
cestu k němu.
Iva Nováková

Kombinovaná spotřeba modelu KA+: 5,0 l/100 km, emise CO2: 114 g/km. Platnost nabídky: do 30. 6. 2017. Zobrazený vůz obsahuje prvky příplatkové výbavy.

NOVÝ MALÝ VELKÝ VŮZ

KA+
269 990 Kč

Nový
Ford

s bohatou výbavou

Zapomeňte na malé Ka. Je tady nový pětidveřový malý velký vůz Ford KA+.
Proč plus? Protože plus rovná se výhody. Tou největší je prostor: pro nohy i nad
hlavou, pro řidiče, pro cestující i věci, za které se jinde připlácí. A kromě klimatizace,
rádia s CD, Bluetooth handsfree a mlhovek zbylo místo i pro skvělou cenu.
Ford KA+ je již za 269 990 Kč a můžete s ním odjet domů třeba hned.
Přijďte na nezávaznou testovací jízdu.

Kontaktujte autorizovaného partnera Ford ve vašem regionu:
AUTOCENTRUM-ROZKOŠ s.r.o.

Znojemská 96
Jihlava
Tel.: 567 331 111
www.fordrozkos.cz

FOPO II., s.r.o.

Pražská 2030
Pelhřimov
Tel.: 565 321 426
www.fopo.cz

H + H METAL – CZ, s.r.o. (Hlouch Motors)

Brněnská 36/94
Třebíč
Tel.: 568 440 083
www.ford.hlouch.cz

