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Brod i Žďár si užívají hokejové hody

Příští 5plus2 vychází
už ve čtvrtek 29. března
Vážení čtenáři, v pátek 30. března
je státní svátek Velký pátek, proto
příští vydání týdeníku 5plus2 najdete
ve stojanech už o den dříve než obvykle,
tedy ve čtvrtek 29. března.
Přejeme příjemné čtení.
Vaše redakce

PŘÍLOHA NÁŠ KRAJ

Speciální magazín s tipy na
zajímavé jarní akce ...str. 15 až 36
Hokejisté Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou procházejí play off druhé ligy k radosti svých fanoušků bez zaváhání. Oba
týmy už se probily do semifinále, kde se utkají s Moravskými Budějovicemi, respektive s Jabloncem. Svoje série zahájí hráči
z brodské Kotliny a žďárských Bouchalek v neděli na domácím ledě. Více čtěte na straně 47.
FOTO | JIŘÍ BÁRTA

S „foťákem“ se i koupal
Žďárský fotoklub Vysočina funguje zatím spíše
neoficiálně, přesto už má přes dvacet členů.
Jeho vznik před rokem inicioval Pavel Juráček.
JIŘÍ BÁRTA
JÁMY | Sám začal více fotografovat teprve před pěti roky, kdy si pořídil svoji
první zrcadlovku. Sedmačtyřicetiletý
Pavel Juráček se rád toulá přírodou a fotografuje. K Vysočině má jako rodilý
Žďárák, který se přestěhoval do nedaleké obce Jámy, hodně vřelý vztah.

Éra klasických analogových fotoaparátů jej úplně minula. „Začal jsem fotit
až s digitálním kompaktem obecní akce
a pak jsem si pořídil první zrcadlovku,“
vzpomíná Juráček.
Jeho koníček jej natolik pohltil, že už
má za sebou několik autorských výstav.
V minulosti byl aktivní v brněnském fotoklubu, zhruba před rokem se rozhodl

založit fotoklub doma. „Náš fotoklub
Vysočina se pořád teprve formuje
a není zatím oficiálním spolkem. Je nás
aktuálně dvaadvacet členů, na pravidelné schůzky chodí kolem patnácti lidí,“
těší Juráčka zájem lidí se stejným nadšením. „Rozhodně neděláme žádnou náborovou akci. Ale když bude mít někdo zájem, může se k nám přidat. Máme tu členy z Bystřice, Jimramova nebo Nového
Města,“ vypočítává. Jediným „profíkem“ v klubu je havlíčkobrodský fotograf Vladimír Kunc, autor mnoha knih
o Vysočině nebo také Šumavě.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

DOBYVATELÉ VESMÍRU

Češi se podílejí na stavbě
raket i robota pro Mars ...str. 4

BARBORA HRZÁNOVÁ

Pořád jsem cholerik, ale už
se umím víc ovládat ...str. 6 a 7
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Kvůli tomuto snímku se Pavel Juráček na kopec nad Rudolcem několikrát vrátil, než „potkal“ ideální světlo.

FOTO | PAVEL JURÁČEK (2x)

S fotoaparátem už se i koupal
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Svoje kolegy však Pavel Juráček do ničeho nenutí. „Náš fotoklub propaguji
jako nejlínější svého druhu, co znám.
Mám neblahou zkušenost, že když se
do něčeho lidi moc tlačí a někam se to
zbytečně hrne, nedopadne to dobře. Proto nikoho do ničeho netlačím,“ vysvětluje svoji filozofii otec zakladatel.
Letos má v plánu uspořádat společnou klubovou výstavu a udělat nějaký
hromadný fotovýlet. „Domlouváme společně akce, kdy se touláme po okolí. Jeden druhému může poradit, to je nad
všechny workshopy,“ míní Juráček.

Nejhezčí výhled?
Přece z Prosičky
A jaká si volí témata? „S krajinou jsem
začínal. Mám štěstí, že když vyrazím
z Jam, jsem za pět minut na fotogenických místech. Ale zatím nejhezčí pohled
na krajinu se mi naskytl ze skály Prosička u Jimramova. A takových lokalit je
tady víc, spoustu jsem jich ještě neobjevil, vůbec bych nemusel jezdit na Šumavu, kam se občas vydám,“ zmiňuje.
Dobré světlo však prý často zmešká.
„Když celý týden vstávám brzy do prá-

ce, nechce se mi o víkendu vstávat zase
brzy,“ prozradil muž, který pracuje jako
obchodní manažer a správce IT. Přitom
je to pro fotografy právě kvůli působivému světlu stěžejní věc. „Mým nejoblíbenějším obdobím je barevný podzim.
Ale každý čas má svoje kouzlo, i taková
zamlžená zima může být zajímavá,“ poukazuje.

Pavel Juráček

Ateista v kostele
V poslední době si oblíbil fotografování
církevních staveb, loni navštívil několik míst spojených s geniálním architektem
Janem
Blažejem
Santinim-Aichlem, jehož vrcholným dílem
je žďárský poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. „Ač ateista,
strašně rád fotím kostely uvnitř. Je to nesmírně zajímavé téma,“ líčí.
Oblíbil si například areál žďárského
zámku s rozlehlými zahradami, kostel
Nanebevzetí Panny Marie a svatého
Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory, ale
také třeba opravený kostel v Neratově
v Orlických horách.
Fotografové se obvykle dělí podle dominantních značek na canonisty a nikonisty. „U nás v klubu je to rozdělené tak
půl na půl, ale moc se neštengrujeme,“

Zakladatel fotoklubu Vysočina
a nadšený amatérský fotograf
pochází ze Žďáru nad Sázavou, žije
v obci Jámy. Letos mu bude 47 let.
Pracuje jako obchodní manažer
a správce IT. Oblíbil si krajinu
Vysočiny, (nejen) Santiniho
architekturu, v poslední době
zkouší používat i staré klasické
objektivy jako Helios. „Nebráním se
žádnému žánru a každý z nich je
pro mne obrovskou výzvou.
K fotografii přistupuji s pokorou
a snažím se do svých fotek
zachytit i kus toho srdíčka,“ zmínil
své motto. Prezentaci klubu najdete
na www.fotoklubvysocina.cz.

říká s úsměvem Juráček. Sám patří
mezi vyznavače druhé jmenované značky.
Z fotografování má spoustu zajímavých snímků, se kterými si rád hraje
v editačních programech, ale také nezapomenutelných zážitků. Třeba když se
na Šumavě i s fotoaparátem pořádně
zmáchal v potoce, poté co mu uklouzla
noha na kamenech.
Jak dopadl přístroj? „Skončil jsem
pod vodou i s ním. A když jsem chtěl jít
nazpět, tak znovu. Technika nakonec
přežila. I když jsem se dostal domů pozdě, dal jsem to vysušit do kyblíku s rýží.
Ve specializované firmě mi pak vyčistili čip fotoaparátu, ale s objektivem nechtěli nic mít, ten jsem si nakonec rozmontoval a vysušil sám,“ dává k dobru
historku.
Zatím se vyhýbá svatebním obřadům. „Dneska je hodně samozvaných
fotografů, kteří se nebojí fotit svatby.
Zrovna tohle považuji za nejvyšší level.
Nedá se zopakovat a je to pořádný
fofr,“ míní Pavel Juráček.
Nebrání se však žádnému žánru.
„Každý z nich je pro mne obrovskou výzvou. K fotografii přistupuji s pokorou
a snažím se do svých fotek zachytit
i kus toho srdíčka,“ vyznává se.
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Ježíše křižují už dvacet let
Kolem dvou set lidí se
opět zapojilo do příprav
žďárských pašijí. Jediné
představení odehrají
amatérští herci v úterý
v areálu na Libušíně.
JIŘÍ BÁRTA
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | Mnohem častěji než obvykle sleduje předpověď počasí režisér žďárské pašijové hry Co se stalo s Ježíšem? Miroslav Keller. A doufá,
že nic nepokazí finální přípravy představení, které je pravděpodobně největší
svého druhu v Česku.

20

let už trvá tradice
žďárské pašijové hry
Co se stalo s Ježíšem?

Amatérští herci hlavně z řad obou
žďárských římskokatolických farností nacvičují celý březen. Jejich velká chvíle
přijde v úterý 27. března od 20 hodin, zá-

Mezi nejpůsobivější scény žďárské pašijové hry patří bičování Ježíše u kůlu,
které před rozvášněným davem řídí římští vojáci.
FOTO | JIŘÍ BÁRTA
jemci mohou zhlédnout i nedělní generálku v 19 hodin.
„Zatím nám přípravy komplikovalo
mrazivé počasí. V neděli přišlo na venkovní zkoušku o něco méně lidí, ale
čekal jsem to ještě horší. Raději jsme ji
o něco zkrátili, abychom ještě nenachladli,“ prozradil Miroslav Keller.

Na žďárských pašijích se podílí celkově přes 200 lidí. „Počítáme, že hrát
bude aktivně kolem 180 lidí, další pomáhají s organizací,“ vysvětluje.
A jaké novinky mohou letos očekávat tisíce diváků, kteří každoročně zavítají pod „kopečky“ u řeky Sázavy na sídlišti Libušín? „Do role setníka letos po-

výší Michael Kubík. Protože je ale drobnější, Ježíše z kříže budou sundávat
apoštolové,“ popisuje režisér největší letošní změnu ve scénáři. Jinak není na
dva tisíce let starém biblickém příběhu
o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše
Nazaretského co měnit. Hlavní roli potřetí ztvární Jan Hudeček.
Část herců se jako každý rok obmění.
„Je to setkání všech generací, od dětí
předškolkového věku až po seniory.
Každý je vítaný, na kopec se nás vejde
hodně,“ zdůrazňuje Keller.
Od prvního ročníku letos uplyne už
dvacet let. Vznik tradice inicioval tehdejší žďárský farář Ervín Jansa, kterému se po příchodu do města zalíbil živý
betlém a navrhl udělat i velikonoční
představení. A jeho nápad se ujal.

Baví Vás uklízet? Jste osobou
zdravotně znevýhodněnou?
V tomto případě Vám nabízíme

pracoVní pozici uklízečka.

kde? V nemocnici v novém Městě na Moravě.
od kdy? iHneD.
ranní směny: 6.00-12.30 hodin
odpolední 12.30-18.00 hodin

Volejte 730 186 797, 734 360 001
nebo pište nabor@olman.cz

INZERCE

HLEDÁME NOVÉ PARŤÁKY
s odborným vzděláním:

› CNC SEŘIZOVAČ
› SOUSTRUŽNÍK / FRÉZAŘ

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

50. 0 0 0 K č

bez odborného vzdělání:

› OPERÁTOR VÝROBY
› OPERÁTOR V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU
› OPERÁTOR V TŘÍSMĚNNÉM PROVOZU
na technické pozice:

› VÝVOJOVÝ KONSTRUKTÉR
› INŽENÝR KVALITY
› TECHNOLOG

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

10. 0 0 0 K č

Více informací na 569 661 132,
na www.hledamegcepartaka.cz
nebo každou středu od 14 hodin
v GCE, s.r.o., Žižkova 381, Chotěboř
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Dobrodruzi na kosmických
strojích. Tak dobýváme vesmír
Češi se podílí na několika
fascinujících vesmírných
projektech. Možná nemají
tak fantaskní vize jako
minulý týden zesnulý
nejslavnější fyzik poslední
doby Stephen Hawking,
přesto mají světu co dát.

Vzhůru na Mars. I díky českým expertům
Za dva roky odstartuje k Marsu malé plavidlo ExoMars2020, které bude zkoumat stopy tamního
života i možnosti přistání lidské posádky. „Loď“ ponese i zařízení českých vědců
z Akademie věd, které bude zkoumat elektrické výboje v prachových bouřích Marsu. Tedy jev,
který by mohl zkomplikovat budoucí přistání lidí. Rusové zase za dva roky chtějí letět k pólům rudé
planety a hledat tam vodu. Všechny tyto projekty jsou přípravou na to hlavní – přistání člověka na
Marsu. Zdá se, že dnešní padesátníci by se mohli této senzace dočkat. „Až k tomu v letech 2030 až
2035 dojde, bude to veliká událost. Určitě srovnatelná s přistáním prvních lidí na Měsíci v roce
1969,“ míní Milan Halousek, pracovník České kosmické kanceláře. Nejdříve ale musí být vyvinuté
technologie, které kosmonauty ochrání během mnohaměsíčního letu před smrtícím kosmickým
zářením. Základna, která by na Marsu vznikla, bude nejspíše částečně zapuštěna pod povrch, čímž
se uchrání křehká infrastruktura i lidé před zářením a meteority. Soukromá společnost SpaceX již
pilně pracuje na konceptu nové veliké rakety (na snímku), která má první kolonisty na Mars
dopravit. Právě ve SpaceX podnikatele a vynálezce Elona Muska pracuje i jeden Čech.
„Jde o Davida Pavlíka, který je odborníkem na softwarové zpracování dat získávaných během
vesmírných misí,“ osvětluje Halousek „českou stopu“ v tomto projektu.

5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Příštím dvěma desetiletím kosmických výzkumů budou dominovat snahy
o dobytí Marsu a osídlení Měsíce. Americká vesmírná agentura NASA, evropská
ESA a Rusko mají v plánu několik misí,
na kterých se mimo jiných podílejí i Češi.
Na Měsíci i Marsu by i díky nim měly
vzniknout základny – brány do vesmíru,
kde bude probíhat intenzivní výzkum.
U aktuálně známých kosmických projektů – ať už je to pevná měsíční základna,
vesmírné hotely či takzvaná „solární plachetnice“ – se zdá, že všechny se dřív nebo
později stanou skutečností. „Realizovány
budou všechny, je to jen otázka času. Jsou
to totiž nosné pilíře dalšího rozvoje kosmonautiky a nezbytné kroky k tomu, aby lidé
ve výzkumu vesmíru pokročili,“ říká Milan Halousek (na snímku dole), přední český popularizátor kosmonautiky.
Jedním z příkladů takových projektů je
také těžba surovin přímo na povrchu asteroidů. „Výzkum potvrdil, že prvků jako
platina, rhodium, palladium, osmium nebo
iridium je na asteroidech potulujích se
vesmírem blízko Země poměrně dost. Teď
vědci vymýšlí, jak tyto vesmírem poletující kusy kamenů zachytit a vytěžit,“ líčí Halousek. Náklady by byly mimořádně vysoké, přesto již dnes vznikají firmy, které se
chtějí tomuto podnikání věnovat. Za několik roků se tak prý můžeme těšit na první
mimozemský důl na vzácné kovy.

Stanice jako brána do vesmíru
Jeden z časově nejbližších vesmírných projektů se jmenuje „Deep Space Gateway“,
tedy Brána hlubokého vesmíru. Až za 10 let ukončí svou misi současná Mezinárodní
kosmická stanice ISS, měla by být nedaleko Měsíce vybudována nová vědecká
stanice (na snímku, zdroj: Boeing). Bude menší, žít na ní mají tři kosmonauti a měla by
sloužit i jako brána na Měsíc, Mars i do větších vesmírných dálek. „Pozemšťané se tam
budou učit žít ve vesmíru, poznávat zákonitosti, slasti, či spíše strasti života statisíce
kilometrů od rodné planety. Stanice i lidé budou vystavení vlivům kosmického
prostoru, včetně kosmického radiačního záření,“ podotýká Milan Halousek. Otázkou
zůstává, které státy se na vývoji, výstavbě a provozování stanice budou podílet.
Ani Češi ovšem nejsou bez šance. „Jako řádní členové Evropské kosmické agentury
ESA by se do tohoto projektu mohli zapojit i partneři z Česka. Totéž se dá říct
o plánované základně na Měsíci,“ míní vědec.

Základna na odvrácené straně Měsíce, či na pólu
Když již bude existovat zmiňovaná vesmírná stanice, je už jen malý krůček
k vybudování stálé základny přímo na povrchu Měsíce. „Evropská kosmická
agentura ESA má pro ni již připravený i název – Moon Village,“ uvádí Halousek.
Vědci se v současnosti dohadují, kde by místo, na kterém budou žít a pracovat lidé
různých národností i odborností, mělo vzniknout. „Bude to buď na odvrácené straně
Měsíce, kde by byly ideální podmínky pro optickou astronomii i radioastronomii, nebo
na jednom z měsíčních pólů,“ odhaduje vědec. Základna se postaví přímo z měsíční
horniny, není vyloučeno využití nafukovacích modulů. „Na Měsíci se dá odzkoušet
většina technologií určených výhledově pro základy na Marsu,“ dodává.

Vesmírné plachetnice, hotely i cesty časem

Vesmír už několik let brázdí malá plavidla zvaná „Sluneční plachetnice“ (na snímku). Nenesou těžký náklad
ani posádku, zato umožňují proniknout s relativně malými finančními náklady do vzdálených koutů galaxie.
■ Majitele sítě hotelů Robert Bigelow by rád své turisty ubytoval také ve vesmíru. Na oběžné dráze plánuje
vybudovat nafukovací moduly, které by se později vznášely třeba i u Měsíce nebo Marsu. První takový
„hotel“ se poslední dva roky testuje na Mezinárodní kosmické stanici ISS. Modul je vyrobený ze speciální
pevné a nehořlavé tkaniny ze skelných vláken obalených teflonem, ze které se dělaly například
i měsíční skafandry kosmonautů. Do vesmíru se dopravuje ve složeném stavu a až na místě určení se
rozvine a natlakuje. „Na stanici teď slouží mimo jiné jako skladiště,“ podotýká Milan Halousek.
■ „Novodobý Einstein“ Stephen Hawking, který před pár dny svou životní pouť ukončil, byl fascinován
osidlováním vesmíru. „Pokud jsou lidé jedinými rozumnými stvořeními v galaxii, měli by zajistit své
přežití,“ prohlásil. Rozvíjel možnost cestování časem a dospěl k závěru, že cesta do minulosti možná
není, do budoucnosti však ano. Základem je dosáhnout v raketě rychlosti světla, tehdy pak jeden den
v raketě odpovídá pozemskému roku. „Současné raketové motory spalující chemické palivo ovšem
umožňují dosahovat pouze zlomku rychlosti světla,“ říká Halousek. „Rychlosti světla by nás mohly přiblížit
pohony elektrické, jako třeba iontové motory, nebo pulsní jaderné motory, či dokonce motory na
antihmotu nebo warpové pohony. To je ale hudba budoucnosti,“ uzavírá český expert na kosmonautiku.

■

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

PŘEDNÁŠKA
ZDARMA

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

„JAK NA UČENÍ
BEZ MUČENÍ“
Jihlava

17. 4. 2018 v 17:00

Pelhřimov

3. 4. 2018 v 17:30

Havlíčkův Brod

10. 4. 2018 v 17:00
Přijďte se osobně
přesvědčit o tom, že
i krátká přednáška vás
může inspirovat
a pomoci vám s učením.

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

Nechcete čekat na přednášku? Zavolejte a domluvte si informační schůzku – 725 774 710, www.basic.cz
Hledáme posily do našeho týmu – více na www.basic.cz

Poutavé a moderní, to jsou dveře bez zasklívacích lišt
Hledáte dveře, které jsou moderní a odolné, a přitom cenově dostupné?
Právě takové jsou rámové dveře! Poznáte je snadno, nenajdete na nich
zasklívací lišty.

Rámové dveře se od jiných typů dveřních křídel liší tím, že jejich konstrukci tvoří nosný rám, do kterého se vsazují plné nebo prosklené výplně. Díky této unikátní konstrukci mají rámové dveře poutavý moderní
design bez zasklívacích lišt. Otvory pro sklo nebo kazety není potřeba
vyřezávat a lemovat zasklívacími rámečky, vznikají přirozeně sestavením jednotlivých konstrukčních prvků.
Každý plný díl je zvlášť obalen fólií v dekoru dřeva, což umožňuje spoje
povrchů skrýt. Bez spojů jsou i svislé vnější hrany dveří. „U rámových
dveří jsou tyto hrany oblé, což mnozí zákazníci považují za designovou
přednost. Tento proﬁl zároveň umožňuje zakončit vrchní fólii bez spojů
na vnějších hranách. Tato v běžném provozu nejvíce namáhaná hrana
dveří se díky tomu snadno udržuje a riziko odlepování povrchové fólie
je omezeno na minimum,“ upřesňuje Lumír Kozubík, hlavní manažer
ﬁrmy SEPOS, u které si můžete modely rámových dveří prohlédnout.
Rámové dveře jsou oblíbené pro svůj jednoduchý design, snadnou
údržbu a odolnost. Jsou vyrobeny z materiálu MDF, neboli středně tvrdé dřevovláknité desky, která je stabilní a pevná.
I tyto dveře lze přizpůsobit pro různé typy otevírání. Kromě nejčastějších otočných dveří, a to jak jednokřídlých, tak dvoukřídlých, si můžete rámové dveře pořídit v atraktivním posuvném provedení. Posuvné
dveře na zeď nebo do stavebního pouzdra mohou v mnoha případech
ušetřit cenný prostor.
Při výběru dveří nezapomeňte také na nové obložkové zárubně, a to
i v případě, že máte v bytě staré kovové zárubně, které nechcete bourat. „Umíme je obložit obkladem kovové zárubně (tzv. OKZ) ve stejném dekoru jako Vaše nové rámové dveře,“ doplňuje L. Kozubík.
Pobočky ve vašem regionu:
Jihlava, Chlumova 8, m: 724 036 794, jihlava@sepos.cz
Třebíč, Hrotovická 160, m: 607 832 804, trebic@sepos.cz

Rámové dveře model MIRA 1 v oblíbeném dekoru dub sonoma, FOTO: SEPOS, spol. s r.o.

Žďár nad Sázavou, Strojírenská 46,
m: 606 740 278, zdar@sepos.cz

CHCETE UŠETŘIT?
Porovnejte si během minuty nabídku finančních produktů z celého trhu

více na finmarket.cz
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Zklidnila jsem se, půllitry ani
Ve škole mívala herečka Barbora Hrzánová sice
samé jedničky, ale také řadu průšvihů. Dokonce byla
za „reakčního“ rebela. „Zpětně musím přiznat, že
soudruzi měli pravdu. Když mi totiž někdo začne
něco zakazovat, tak začnu dělat věci, které bych
nikdy neudělala,“ vysvětluje. Ovšem i přes svou
cholerickou náturu má prý se svým manželem
hercem Radkem Holubem láskyplný život. A nic
na tom nemění ani fakt, že spolu tráví čas i v divadle.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Jsou spolu čtvrt století nejen doma,
ale mnohdy i v práci. Barbora Hrzánová
a Radek Holub, dva výrazné herecké typy,
spolu nyní hrají v novém představení divadla Kalich s názvem Kočka v oregánu. „Někdy mě irituje, ale výhod naší spolupráce je
mnohonásobně víc,“ hodnotí Hrzánová.
Sice jsem na začátek měla připravenou jinou otázku, ale nemůžu se vynadívat, jak jste opálená. Kdepak jste se
slunila od rána do večera?
Já jsem starý cikán a od května už standardně mívám rasové problémy ve společnosti. Tohle je moje normální barva. Mu-

sela jsem sem být nějak přesunuta z jiných životů a z úplně jiných krajů.
(smích) Je ale pravda, že jsem byla se svojí rodinou, ačkoli Radek (manžel Radek
Holub, pozn. red.) nemohl, na Srí Lance
cvičit jógu a trochu cestovat.

Dokážete dát třeba někomu pár facek?
To jsem za mých mladých let dokázala.
Před časem mě pobavila moje báječná kamarádka Jana Boušková, která o mně říkala: No, Bára, to už je úplný beránek. Já jí
pamatuju, když házela půllitry, klíči, nebo
po někom rovnou skočila. A já se zamyslela a povídám: Janičko, to je pravda! To já
už vůbec nedělám. To jsem ale šikovná!

která vyvolává reakční nálady. To je
slušný výkon na páťáka!
Tehdy jsem na to koukala jako blázen,
a hlavně moje babička na to koukala jako
blázen! Nejhorší na tom je, že zpětně musím přiznat, že soudruzi měli pravdu.
(smích) Všechno to ale tkvělo ve svobodě.
Dodnes, když mi někdo začne něco zakazovat, tak začnu dělat věci, které bych nikdy neudělala.

Už jako dítě jste údajně byla pěkné
kvítko. Dokonce jste
již v páté třídě
měla zajímavý kádrový posudek
coby žákyně,

Přitom jste se ale učila dobře…
Ano, měla jsem samé jedničky, a to mě
zachraňovalo. Problém byl s tehdejším školským zřízením. Ale
myslím, že určité problémy
bych měla možná i teď.

Jóga, kterou zmiňujete, vám prý hodně změnila život a zklidnila vás. Sama
jste o sobě před lety prohlásila, že
díky ní už jste řízený cholerik.
Ano, teď už jsem řízený, ale svou podstatou stále cholerik. Když už se stane, že vybuchnu a ten proces výbuchu sopky Etny
probíhá, tak už to vím a zvládnu to korigovat. Pokud samozřejmě nejde o bezpečí,
o život nebo se někdo nedotkne mých nejbližších – to už se pak člověk moc neřídí,
to už prostě jedná. Ale jinak jsem v posledních letech ve spoustě situací sama překvapená, jak jsem je pěkně zvládla.

Barbora Hrzánová

Narodila se 22. dubna 1964 v Českých Budějovicích.
Po absolvování pražské DAMU nastoupila do angažmá v Národním divadle.
Z něj pak v roce 1993 přešla do Divadla Na zábradlí. Nyní je bez stálého angažmá.
■ Její první známější filmovou rolí byla mentálně postižená Johanka ve filmu Filipa Renče
Requiem pro panenku z roku 1991, za niž byla oceněna na filmovém festivalu v Torontu.
■ V roce 1994 získala Cenu Alfréda Radoka za nejlepší ženský herecký výkon v Čechovově
Rackovi. Cenu Thálie si odnesla v roce 2003 za dnes už legendární ztvárnění hlavní
postavy ve hře Hrdý Budžes.
■ Příležitostně se věnovala i muzice, a to coby zpěvačka i autorka písní ve skupině Condurango.

■

■

INZERCE

SEŘIZOVAČ - AUTOMOTIVE (TRUTNOV)
Trutnovský Continental rozšiřuje výrobu a
hledá nové seřizovače výrobních linek.
Hledáme automechaniky, strojaře,
elektrikáře a další. Jistý výdělek až 31.000
Kč hrubého/měs., přes 25 benefitů, svozové
autobusy zdarma. Volejte 499 908 101.
Více na www.jobdnes.cz/detail/X0A5WG

Continental
Automotive
Cz ec h…

Služby, osobní služby, au-pair
Prodavačka/aranžérka květin (H4069)

Automechanik Do našeho servisu hledáme
pracov. kolegu, který žije auty a vším okolo
nich,na pozice: Automechanik,
Autoelektrikář, Autoklempíř. Praxe výhodou.
Stabilní firma. Výplata bez prodlev. Osob.
ohodnocení, příspěvek na dopravu.
autoservis.Radac@seznam.cz
Více na www.jobdnes.cz/detail/R7C2JZ

Autoservis
RADAC s.r.o.

Telekomunikace
80 - 85 Kč / hodinu

George specialist

23 000 Kč

Customer Support Professional with Hungarian - Suitable for fresh…

Specialista zákaznického servisu - příchozí…

20 000 - 30 000 Kč / měsíc
20 000 - 23 000 Kč / měsíc

Pracovník zákaznického servisu Korean Air s němčinou

Pasivní linka pro klienty

Reklamační pracovník

Specialista péče o zákazníky/ business 23 000 - 28 000Kč/měs.

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz
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klíči už po nikom neházím
Každopádně doba to byla šílená a já se snažila svou zkušenost předat našemu synovi, aby věděl, co vše je možné dnes
a v čem jsme žili my. Dnes je běžné, že si
člověk brání svou identitu a může vejít do
diskuze s pedagogem nebo nadřízeným.
U nás veškerá debata byla něčím nepatřičným a zakázaným a brala se jako reakční
projev nejen vůči jednotlivci, ale vůči celému systému.
Váš syn Antonín s vámi má jeden pěkný společný koníček, a sice hraní ve
vaší kapele Condorango. Tedy, platí
to stále?
V kapele hrál několik let na housle, basovou kytaru a zpíval, ale od září studuje
v Paříži, kam se dostal na muzikálovou
školu. Tím pádem jsem na nějakou dobu
přerušila činnost Condoranga, protože bez
něj už hrát nechci. Má takovou zvláštní
vlastnost, že je světlonoš. Vnáší nejen na
jeviště, ale i do vztahů mezi lidmi světlo.
Ta energie, kterou jsem vždycky měla
s ním za zády, mi umožňovala jenom se na
té úžasné vlně vézt. Bez něj to není ono.
Tento týden měla premiéru hra Kočka
v oregánu, v níž hrajete i s vaším mužem Radkem Holubem. Vaše postava
se mimo jiné trápí tím, co si počne, až
děti odejdou z domova a zůstanou
s manželem jen ve dvou. Vám teď něco
takového nastalo. Jak to zvládáte?
Víte, strašně moc záleží na tom, jestli je
vaše dítě v bezpečí a jestli je šťastné. Oba
dva jsme s Radkem byli zvědaví, co to
s námi provede, protože jsme taková hodně pevná rodinná jednotka. Kupodivu jsem
se pak svěřovala svým přátelům, že jsem
nejspíš krkavčí matka, protože steskem
vlastně netrpím. Často si telefonujeme
a v dnešní době je hodně možností, jak být
v kontaktu. To ale není to nejdůležitější. Vidím, jak je strašně šťastný a jak na sobě pracuje. Navíc spolu můžeme řešit profesní
věci. Najednou ode mě vnímá pracovní postřehy jinak, protože teď se ho to samotného týká. Jsem jako matka moc šťastná.

Smrt slavného otce i neobvyklá žádost o ruku
Otec Barbory Hrzánové – filmová legenda Jiří Hrzán –
zemřel tragicky v 41 letech. Tehdy bylo Báře teprve 16 let.
Herec podlehl vážným zraněním, která utrpěl po pádu z
18metrové výšky, když se pokoušel vyšplhat do okna jedné
ze svých životních lásek. Neštěstí se stalo v závěru natáčení
filmu Prázdniny pro psa, kde hrál spolu s dětskou hvězdou
Tomášem Holým. Bára Hrzánová se svým otcem nevyrůstala
v jedné domácnosti. S její matkou Věrou Hrzánovou se
rozvedl, když Bára byla
jeho dcera ještě malá.
S hereckým kolegou Radkem Holubem je Hrzánová už přes
dvacet let v manželství. Vzali se po velmi krátké známosti,
a jak později Holub vzpomínal, byla to láska na první pohled.
„Když jsem Báru viděl v Rackovi jako Ninu Zarečnou, byla tak
úžasná, že jsem ji požádal o ruku. Byla dost překvapená
a namítla: ‚Vždyť jsme spolu vůbec nechodili.‘ Tak jsem ji vzal
za ruku a celou noc jsme chodili po městě podél Vltavy,“
uvedl v jednom z rozhovorů.

Takže mateřská mise je splněna.
Tak trochu jsem si i oddychla, protože dva
roky se snažil dostat na DAMU, pak i na
JAMU a pokaždé ho nevzali. Dneska jim
za to mockrát děkuju. Na školu, kde studuje dnes, brali patnáct lidí z dvou set přihlášených. Tonda je mezi nimi jediný student, jehož rodným jazykem není francouzština. Jsem na něj hodně pyšná. Navíc v Paříži opravdu nikdo neví, kdo je Holub a Hrzánová, ani kdo byl můj táta.
Je tam opravdu sám za sebe.
Jak už zaznělo, v novém představení
divadla Kalich hrajete spolu s vaším
mužem. Má společná práce nějaké nevýhody?
Jenom zdánlivé, protože když s někým žijete čtyřiadvacet let – a to láskyplně, tak do
sebe navzájem dokonale vidíte. Poznáme
to, co nepozná ani režisér, a už vůbec ne divák. Takže mě samozřejmě občas dokážou iritovat nějaké věci, které vím, že by
Radek dělat nemusel, protože si kvůli nim
zbytečně odjímá energii. To samé má on
u mě. Máme v sobě vzájemně takové strážce. S touhle „přepéčí“ můžete občas narazit a ten druhý se cukne a nehnete s ním.

Ale jsou to spíš marginální věci. Výhod téhle naší spolupráce je mnohonásobně víc.
Ještě bych se na moment ráda vrátila
k vašemu dětství. Vy jste prý jako
malá závodila ve skocích do vody.
Jak jste se k takovému, na české poměry netradičnímu sportu dostala?
V Budějovicích byla nová krásná plovárna a na základní škole mi moje spolužačka vyprávěla, že začala chodit na skoky.
Já jsem vždycky byla takový vodník, takže jsem
to šla zkusit také. Jak
jsem byla malá, tak hned
na prvním tréninku jsem
předvedla, že nemám
moc pud sebezáchovy,
protože mi bylo jedno,

INZERCE

GARANTUJEME
MENŠÍ ÚROK NEBO
SPLÁTKY
Stačí zavolat zdarma na 800 459 460.

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

z jaké výšky skočím. Předtím mě už přemlouvali, abych chodila na plavání, protože i bez tréninků jsem se dobře umísťovala
na školních závodech. Jenže když jsem pozorovala, jak ta děvčata jenom plavou tam
a zpátky, připadalo mi to jako hrozná
nuda. Kdežto skoky, to bylo něco jiného.
Skočilo se do vody, vyplavala jste, dostala
nějaké připomínky a šla do fronty, kde probíhal ten život!
Takže jste skákala do vody, abyste
mohla stát ve frontě?
Jasně! Abych si mohla povídat. (smích)
Pak se zjistilo, poměrně záhy, že nejsem
soutěživý typ. A to je ve sportu docela na
závadu. Hlavně závody mě vůbec nebavily. Chtěla jsem už mít odskákáno a bylo
mi úplně jedno jak.
To tedy musela být výhra, mít vás ve
sportovním klubu.
Ano! Já jsem si dávala mimořádně záležet
na tom, když jsem vylézala z vody a pak
mě také bavilo chodit kolem bazénu v županu s logem. Závodila jsem dokonce
s Heidemarií Greckou, naší pozdější olympioničkou. Ona byla vždycky první a já
poslední. Ona šla pak do reprezentace.
Mě tam jaksi nikdy nikdo neoslovil.
(smích) Přitom jsme mohly být dobrý
tým. Ona mohla skákat a já vylézat.

LEVNĚJŠÍ
PŮJČKA
BEZ BANKY
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Letiště budoucnosti

Takto má letiště vypadat poté, co bude otevřen Terminál číslo 1. Ranveje jsou navrženy tak, aby dovolily přistávat a odlétat letadlům všech velikostí. Zejména největšímu
současnému letadlu Airbus A380 a Boeing typu 747-8. Až bude letiště hotové, počet příletů a odletů za den se vyšplhá až ke 3 500.
FOTO | IGA AIRPORTS CONSTRUCTION

Je to jedna z největších staveb v historii letectví.
V tureckém Istanbulu vzniká nové letiště, které za
10 let nebude mít konkurenci. Odbaví 12krát víc
cestujících než to pražské a dvakrát tolik jako nynější
světový rekordman v americké Atlantě – konkrétně
200 milionů cestujících ročně. První terminál se
otevře už letos. Jméno letiště je ale pořád tajné.
5plus2
■ TÉMA
DOMINIKA HROMKOVÁ
TURECKO | Před dvěma lety Turecko
rozhodně nebylo tou nejoblíbenější destinací, kam se turisté hrnuli na dovolenou.
Ba právě naopak. Bombový teroristický
útok na letišti v Istanbulu v červnu 2016
zapříčinil, že se mu cestující začali vyhýbat obloukem. Ani to ovšem tamní vládu
neodradilo v přípravách nového letiště,
které se po dokončení stane největším na
světě. Pojme až 200 milionů cestujících.
Pro srovnání, pražské letiště Václava Havla za loňský rok evidovalo pro něj rekordních 17 milionů lidí. Světová jednička letiště Hartsfield–Jackson v Atlantě se pohybuje okolo 100 milionů.
Týdeník 5plus2 se mohl na budování gigantického letiště exkluzivně podívat přímo na místě. „Centrum letectví se posouvá
čím dál více na východ. Středobodem už
není Atlantik, ale jižní Středomoří. V Istanbulu máme navíc velkou geografickou výhodu, protože se nachází na spojnici mezi

Asií a Evropou,“ vysvětluje Efe Bugra Cinar ze společnosti IGA Airports Construction, proč vznikne obří letiště právě v Turecku. Firma jej staví a bude ho i provozovat.
O jeho využití Turci nepochybují. Země
se z teroristických útoků zotavuje a jak počet přepravených pasažérů předloni výrazně poklesl, tak zase narůstá a statistiky ukazují, že se současnému Atatürkovu letišti
pořád daří držet na prvních příčkách nejvytíženějších letišť v Evropě. Ačkoli ještě v
roce 2015 bylo hned za londýnským Heathrow a francouzským Charlese de Gaulla.
V posledních dvou letech spadlo na pátou
pozici, Cinar však předpokládá, že jeho vytížení poroste a kapacita toho Atatürkova
do budoucna prostě nepostačí. „Atatürkovo letiště je ve městě a už se nemá kam rozšiřovat. Nemůžeme přistavět další ranvej
ani terminál,“ vysvětluje mluvčí IGA.
Stavba, která tureckou vládu stála
10,2 miliardy eur, bude rozdělena na několik fází. První dokončí ještě letos. Terminál číslo jedna otevřou 29. října na Den republiky, kdy si země připomíná založení
samostatného Turecka. Bude dimenzovaný na 90 milionů pasažérů ročně. Letenky
z nového letiště jsou už nyní v prodeji.

Ambicí letiště je být co nejmodernější. Uvnitř haly budou roboti, kteří nejenže pomohou s těžkými zavazadly, ale také nasměrují ke správné přepážce.

Stroje a kamiony vypadají ve srovnání s obří stavbou jako hračky. Slavnostní otevření letiště je naplánováno na říjen 2018, práce pak budou pokračovat ještě 10 let.
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Do roku 2022 pak přistaví druhý terminál, tentokrát pro přepravu dalších 30 milionů lidí. Úplně hotovo má být za deset let,
kdy se díky všem přístavbám letiště dostane na zmiňovanou kapacitu 200 milionů.

Co se starým letištěm? Může z něj být park
„My jsme Turci, my neřešíme, co bude zítra,“ směje se v jedné restauraci v centru
Istanbulu muž jménem Taner, jehož rodina v Istanbulu bydlí už léta. Vzápětí raději
dodává, že to myslel v nadsázce. Byl to žert pro pobavení party novinářů u piva.
V případě osudu současného Atatürkova letiště, které otevřeli v roce 1924, to ale
až taková nadsázka není. Co s ním bude? Jisté je, že se zároveň s otevřením
nového letiště 29. října uzavře pro všechny veřejné lety. Nějakou dobu tam ještě
budou odbavovat soukromé lety a nákladní leteckou dopravu. I tyto služby se ale
postupně přesunou na nové letiště. Co se stane potom s letištěm pojmenovaném
po zakladateli Turecké republiky Mustafu Kemalovi Atatürkovi, stále nikdo neví.
A to přesto, že média o plánech uzavřít letiště informovala už před dvěma lety.
Mezi lidmi z tureckých aerolinek se povídá, že by třeba z části mohl vzniknout park.
„Ale o tom bude teprve rozhodovat vláda,“ vysvětluje Taner.

Erdoganův pomník. Jméno
letiště ale pořád není jasné

OD ČTVRTKA DO NEDĚLE 22. 3. – 25. 3. 2018
Velikonoční beránek a mazanec z PENNY jsou vyrobeny výhradně z českých surovin.

BANÁNY
1 kg

Naše velikonoční
otevírací doba**:

BALENÍ

osoba/den

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

AK

26,90

CE

34,90�

10

MAX.

MÁSLO*
250 g

69,90

-22%

ks

osoba/den

100 g 11,96 Kč

MAX.

20

29. 3.
30. 3.
31. 3.
1. 4.
2. 4.

platí běžná
otevírací doba
zavřeno
KINDER SURPRISE
20 g

KARAMELOVÉ SUŠENKY LOTUS
250 g | 100 g 15,96 Kč

CUKR
KRYSTAL
1 kg

100 g 84,50 Kč

10

ks

osoba/den

ks

osoba/den

AK

14,90�

CENA BEZ PENNY KARTY

39,90

-33%

CAPRIO
pomeranč,
multivitamin
2l

AVANTI
Classico, Rosé
0,75 l

AK

1 l 39,87 Kč

19,90
34,90�

-42%

64,90�

-53%

v limitované nabídce
také Fragola, Pesca,
Zenzero e Lime za 29,90 Kč

24,90�

-32%

VODKA, TUZEMÁK
KRÁLOVSKÁ PALÍRNA
37,5 % alk.
ks
0,5 l
osoba/den

6

1 l 159,80 Kč

NOVINKA

AK

79,90

CE

29,90

CE

AK

16,90

-50%

šance
poslední t body
n a s b í ra u p y
za nák

Nejsme nejhezčí,
jsme k nakousnutí

1 l 9,95 Kč

/

CE

29,90

AK

19,90

CE

9,90

CE

Tendr na nové letiště vypsala turecká vláda v roce 2013 a od té doby se věci daly
do pohybu celkem rychle. Stavět se začalo hned o dva roky později. Kromě toho,
že mají ambici chlubit se letištěm s největší kapacitou, chtějí mít na kontě ještě další
světová „nej“. Třeba největší duty free
zónu o 55 tisících metrech čtverečních,
parkoviště pro 22 tisíc aut a největší letištní hotel se 400 pokoji.
K letišti z centra města povede nová
podzemní dráha. Cesta tímto metrem potrvá 25 minut, tedy výrazně kratší dobu než
se dopravovat po neustále zacpaných silnicích osmnáctimilionového Istanbulu. Linku plánují otevřít rok po zahájení provozu
na novém letišti.

5

VEPŘOVÁ PLEC*
bez kosti, balená ve vakuu
cena za 1 kg

letadel přilétne
a odlétne na novém
letišti každou hodinu.

Samá „nej“. Rekordní
bude parkoviště i hotel

PÁ SO NE

akční nabídky

miliard eur investuje
do stavby tohoto
letiště turecká vláda.

Obří areál vzniká v evropské části Istanbulu u Černého moře, na volném prostranství necelých 40 kilometrů severozápadně
od Atatürkova letiště. Letadla budou vzlétat ze šesti ranvejí do 350 destinací.
„Počítáme, že za hodinu by se na letišti
s přílety a odlety mohlo vystřídat celkem
80 letadel,“ doplňuje Cinar. Aerolinky
si nasmlouvají z celého světa, prim však
nepřekvapivě budou hrát národní a poslední dobou velmi oceňované Turkish
Airlines.

ČT

MAX.

milionů cestujících
ročně bude kapacita
letiště v roce 2028.

z naší

PLATÍ:

MAX.

63
200
10
80

milionů cestujících
loni letělo přes
turecký Istanbul.

INZERCE

MAX.

První let na slavnostním otevření nebude
patřit nikomu jinému než prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganovi. Není žádným tajemstvím, že první muž Turecka se snaží
dělat vše proto, aby vystoupil ze stínu
„otce zakladatele“ Mustafy Kemala
Atatürka. V loňském roce například odhalil plány na výstavbu nového operního
a kulturního komplexu ve středu Istanbulu, který vznikne namísto kulturního střediska postaveném na konci 60. let na počest nikoho jiného než prvního prezidenta.
Po kom bude pojmenováho to nové?
O tom se zatím jen spekuluje. Turci předpokládají, že to Erdogan oznámí při otevření 29. října. Někteří si přitom neodpustí poznámku, jestli jej náhodou nepojmenuje
sám po sobě.

109,90�

-27%

Chyby v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké poptávky dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen v obvyklém množství (tj. max. 5 ks na osobu a den, trvanlivé mléko
max. 12 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 20 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak). *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu jedinečná nabídka na toto zboží platí pouze první den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou
k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům. Vzhledem k faktu, že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z. s., (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné. Za každých 200 Kč nákupu obdržíte
1 bod. Body za své nákupy můžete získat od 11. 1. do 28. 3. 2018. Získané body lze uplatnit od 11. 1. do 4. 4. 2018. Akce s plyšáky platí do vyprodání a vydání zásob v jednotlivých prodejnách Penny Market s.r.o. Částka pro získání bodů platí po odečtení veškerých slev,
Přijímáme:
částek za vratné obaly a loterijní služby. Obrázky hraček jsou pouze ilustrativní. Cena 29,90 Kč je za 1 ks plyšáka při odevzdání 34 bodů. THE MISFITS: TOO TASTY TO BE UGLY™ & © 2017 TCC Global NV. Všechna práva vyhrazena. Více na www.penny.cz.

10 23. března 2018

Česká republika

Nestárne, umí zastavit čas

Včera, 22. března, slavila pětašedesátiny někdejší první dáma Dagmar HavlováVeškrnová, manželka prezidenta Václava Havla. Čas se jí snad nedotkl, ﬁguru si drží
pořád. „Nemůžu vypadat jako almara,“ říká herečka Divadla na Vinohradech. A její tvář?
Někteří chirurgové tvrdí, že není jen dílem přírody. Jak šel čas s Dagmar Havlovou
a co její vizáži říká Jakub Eliáš, módní policista rubriky Revue iDNES.cz?

1975: FILM HOLKA
NA ZABITÍ

1986: FILM
CHOBOTNICE
ZE II. PATRA

Eliáš: Paní Dagmar byla velice
mladá, což odrážel i její „rozlítaný“
styl. Jak životní, tak osobní.
Charisma jí to nebralo, jejímu
úsměvu tehdy odolal málokdo.

Eliáš: Populárnímu
účesu se dokonce
po Dagmar tenkrát
říkalo, což dokazuje,
že už v té době
byla mnoha ženám
příkladem a modlou.

1997: SVATBA
S VÁCLAVEM HAVLEM

2004: CENY TÝTÝ
Eliáš: Zářivé perly charakterizují Dagmar
jako takovou. Září, kam vejde, je jemná
a dokonalá každým coulem, avšak
pevná a tvrdá jako perla samotná. Vizáž
perfektní a bez chyby.

2002: CENY THÁLIE
Eliáš: Účes i styl ji pasují
na symbol dobra. Vyzařuje
moudrost ženy, která ví, co
a kdy říci a co si kam obléci.

2008: FESTIVAL
KOMEDIE
NOVOMĚSTSKÝ
HRNEC SMÍCHU
Eliáš: Upřímná… I když
Dagmar už dávno není
20 let, vypadá úžasně,
a tak si šaty s výstřihem
mohla dovolit. Navíc je
cudný a vkusný. Díky
svěžímu líčení je opět
neodolatelná.

2016: OSLAVY 700 LET
VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.

2016: ZLÍN FILM FESTIVAL

Eliáš: Styl paní Dagmar. Móda i celkový
projev na veřejnosti jí není lhostejný,
proto se svému zjevu věnuje, jak jen
může – a vypadá skvěle! Milé dámy, učte
se a inspirujte se...

Eliáš: Po delší době se objevila na veřejnosti a je
znát, že se paní Dagmar trochu změnila postava
i obličej. Zvolil bych jiný typ kalhot a určitě
malinko upravil pleť.

FOTO: HERMINAPRESS, TILEN VAJT, VÁCLAV PANCER, PETR TOPIČ, JAN STROUHAL, MILAN NOVÁČEK, JAN SALAČ

Eliáš: Prezident Havel dopomohl
k tomu, aby se z dívky s charismatem
a hrdostí stala naše nejoblíbenější první
dáma s rozumem a citem. Její láska
k národu a Václavu Havlovi uchvacuje
a dojímá zároveň.

KOMERČNÍ PREZENTACE

Co se děje s radioaktivními odpady v ČR?
Správa úložišť radioaktivních odpadů
(SÚRAO) řeší uložení radioaktivních odpadů
a vyhořelého jaderného paliva (VJP). Kvůli
nebezpečnému záření musí být izolovány
na desítky tisíc let. Jediný bezpečný způsob trvalého zneškodnění je vhodná úprava
a uložení zajišťující izolaci od všech složek
životního prostředí. Nízko a středně aktivní

odpady z průmyslu, zdravotnictví či výzkumu
jsou ukládány do úložišť Bratrství, Richard
a Dukovany. ČR ale vyrábí třetinu elektřiny
v jaderných elektrárnách, kde vzniká každoročně na 100 tun vysokoaktivních odpadů
a VJP, které nelze uložit do již provozovaných
úložišť. Nejbezpečnější cestou ke zneškodnění je hlubinné úložiště (HÚ). Zde budou

odpady uloženy ve speciálních kontejnerech
do velké hloubky (cca 500 metrů) ve stabilním geologickém prostředí. V ČR za projekt
HÚ nese odpovědnost SÚRAO. Finální lokalita
bude vybrána v roce 2025 a provoz zahájen
kolem roku 2065. HÚ potřebuje 10 milionů
lidí v České republice.Podrobnější informace
naleznete na bit.ly/kamsnim

Úložiště Bratrství

inzerce

Bolí vás často hlava?

A máte doma zdravý vzduch?
Proč ionizovat vzduch?
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

zlepšíte dýchání
odstraníte alergeny a prach
ničíte viry a bakterie
snížíte působení radonu
zlepšíte koncentraci a paměť
zlepšíte pracovní výkonnost
zkvalitníte spánek
snížíte krevní tlak
zmírníte depresivní stavy
podpoříte růst rostlin

Čističku vzduchu Ionic-CARE Triton X6
můžete zakoupit ve třech barevných provedeních.

3x VÍTĚZ ANKETY PRODUKT ROKU
v kategorii čističky a zvlhčovače
vzduchu na Heureka.cz

cena 3.490 Kč/ks
cena 3.290 Kč/ks od 2 ks

Filtr není třeba nikdy vyměňovat! Stačí
ho jen jednoduše vyjmout a otřít. Účinek
ﬁltrace ihned vidíte!

Ionic-CARE® Triton X6 – ionizátor a čistička v jednom
Již 10 let nejprodávanější značka čističek v ČR!
99 % skutečných uživatelů je s přístrojem spokojeno*
Ionic-CARE® Triton X6 v sobě kombinuje výkonnou čističku vzduchu a ionizátor.
Čištění vzduchu s účinností až 96 % probíhá naprosto nehlučně a s nulovými náklady na výměnné ﬁltry. Cirkulaci vzduchu v přístroji totiž zajišťuje soustava elektrod,
které pohybují vzduchem pomocí tzv. elektronového větru. Tato moderní technologie
nahrazuje zastaralé, hlučné a energeticky náročné ventilátory. Nečistoty jsou zachyceny na elektrostatickém ﬁltru. Na jeho ploše spolehlivě ulpí nejen polétavý prach,
ale i chemikálie, cigaretový kouř, pyly, viry, bakterie, plísně a jiné alergeny. Přístroj
disponuje třemi výkonovými stupni a jeho spotřeba je maximálně 12 W.

Jsme držitelé zlatého certiﬁkátu „OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY“
* V květnu 2017 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 1083 uživatelů Ionic-CARE Triton X6. Ti nejčastěji chválí snížení prašnosti a zmírnění alergických potíží. Dále oceňují čističku jako významný faktor při posilování imunitního systému a podpoře zdravého životního stylu. Spokojeni jsou také s jejím tichým chodem a snadnou údržbou.

Býváte často unavení, podráždění a bez energie?
Špatně se vám spí, hůře se koncentrujete nebo se
prostě jenom necítíte „ve své kůži“? Pokud ano, měli byste se zamyslet nad kvalitou vnitřního prostředí, v němž žijete. Jednou z hlavních příčin chronických únavových syndromů je právě dlouhodobý
pobyt v prostředí, kde je nezdravý vydýchaný vzduch.

J

e otázkou, zda si můžeme kvalitu
Ionizace vzduchu: Ovzduší, ve kterém
vnitřního prostředí vůbec nějak
trvale pobýváme, by mělo podle dovylepšit. Odpověď je jednoznačporučení Státního zdravotního ústavu
ná - můžeme! Důležité je pravidelné
obsahovat minimálně 1.250 záporvětrání, které zabraňuje vzniku vysoných iontů (aniontů) na cm3. A zatímco
ké vlhkosti tvorbě plísní. Odborníci dov přírodě (na horách, u moře, v lese,
poručují větrat krátce, ale intenzivně,
u vodopádů) dýcháme vzduch s konnejlépe průvanem.
centracemi až 10.000
V
bytech
a
kancelářích
Pravidelným větrávzdušných aniontů
ním vytvoříme vy- dýcháme vzduch, který v cm3, v interiérech,
rovnané klima pro zkrátí život o několik let kde žijeme a prabydlení a zajistíme
cujeme, jsou hodvýměnu vzduchu v místnosti. Dále je
noty většinou blízké nule. Právě díky
důležité dbát na správný výběr majejich vysoké koncentraci je nám tak
teriálů a vybavení domácnosti. Zbydobře v přírodě, kde si velmi rychle odtečně interiér neutěsňovat a nezahlpočineme. Díky ionizátoru Ionic-CARE
covat všelijakými „lapači prachu“.
si takovou příjemnou atmosféru nyní
Prachové mikročástice, smog, chemůžete vytvořit i doma.
mické výpary z umělých hmot, viry,
bakterie, spóry plísní, výkaly všudypřítomných roztočů – to vše se
v uzavřených prostorách koncentruje
Ionic-CARE FF-210 – osvěžovač a čisa může velmi negativně ovlivnit náš
tič pro lednice, toalety a šatní skříně
zdravotní stav. Největší část škodlivin
v hodnotě 450 Kč zdarma!**
přitom proniká do těla právě plícemi.
Tento přístroj neutralizuje pachy a pročišNemocné domy: Aniž si to uvědomujeťuje vzduch v lednici, koupelně, šatně a
me, polovina z nás nějakým způsobem
kdekoliv jinde. Navíc
trpí Syndromem nezdravých budov.
omezuje výskyt bakTen způsobuje řadu potíží od bolesti
terií, zabraňuje růstu
hlavy, nespavosti, snížené koncentraplísní a v lednici uchoce, alergií, astmatu, akutních i chrovává potraviny déle
nických onemocnění plic, až po těžčerstvé.
ké deprese i rakovinu. Moderní stavební materiály, utěsněná okna, běžící klimatizace, vaření na plynu, elektronika, to vše dohromady vytváří uvnitř buPro získání dárku stačí
dov – tedy tam, kde trávíme 80 % života – zdraví škodlivé prostředí!
zadat při objednávce kód:

Dárek ZDARMA!

kód

AB1

Poštovné zdarma pro objednávky přijaté do 30.04.2018

800 112 111 www.ionic-care.cz
Objednací linka zdarma

**Akce trvá do 30.04.2018 nebo do vyprodání zásob
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Velikonoční hody za pár kaček
Naši předci si velikonoční
chvíle uměli obohatit
chutnými a přitom
finančně nenáročnými
jídly. Svátky jara pro ně
nebyly časem obžerství.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Velikonoce jsou spojeny s řadou
gastronomických specialit. V lidové tradici však šlo vždy o pokrmy skromné,
neboť v době po masopustu se čekalo na
novou úrodu. Jídla bylo zkrátka málo.
Jak vysvětluje etnografka Jiřina
Langhammerová, dříve většinu slavnostního času pokrýval půst, po jehož
šesti týdnech následovaly tři dny hodování. Poté se lidé opět stravovali skromně. „Na začátku postu se připravovala
pučálka neboli napučený hrách, který se
opražil na sádle a pocukroval, nebo naopak osolil a opepřil,“ popisuje. O pašijovém týdnu se moc nejedlo. „Pekly se jidáše, jakési točenice z těsta se symbolem hada jako zrádce či provazu, na kterém se biblický Jidáš oběsil,“ podotýká.
Na Škaredou středu se s oblibou podávaly například braborové placky se špenátovým či kopřivovým nákypem.
„Až na Bílou sobotu, kdy končí postní
doba, se připravovala takzvaná hlavička neboli hlavnička, tedy jídlo hlavní.
Jde o nádivku z několika typů mas, do
které se přidávají kopřivy,“ dodala. Jedla se teplá, koledníci ji dostávali studenou jako výslužku.
(re, lidovky.cz)

Bramborové placky se špenátovým nákypem
Potřebujeme: 500 g brambor, mléko, 150 g hrubé mouky, sůl, sádlo. Na nákyp –
5 housek, 600 g čerstvého nebo 200 g mraženého špenátu (nebo 1 balení
špenátového protlaku), 1 cibuli, 30 g tuku, muškátový oříšek, 2 vejce, 2 bílky, sůl.
Postup: Uvařené a oloupané brambory necháme vychladnout a poté
prolisujeme. Přidáme mléko, sůl a mouku a ze směsi vypracujeme těsto.
Z něj vytvarujeme šišku, kterou poté rozválíme na placky. Ty pečeme na
suché rozpálené pánvi a až poté lehce potřeme sádlem. Nákyp: Do vody
namočíme housky, na tuku a na cibuli podusíme špenát, osolíme, okořeníme
muškátem a necháme vychladnout. Vymačkané housky osmažíme na
kousku tuku, po vychladnutí do nich přimícháme dvě syrová vejce a dušený
špenát. Nákyp dochutíme a zlehka do něho zamícháme ze dvou bílků tuhý
sníh. Dáme do pořádně vymazaného pekáče, nahoru přidáme tuk a pečeme
v troubě při mírné teplotě asi 40 až 45 minut.
Zdroj: labužník.cz

Medové velikonoční perníčky
se žloutkovou polevou
Potřebujeme: 500 g hladké mouky, 60 g másla, 160 g cukru,
100 g medu, 2 vejce, 2 rovné kávové lžičky jedlé sody.
Postup: Med, cukr, máslo a vejce dáme do vodní lázně
a šleháme, dokud se ingredience nerozpustí. Přidáme jedlou sodu
a zašleháme ji. Směs po chvíli zhoustne do pěny. Sundáme
z vodní lázně a přidáme přesátou hladkou mouku. Zaděláme
těsto a dáme ho na hodinu do lednice. Po vychlazení rozkrojíme
na čtyři díly, postupně válíme a vykrajujeme perníčky. Pečeme asi
8 minut v troubě vyhřáté na 180 °C. Perníčky zdobíme klasickou
bílkovou polevou (utřeme 1 bílek, 150 g moučkového cukru, lžičku
citronové šťávy). Vajíčka můžeme ozdobit i žloutkovou polevu.
Na ni utřeme 2 žloutky se 100 g cukru moučky. Zdroj: lidovky.cz

Velikonoční nádivka podle Romana Vaňka
Potřebujeme: veku (360 gramů), 60 g másla,
200 ml mléka, 4 vejce, 1,5 hrsti mladých kopřiv,
špetku muškátového oříšku, 100 ml smetany,
1 lžičku soli, pepř, 1 lžičku másla na vymazání
formy, 3 až 4 lžíce strouhanky na vysypání formy.
Postup: Veku nakrájíme na kostky a půlku dáme
sušit do trouby vyhřáté na 130 °C na 25 minut.
Žloutky oddělíme od bílků, rozpustíme máslo
a v misce ho metličkou smícháme
se žloutky a mlékem a vlijeme do
mísy na zbylou polovinu veky.
Z kopřiv otrháme lístky a vložíme je do vroucí osolené vody na dvě
minuty, poté je z horké vody vyjmeme a dáme je do misky s ledovou
vodou. Jakmile kopřivy vystydnou, vymačkáme z nich vodu a nahrubo
je posekáme. Přidáme je namočené k vece, ke které přidáme i veku
suchou, špetku pepře a muškátového oříšku, sůl a smetanu. Vše
důkladně promícháme. Bílky v míse osolíme a vyšleháme tuhý
sníh, který vmícháme nadvakrát opatrně k vece. Formu na
biskupský chlebíček vymažeme máslem a vysypeme
strouhankou. Rozprostřeme do něj nádivku
a pečeme v troubě rozehřáté na 140 stupňů 40 minut.
Zdroj: kuchařka R. Vaňka: Kouzlo kuchyně Čech
a Moravy aneb Dědictví našich babiček
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Speciální piva
měla dodat
sílu. Při půstu
suplovala maso
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Sváteční chmelové moky mají tradici dlouhou i stovky let
Kopřivové pivo – Kopřivy se přidávají nejen do nádivek, ale i do piva. Napříč českými hospodami bude
na Velikonoce k ochutnání kopřivové pivo, známé je už od 16. století z Británie. Má lehce nazelenalý nádech
a voní i chutná po kopřivách. Sušených se jich na výrobu 1400 půllitrů spotřebuje asi sedm kilogramů.
Zázvorové pivo – O Velikonocích možná narazíte také na pivo zázvorové, které bylo v dřívějších
dobách považováno za sváteční mok. S trochou nadsázky sládkové tvrdí, že pivo s kopřivou či
zázvorem je prevencí proti chřipce.
„Poslední pivo“ – Brněnský minipivovar Hauskrecht připraví speciál s názvem PH 13 Marcen.
Tomuto moku se říkalo německy Märzenbier, česky březnové pivo. Ve středověkém Bavorsku
se tak pojmenovávalo poslední pivo uvařené před svátkem sv. Jiří (24. dubna). Po něm bylo
královským nařízením zakázáno až do září pivo vařit. Důvodem byly jak časté letní požáry
pivovarů, tak vyšší letní teploty, v nichž se bez umělého chlazení tento spodně kvašený temně
jantarový ležák nemohl vyrábět.

INZERCE

ČR | Některá zelená velikonoční piva
mohou být laciným marketingovým tahákem, který štamgasty láká uměle přidaným barvivem. Ovšem vaření skutečně slavnostních piv má v českých zemích tradici už z dob rakousko-uherské monarchie. A některé pivovary
v ní poctivě pokračují i dnes.
Byly to právě Velikonoce či letnice –
tedy padesátidenní oslava Velikonoc –
kdy se z klášterů a pivovarů vyvalily
sudy se speciální várkou slavnostního
piva. „Známá jsou masopustní piva, která se před desítkami a stovkami let často
vařila v klášterech. Byla silná, protože
měla dodat člověku, který nemohl jíst
maso během půstu, dostatek energie.
Speciální piva se ve středověku vařila
třeba na důležité oslavy sklizní, silná
piva zase na zimu,“ říká Marek Kocvera, manažer pražského Klášterního pivovaru Strahov.

Bylinky, ale i „chemie“
Ale zpět k Velikonocům. Speciální zelené pivo, které se v Česku dostalo do
módy před pár lety, není z hlediska slavnostních pivních experimentů nic nového. Každý pivovar si jeho výrobu chrání,
například Rohozec z Trutnovska. „Do
piva jsou přidané jarní bylinky, třeba
mladý ječmen nebo sušený podběl. Ty
by v pivu měly být lehce cítit. Často to
jsou rostliny z minulého roku, protože
na ty letošní je ještě brzo,“ vysvětluje ředitel pivovaru František Jungmann.
Není to ale tak, že by sládek vzal několik pomocníků a vyrazil na louku za pivovar trhat podběl. „Dnes se používají bylinné extrakty, které vyrábí specializovaní výrobci. My je bereme od jedné české
a od jedné rakouské firmy,“ dodává. Už
potřinácté letos uvařil Zelené pivo i pivovar Starobrno. Kromě bylinného výluhu
do něj v Brně přidávají speciální likér,
který napomáhá správnému zbarvení.
Jsou ale pivovary, kde zelené pivo nenajdete. „Nejsem zastáncem zelených
nebo jinak barvených piv. Občas je to
jen marketingová akce, kdy je pivo barveno potravinářským barvivem, které,
jestli se nepletu, se vyrábí z dehtu. Nic
víc autoři těchto piv nevymyslí,“ podotýká Kocvera z klášterního pivovaru, jehož pivovar připraví slavnostní veliko(jos)
noční třináctku.

Vychutnejte si
naše výhodné
velikonoční nabídky
-44 %

-35 %
Tesco kuřecí
prsní řízky

Vepřová
kýta
bez kosti

1 kg, pultový
prodej*

1 kg, chlazené
balené
Platí od 21. 3. do
1. 4. 2018.

144,90

169,90

79,90

109,90
-32 %

-36 %
Tesco
vejce

velikost M,
30 ks
(1 ks = 2,33 Kč)
Platí od 21. 3.
do 1. 4. 2018.

Kinder vajíčko

109,90

24,90

20 g
(100 g = 84,50 Kč)

16,90

69,90
-25 %
Becherovka

-57 %
Nescafé Classic

38 %, 0,5 l
(1 l = 299,80 Kč)
max. 6 ks/den
Platí od 21. 3. do
1. 4. 2018.

200 g, 2 druhy
(100 g = 44,95 Kč)
Platí od 21. 3. do
1. 4. 2018.

199,90

209,90

149,90

89,90
Nabídka platí od 21. 3. od 8 hodin do 26. 3. 2018 nebo do vyprodání zásob ve všech
hypermarketech a obchodních domech Tesco. Dostupnost produktů prostřednictvím
služby Tesco Online nákupy může být omezena v závislosti na nabídce prodejny.
* Nabídka pultového prodeje neplatí pro HM Cheb, Šternberk a Mariánské Lázně.

POHODOVÁ

ČESKÁ

SIGNÁLNÍ

LEGENDÁRNÍ

PARALELNÍ

ÓČKO STAR
Chinaski

NYNÍ I NA SATELITU
VÍCE NA WWW.FACEBOOK.COM/OCKOSTAR

Capsicolle náplast

KAPSAICINOVÁ HŘEJIVÁ NÁPLAST
Složení kapsaicinové hřejivé náplasti
Hlavní účinnou složku hřejivé náplastí tvoří kapsaicin, přírodní látka
získávaná z vybraných druhů paprik. Kapsaicin patří mezi tradiční součásti indiánského léčitelství i moderní medicíny. Podporuje krevní
oběh, likviduje bakterie, zrychluje metabolismus a prohřívá pokožku.
Okamžitá a 100% přírodní pomoc při ztuhlosti zad, svalů i kloubů.
Jednoduše ji nalepíte na postižené místo a do 20 minut cítíte úlevu
a příjemné teplo, které trvá až 8 hodin.

Kapsaicinová náplast účinně a dlouhodobě pomáhá
při ztuhlosti
osti svalů a kloubů i svalové únavě

Najdete nás
v lékárnách
BENU a Dr.Max
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Hmotná nouze:
pravidla zmírní
Kritizovaná pravidla pro
pomoc v hmotné nouzi
v budoucnu zřejmě
nebudou tak přísná jako
doposud. Pomůže to
hlavně nemocným či
hendikepovaným lidem.
ČR | Povinné vyplácení části dávek hmotné nouze ve formě poukázek se pravděpodobně už brzy stane minulostí. Nebo alespoň částečně. Vláda totiž posvětila návrh
poslanců, který zjemňuje ostře kritizovanou původní změnu zákona, jež vešla
v platnost teprve na sklonku loňského
roku.
Původně parlament v minulém volebním období schválil výplatu v poukázkách kvůli zamezení zneužívání peněžité
dávky. Lidé, kteří pobírají příspěvek na živobytí přes půl roku v posledním roce, dostávají od loňského prosince v poukázkách 35 až 65 procent této dávky. Za poukázky si lidé mohou pořídit potraviny, zá-

kladní drogerii, dětské a lékárenské zboží,
školní potřeby a oděvy. Nedostanou za ně
cigarety nebo alkohol.
Co nový návrh přinese v praxi? Poukázky, které fungují podobně jako stravenky,
se už nebudou vyplácet lidem, kteří žijí
v ústavech, lidem, kteří dostávají příspěvek
na živobytí 500 korun, či těm, kteří byli
celý měsíc v nemocnici a osobám s omezenou svéprávností. Úředníci by mohli také
upustit od vyplácení dávek ve stravenkách
ve zvláštních individuálních případech.
Další výjimky tedy nejsou vyloučené.
Proti poukázkám protestoval od počátku Václav Krása, předseda Národní rady
osob se zdravotním postižením ČR, a poukazoval na skupiny lidí, které by měly dostat z nařízení výjimku.
„Dalšími postiženými osobami jsou matky samoživitelky, které se starají o postižené děti, a proto nemohou pracovat. Pobírají
dávky životního minima. Musejí nakoupit
různé léky, ošetřovací materiál a další věci,
na které se poukázky nevztahují,“ upozornil před časem v 5plus2. Problémy nastávají také kvůli dojíždění, a to zejména na vesnicích, protože ne všechny obchody poukázky přijímají.
(vrm)

Do běžecké sezony s rozumem
ČR | První náznaky skutečně jarního počasí „vzbudilo ze zimního spánku“
i leckteré rekreační sportovce. Začíná
tak i běžecká sezona. Zvlášť ti, kteří neběhají příliš pravidelně a spíš jen když
jim přeje počasí, by měli dávat velký pozor na své svaly a klouby.
S prvními jarními tréninkovými dávkami to nepřežeňte. Nezapomeňte se
před každým během především dostatečně zahřát a protáhnout. „Tím svaly,
klouby i šlachy připravíte na výkon. Pominout byste neměli ani takzvaný dynamický strečink a takzvanou mobilizaci
kloubů, tedy pohyby všemi klouby ve
všech jejich možných směrech,“ radí fitness trenérka Kateřina Hollerová.
Pokud vás po běhu klouby bolí, dopřejte jim odpočinek. Jestliže kromě
běhu rádi hrajete míčové hry nebo chodíte do posilovny, vhodnou formou odlehčení vašich kloubů je plavání. Pomoci mohou také speciální masti, které přinesou unaveným či bolavým kloubům
a svalům potřebnou úlevu. „Při opravdu
pravidelném sportu je vhodné preventivně doplňovat kloubní preparáty, doplňky stravy,“ dodává Hollerová.
Absolutní neběžci, kteří s tímto sportem teprve začínají, se nesmí stydět za
své prvotní hlemýždí tempo. Nejčastější chybou, kterou udělali kdysi snad

všichni, je příliš rychlé tempo do začátku a snaha uběhnout svůj okruh, aniž
byste museli „potupně“ přejít do chůze.
Ale kondice se nejlépe buduje právě
v obrátkách nižších. Trénink je prakticky neustálý adaptační proces. Aby zpočátku nebolel a neodradil vás, přidávejte postupně. Začněte na půlhodině pohybu obden a dopřejte tělu potřebnou regeneraci. Ve dnech, kdy neběháte, si zkuste zaposilovat, protáhnout se nebo si dojděte na hodinku do fitka.
Nyní se blíží nejhezčí období roku,
které je pro běh ideální. A když zaprší
a normálně byste nevylezli? Pokud nebudou zrovna padat trakaře, stromy nebo
kroupy, překonejte se a jděte. První kapky nemusejí být příjemné, ale odměnou
vám bude krásně svěží vzduch. Jen se
pak nezapomeňte co nejrychleji převléct
do suchého oblečení.
(re, rungo.cz)

NÁŠ KRAJ
magazín pro volný čas

SPECIÁLNÍ MAGAZÍN PRO VYSOČINU
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Sport na Vysočině
Tipy na zajímavé akce

Náš kraj
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NÁŠ KRAJ – MAGAZÍN – JARO
CHIRANSKÁ 50 SE VRACÍ

30

PŮLMARATON LÁKÁ

31

22

SP HORSKÝCH KOL

32

24

JARNÍ TIPY

34

PLÁNY FC VYSOČINA

18

FOTBALISTA BOXUJE

Pavel Simr z Velkého Meziříčí většinu svého sportovního života hraje fotbal. V posledních letech mu ale učaroval také úplně
jiný sport – box.

20

Na Vysočině přibývají další a další ročníky
půlmaratonů. V Golčově Jeníkově se každý
rok koná Běh Jarmily Kratochvílové. Letos
tam účastníci zamíří 1. dubna.

PANENKA V POLNÉ

VYSOČINA MÁ TALENT

Jihlavský fotbalový klub si připomíná osmnáct let profesionální kopané na Vysočině.
Oddíl se uchytil v nejvyšší domácí soutěži,
nyní hledá cestu, jak se posunout ještě dál.

Antonín Panenka už profesionální kopačky
dávno pověsil na hřebík, na hřiště se ale
vrací rád. V létě se chystá na Vysočinu.
Se starou gardou Bohemians Praha si
v červenci zahraje v Polné, kde tamní
Slavoj slaví 40. výročí svého založení.

Triatletka, hokejista, atlet, sdruženářka, basketbalista a baseballista. Šest mladých nadějných sportovců, kteří vyrůstají v našem
kraji, představujeme v rubrice Vysočina má
talent.

Kdysi velmi populární turistický pochod
Chiranská 50 se šel poprvé v dubnu 1968.
Po padesáti letech ho znovu uspořádá novoměstská nemocnice, která slaví 80 let.

Na konci května se v Novém Městě na Moravě koná Světový pohár horských kol. Závody ozdobí účast dvou elitních českých
jezdců – vedle Jaroslava Kulhavého by se
po roce na silnici měl vrátit také Ondřej
Cink.
Po dlouhém zimním období to na jaře lidi
táhne ven. Připravili jsme pro vás několik
tipů, kam můžete vyrazit na zajímavý výlet
či za zábavou. Na návštěvníky už čekají
také mláďata v jihlavské zoo.
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ZDENĚK TULIS A FC VYSOČINA
BÝVALÝ ŘEDITEL KLUBU JE JEDNOU
Z KLÍČOVÝCH POSTAV NOVODOBÉ
HISTORIE JIHLAVSKÉHO FOTBALU.

FOTO: JAROSLAV ŠNAJDR, MAFRA

Smělé plány FC Vysočina?
Stadion a evropské poháry

Jihlavský fotbalový klub si v letošním roce připomíná osmnáct let profesionální kopané
na Vysočině. „Plnoletý“ oddíl se uchytil v nejvyšší domácí soutěži, nyní hledá cestu,
jak se posunout ještě dál.
TEXT: JAN SALICHOV

O

smnáct let. V životě občana
České republiky je právě toto
věk, ve kterém se člověk stává
plnoletým a měl by být schopen postavit se na vlastní
nohy a osamostatnit se.
Ve stejném věku se právě letos nachází
nejúspěšnější fotbalový klub Kraje Vysočina, který byl pod hlavičkou obchodní
společnosti Vysočina Jihlava založen
v březnu roku 2000.
„Profesionální kopanou na Vysočině
hrajeme 18 let, od roku 2000,“ říká jeden
z duchovních otců jihlavského klubu Zdeněk Tulis, který se na dlouhé roky stal ředitelem FC Vysočina. „Za tu dobu se nám
řada věcí povedla, řada ne a další ještě stíháme,“ připouští Tulis. „Ale myslím si, že
za to, co Vysočina za osmnáct let vybudovala pro český, potažmo evropský fotbal,
se nemusíme stydět.“
V roce 2005 poprvé jihlavský fotbalový
klub nakoukl do nejvyšší domácí soutěže. A když ji po jediném ročníku opouštěl, mluvil Tulis o tom, že sestupuje jen
proto, aby se jednou vrátil natrvalo.
„V té době jsme na první ligu nebyli absolutně připraveni,“ připouští Tulis. „Ale
dodneška se hromada věcí posunula dál.
Když to vezmete jen po sportovní stránce: máme tu střední školu spolupracující
s fotbalem, regionální fotbalovou akademii, vybudovali jsme pět travnatých

hřišť, dvě umělé trávy,“ vypočítává Tulis.
„Areál Na Stoupách se podařilo vybudovat v takové podobě, že jde o opravdu
pěkný areál. Za to vše patří poděkování
jak akcionářům, tak městu Jihlava a Kraji
Vysočina.“
STÁLE CHYBÍ KLÍČOVÝ PARTNER
Smutným faktem zůstává, že i přes velikou
snahu a nesporné úspěchy – včetně výchovy řady reprezentantů – se dosud nepodařilo najít klíčového finančního partnera.
„Předpokládali jsme, že nám pomůže více
firem z Vysočiny. A že společně vytvoříme
takový budget, kdy naše nejlepší hráče nebudeme muset prodávat a budeme s nimi
moct útočit na vyšší příčky. Tak abychom
nehráli jen o záchranu, ale bojovali o evropské poháry,“ přál by si Tulis.
„Díky stavební společnosti PSJ a rodině Vaculíkových (majitelé klubu – pozn.
red.) jsme schopni fotbal na nějaké úrovni dotovat. Ale bohužel jsme nenašli další partnery, kteří by na tuto výzvu slyšeli.
A pomohli nám,“ mrzí Tulise.
„Když jsme v roce 2005 postupovali
do ligy, byl náš rozpočet 25 milionů korun. Když jsme o rok později sestupovali,
měli jsme rozpočet 35 milionů,“ vzpomíná Tulis. „Nyní pracujeme s rozpočtem
kolem 70 milionů, který horko těžko pokrýváme. Čekali jsme větší odezvu od silnějších podniků, které by nám pomohly

naplnit rozpočet tak, abychom nejen přežívali, ale mohli se neustále rozvíjet a posouvat,“ přál by si.
Jihlava v posledních šesti sezonách sice
opět působí mezi českou fotbalovou elitou
a 9. března sehrála své jubilejní 200. utkání
v nejvyšší soutěži, její aktuální cíle jsou
však rok od roku stejné: ligu zachránit!
„Posledních šest let jsme nepřetržitě
v lize, což je – myslím si – pro fotbal na Vysočině obrovský úspěch. Zároveň by však
podle mého názoru každý klub, který se
tomu věnuje stejně dlouho jako my, měl
usilovat o účast v evropských pohárech,“
má jasno Tulis. „Chtěli bychom, aby se
nám jednou povedlo to, co Zlínu. Zahrát
si základní skupinu Evropské ligy. A na
našem stadionu! Ne jako Zlín, který hrál
v Olomouci.“
To by však znamenalo stadion v Jiráskově ulici diametrálně vylepšit. Ve stávajících podmínkách by nemohl splňovat
přísná měřítka UEFA. „Potřebujeme dodělávat zázemí tak, aby bylo odpovídající
klubu, který má vyšší ambice než se udržet v první lize,“ uvědomuje si Tulis.
„Připravil jsem asi šest modelů dobudování stadionu, od těch nejluxusnějších, multifunkčních, až po ty jednoduché. Zázemí je pro nás totiž to hlavní:
aby náš domov odpovídal úrovni špičky
v České republice, potažmo průměru
v Evropě,“ dodal Tulis.
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JOSEF MORKUS
SPORTOVNÍ
MANAŽER
MLÁDEŽE
FC VYSOČINA

FOTO: MIROSLAV FUKS

P

o sportovní stránce se tolik nezmění,
přibude však větší profesionalita. Taková je představa vedení FC Vysočina
na startu nového projektu, kterým se od
července stane klubová akademie. Ta volně naváže na projekt regionálních fotbalových akademií, v nichž jsou chlapci ve
věku 14 a 15 let.
„Regionální akademie de facto nemá
s FC Vysočina nic společného. Jde o projekt, který spravuje Fotbalová asociace České republiky,“ vysvětluje sportovní manažer jihlavské fotbalové mládeže Josef Morkus. „V regionální akademii se rekrutuje
pětadvacet nejlepších hráčů jednotlivých
ročníků z kraje. A ti by následně měli přecházet do klubové akademie. Ta už bude
v rámci gesce jednotlivých klubů,“ upřes-

Nástupci Tecla
a Kopice mají
přijít z akademie

ňuje Morkus. Klubových akademií by
mělo být celkem deset a měly by napříč
Českou republikou navazovat na deset regionálních akademií. „Klubová akademie
jako pilotní projekt už funguje v Plzni
a teď se přidá dalších devět najednou,“
říká Morkus.

BUDE VÍC PENĚZ
Pro mladé jihlavské hráče ročníků 2001
a 2002 by se zřízením klubové akademie teoreticky nemělo příliš změnit. „Po sportovní stránce už pracujeme ve stejném režimu, v jakém by klubová akademie měla
fungovat. To znamená tři dopolední a pět
odpoledních tréninků týdně,“ líčí Morkus.
Ostatně ke změně prý nebyl ani důvod.
„Mluví za to naše výsledky,“ pochvaluje si

Morkus, že se v Jihlavě v nedávné minulosti podařilo vychovávat hráče, jako jsou například reprezentanti Stanislav Tecl či Jan
Kopic. „Klubová akademie však přinese
více peněz, které rozdáme trenérům.“
Všichni hlavní kouči čtyř dorosteneckých družstev FC Vysočina budou profesionálové. Stejně jako jejich noví kolegové specialisté. „Můžeme si dovolit zaplatit kondičního trenéra, fyzioterapeuta a trenéra brankářů na plný úvazek, kteří se klukům budou moct věnovat,“ pochvaluje si Morkus.
Na vítanou finanční pomoc se vybrané
kluby mohou těšit od svazu. „Fotbalová
asociace, prostřednictvím dotací z ministerstva školství a tělovýchovy, dá peníze.
A my zaplatíme trenéry, kteří se budou
o vše starat,“ doplnil Morkus.
(rtd)
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Objevte to nejlepší z Třebíče!
Památky UNESCO

Ekotechnické centrum Alternátor
Město Třebíč je známé především
památkami zapsanými na seznam
UNESCO. Jedná se o baziliku sv.
Prokopa, která se řadí ke skvostům
středověkého stavitelství evropského
významu a židovskou čtvrť, která je
jedinou památkou židovské kultury
mimo území Izraele zapsanou na
seznamu UNESCO.

V třebíčském science centru se dozvíte mnoho zajímavého z přírodních věd,
zeměpisu, fyziky, a navíc zde můžete vidět unikátní projekci na kouli.

Aquapark Laguna
Aquapark nabízí kromě plaveckého bazénu
také zábavní a relaxační část. Návštěvníci areálu tak mohou kondiční plavání střídat s relaxací
v saunách, parní lázni či se zábavou na 132 m
dlouhém tobogánu, v divoké řece, vířivých vanách a mnoha dalších atrakcích.

Pamětní síň Antonína Kaliny
Antonín Kalina byl třebíčský rodák, kterému se podařilo v koncentračním táboře
Buchenwald zachránit více než 900 židovských chlapců. U příležitosti 115. výročí narození Antonína Kaliny byla v Třebíči otevřena jeho pamětní síň.

Muzea a expozice
Muzeum Vysočiny Třebíč se nachází na
zámku a navštívit zde můžete čtyři interaktivní expozice, a to mineralogickou,
zámeckou, klášterní a muzejní. V předzámčí je umístěna interaktivní expozice
Cesty časem, která nabízí poznání třebíčské historie a historických řemesel.
Určená je především pro děti a mládež.
Expozice Franta představuje průřez celoživotním dílem malíře, sochaře a graﬁka Františka Mertla, uměleckým jménem
Franta. Kromě Třebíče je Frantovo dílo součástí šedesáti významných veřejných
sbírek prakticky po celém světě.

Rozhledny
Milovníci vyhlídkových míst a rozhleden si v Třebíči přijdou na své. Kromě 75 metrů vysoké Městské věže,
která je dominantou města, můžete
Třebíč a okolí obdivovat z rozhledny
na Pekelném kopci nebo z Vodojemu
kostelíček, který se tyčí na Strážné
hoře a byl upraven na expozici vodárenství s vyhlídkovou plošinou.
Bližší informace na www.visittrebic.eu
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Na zápas v ringu si musí počkat
Většinu svého sportovního života
se věnuje fotbalu, ale v posledních
letech učaroval Pavlu Simrovi
z Velkého Meziříčí také úplně jiný
sport, a to box.
TEXT: EVA STREICHSBIEROVÁ

Z

imní a letní přípravu bere Pavel
Simr nejen jako dobu, kdy se
musí nachystat na další fotbalovou sezonu, ale také jako možnost si zaboxovat.
„Jenže v poslední době jsem neměl
moc štěstí. Jednak jsem byl zraněný
a pak se taky nenašel soupeř. V mé váhové kategorii do 91 kilogramů jich totiž celkově moc není,“ vysvětloval fotbalový
útočník třetiligového FC Velké Meziříčí.
O tom, že by kvůli tomu svoji váhu
upravil, ať už směrem nahoru či dolů,
však neuvažuje. „Kdepak, váha, kterou
mám, mi vyhovuje,“ hlásil.
A z toho, že kvůli ní jen těžko hledá sou-

peře, se v žádném případě nehroutí.
„Stejně už bych teď žádný zápas asi nedal, je fotbalové jaro a já si nemůžu dovolit, aby se mi něco stalo,“ věděl Simr.
„Takže si počkám zase až na letní pauzu,“ dodal.
A jak si bývalý ligový fotbalista zvykal
na tvrdé údery v ringu? „Zpočátku celkem dost bolely, ale postupem času to
šlo. Tělo pak rány vstřebává jinak. I tak se
ale snažím je moc nedostávat. Je potřeba
včas uhnout,“ smál se.
Což se mu poměrně daří, protože
na rozdíl od fotbalu si zatím v boxu nijak
zásadně neublížil.
„To je pravda, při boxu se mi nikdy nic
nestane, jen při fotbalu. Naposledy jsem
si třeba v zimní přípravě natáhl sval,“ připomněl několik týdnů starou zdravotní
patálii. „Asi jsem se v té zimě, která byla,
při tréninku špatně protáhl. Musel jsem
pak nechat nohu nějakou dobu v klidu,“
prozradil.
V posledních dvou přípravných duelech už ale v dresu Velkého Meziříčí zase
hrál. A dokonce i střílel góly.
„Jo, nějaké jsem dal, ale hlavní bude,

abych je dával také v mistrácích,“ svěřil
se s přáním.
Velké Meziříčí odehrálo velmi slušnou
podzimní část. I když v závěrečných
třech kolech jako by mu forma odešla.
„Byla škoda, že jsme si závěr pokazili
třemi porážkami. Ale v tabulce jsme skončili druzí, takže je i na jaře pořád o co
hrát,“ přesvědčuje Simr.
Kádr se přes zimu nezměnil, takže by
svěřenci trenéra Libora Smejkala neměli
mít problémy se sehraností.
„Nachystaní jsme podle mě dobře,
ale to se stejně ukáže až na hřišti,“ měl
jasno velkomeziříčský kanonýr.
Kdysi Pavel Simr působil jako fotbalista i v nejvyšší domácí soutěži, kde oblékal dresy Brna a Mladé Boleslavi. Řadu sezon ale strávil také ve druhé lize, například v Jihlavě. Od roku 2011 však nastupuje už pouze za Velké Meziříčí.
„A vypadá to, že už to tady i dohraju.
Do vyšší soutěže bych asi ani nechtěl.
Tam musí chodit člověk trénovat denně,
navíc nikdy nemá jistotu. A já už mám
prostě jiné priority,“ vysvětluje jeden
z nejlepších střelců třetí ligy.
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Pravé speciality z Vodňan na Váš
velikonoční stůl.

www.vodnanskadrubez.cz
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do léta

Mezi zmiňovanými jinými prioritami
u něj figuruje kromě boxu především práce v brněnském fitness-centru. „Pracuju
tady jako kondiční trenér,“ prozradil
Simr.
K jeho klientům však nepatří známí
profesionální sportovci. „Většinou to
jsou lidé, kteří se prostě jenom potřebují
začít hýbat, protože mají třeba sedavé zaměstnání. Snažím se jim připravit trénink tak, aby to pro ně byla zábava,“ uvedl.
A přestože děkovnými dopisy zatím zavalen není, dobrý pocit z pokroků svých
svěřenců rozhodně má. „Pokud cvičí
opravdu pravidelně, zlepšují se. A když vidím, že jim takhle můžu pomoci, tak mě
to těší,“ svěřil se.
Občas se prý dokonce najde i někdo,
kdo ve svém trenérovi pozná bývalého ligového fotbalistu.
„Je fakt, že někteří si mě pamatují ještě
z doby, kdy jsem hrával za Brno, takže reagují na jméno,“ přiznal Simr. „Ale stává
se to málokdy. Poznají mě jen ti, kteří sledují fotbal dlouhodobě,“ dodal s úsměvem.

INZERCE

VĚŘÍM ČESKÝM DVEŘÍM

DÝHOVANÉ
DVEŘE
Ušetřřete až 3 400 Kč
bez DPH na kompletu
Přijďte si vybrat svoje nové dveře
do SAPELI CENTRA Jihlava, Pávovská 15a
Otevřeno 6 dní v týdnu
E-mail: j.homolac@hosap.cz,
Mobil: +420 728 240 652
Více na www.sapeli.cz/akce-a-slevy
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Antonín Panenka: Kytky chtějí

Nejlepší fotbalové roky už sice má
dávno za sebou, ale na trávník se
vrací pořád. V létě se slavný
Antonín Panenka chystá také
na Vysočinu.
TEXT: EVA STREICHSBIEROVÁ

K

dyž se řekne Antonín Panenka,
snad všechny fotbalové fanoušky napadne jako první evropský
šampionát z roku 1976 v Bělehradu, na němž Československo získalo zlato. A rozhodl o něm pověstný Panenkův penaltový dloubák.
„Vždycky s oblibou říkám, že kdybych
dostal korunu za každou otázku na tohle
téma, už by ze mě byl milionář,“ směje se
devětašedesátiletý bývalý reprezentant
a dlouholetý hráč Bohemians Praha.
I dnes stále obléká zeleno-bílé barvy klubu
z vršovického Ďolíčku. „Podle mě je škoda,
že v dnešní době už se nenosí klubismus.

FOTO: MAFRA

KROMĚ ANTONÍNA PANENKY SI DO POLNÉ
PŘIJEDE ZAHRÁT I DALŠÍ FOTBALOVÁ
LEGENDA KAROL DOBIÁŠ (VLEVO).
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rodinný zábavní park, ve kterém se najdete
ČTyřpaTrová budova bývaLé ZámecKé sýpKy
atrakce rozděleny podle věku
• obří labyrint, skluzavky a tobogány
• bodyzorbing, multifunkční hřiště
• batolecí koutek, nafukovací atrakce

• herní stoly na air-hockey a fotbálek
• legokostky, dřevěné a molitanové kostky
• lanové prvky

Také pořádáme:

otevírací doba:

út–pá 14-19 h
víkendy, svátky, prázdniny

10–19 h

• Oslavy narozenin
• Příměstské tábory
• Nocování v Labyrintu
• Firemní akce
• Večery pro dospělé

Kontakt:
Nad Zámkem 1174, Třebíč • www.labyrint-trebic.cz, facebook Labyyriint Třebíč • tel.: 601 567 586,, 734 146
1 976
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vodu, já fotbal

Myslím si, že pokud je hráč v nějakém
šla i z Vysočiny. Konkrétně z Polné, kde
klubu několik let, tak si k němu vytvoří
tamní Slavoj slaví 40. výročí vzniku kluvztah a na hřišti je to potom vidět. Záleží
bu. „Za nás sice ještě Jihlava ligu nehrála,
mu na tom, jak si jeho tým povede,“ má
přesto jsem na Vysočinu dřív jezdil celjasno Panenka.
kem pravidelně. Měl jsem tam výbornéOn sám odehrál za Bohemku deset
ho kamaráda, který bydlel na takové nádlet, dalších pět potom strávil v rakousherné usedlosti,“ prozrazuje Panenka.
kém Rapidu Vídeň.
„Bohužel už zemřel, takže letos se na VyA přestože profesionální kopačky zul
sočinu podívám zase po delší době,“ douž dávno, na trávník se vrací s železnou
dává.
pravidelností pořád. Potřebuje to.
Zatím sleduje jenom fotbalovou Vyso„Jsme jako kytky – ty, když nezalejete,
činu v první lize. „Dá se říct, že už byla
uschnou. A my kdybychom nemohli
de facto odepsaná k sestupu, ale zvedla
hrát, tak by to s námi taky dopadlo moc
se, takže pořád nejde říct, kdo letos vlastšpatně,“ tvrdí. „Na každý zápas se těšíně z ligy sestoupí,“ zmiňuje nejasnou sime, jsme šťastní, když můžeme vlézt
tuaci v nejvyšší české lize.
na trávník,“ přesvědčuje člen staré garKdyž už byla řeč o oslavách, on sám se
dy Bohemians Praha.
jim nevyhne koncem letošního roku.
Během roku prý tenhle tým bývalých
Konkrétně 2. prosince mu totiž bude 70
ligových fotbalistů odehraje až deset
let. A to už za oslavy rozhodně stojí.
utkání.
„Popravdě musím říct, že já sám bych
„Jsme všude, kde otevírají nové kabisi dal jednoho panáčka a malé pivo a šel
ny, křtí nový trávník a nebo slaví nějaké
bych spát,“ směje se Panenka. „Jenže mi
výročí. Za každou pozvánku jsme rádi,“
to asi neprojde. Kamarádi a známí se
hlásí Panenka.
toho
nějak chytli a chtějí něco chystat.
FOTO
: MAFRA
Pro letošní červenec jedna taková přiTak uvidíme,“ krčí rameny.
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EXHIBIČNÍ ZÁPAS V POLNÉ

TJ Sapeli Polná letos slaví 40. výročí založení klubu a v rámci letních oslav chystá
i atraktivní program pro fanoušky.
Jeho hlavním bodem bude exhibiční fotbalové utkání mezi domácím týmem
a starou gardou Bohemians Praha.
Kdy:
21. července 2018 od 14 hodin ve sportovním areálu TJ Sapeli Polná ve Stáji
Kdo bude hrát za Bohemians:
Antonín Panenka, Karol Dobiáš, Zdeněk
Hruška, Zdeněk Prokeš, Milan Škoda,
Lukáš Hartig, Radek Šírl a další...
Co ještě Polná nabídne:
– pohled do historie klubu
– ocenění zakládajících členů
– ocenění významných hráčů
– autogramiáda hráčů Bohemians Praha
– soutěže pro děti s Antonínem Panenkou a Karolem Dobiášem
– vystoupení několikanásobného mistra
České republiky ve freestyle fotbalu Petra Karáska
– ukázka westernové disciplíny s bičem
mistra Evropy Jana Prokopa
– akrobatická show s RC modely vrtulníků a dronů

Hledáš i ty
DOBROU PRÁCI?
v zámeènické dílnì
FRAENKISCHE CZ
pracuje od roku 2014

Petr
Mašek

Aktuálně hledáme:
■ Obsluha výrobních strojù
– úsek montáží a pletených hadic
(tøísmìnný provoz)
■ Obsluha výrobních strojù
– úsek tvarování párou
(nepøetržitý provoz)
■ Údržbáø (tøísmìnný provoz)
■ Seøizovaè strojù (tøísmìnný provoz)
■ Skladník – správce obalù
(tøísmìnný provoz)

Volej: 739 267 107

FRAENKISCHE CZ s.r.o. | U Kaplièky 591 | 675 21 Okøíšky | tel. +420 568 619 900 | www.fraenkische.com
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Společnost ACO oslaví své 25. výročí půlmaratonem
Možná vás již někdy napadlo, že Přibyslav znáte
pouze z vyjmenovaných slov, jako poslední místo
pobytu slavného vojevůdce Jana Žižky z Trocnova nebo domovinu oblíbeného Pribináčka. Přibyslav je ale také již čtvrt století spojena s výrobou
nerezové oceli mezinárodního věhlasu. Letos je
tomu 25 let od založení společnosti ACO Industries k.s., která sídlí právě v tomto malebném
městečku v srdci Vysočiny.
Firma ACO Industries k.s. postupně vyrostla z původních 60 zaměstnanců v evropského lídra na trhu odvodnění budov. Pod její značkou pracuje více než 700 lidí,
kteří spoluvytvářejí jedinečnou rodinnou kulturu. Avšak
nejen tento faktor stojí za úspěchy české větve nadnárodní skupiny ACO, která má svůj další výrobní závod
v Táboře a také v ukrajinském Kulykivu.
Historie ACO
Historie německé skupiny ACO Group je již od roku 1946
spjata s rodinou Ahlmannových. První český závod ACO
Industries byl založen v květnu roku 1993 v Přibyslavi
a první zaměstnanci tam nastoupili v srpnu téhož roku.
Hlavním produktem se záhy staly nerezové systémy pro
odvodnění průmyslových budov a venkovních zpevněných ploch. Téměř 20 zaměstnanců je s ﬁrmou po celou
dobu jejího fungování. Jak již bylo zmíněno výše, ﬁrma
ACO v Přibyslavi v současné době zaměstnává 705 zaměstnanců na stálý pracovní poměr a v letošním roce
by se počet měl navýšit na 750. Noví kolegové nastoupí
do výroby i do kanceláří. Informace o aktuálních volných
pozicích naleznete na stránkách www.aco-industries.cz.
„Zásadní událost pro naši ﬁrmu přišla přibližně před
deseti lety, kdy jsme se díky důvěře majitele ACO stali
z výrobního závodu kompetenčním centrem pro odvodnění budov s celosvětovou odpovědností. Dnes máme
silná oddělení marketingu, produktového managementu

či výzkumu a vývoje, která vytváří strategie pro sesterské společnosti v rámci koncernu ACO,“ uvádí generální
ředitel Jan Císek.
Skupina ACO je velmi aktivní v navazování dlouhodobých obchodních vztahů s klíčovými zákazníky, což
umožnuje prodej do velkých potravinářských a nápojářských závodů, jako je Coca-Cola, Heineken nebo
Unilever. Z českých zákazníků je to například Plzeňský
Prazdroj. ACO produkty jsou využívány také ve veřejných
a komerčních budovách, jako jsou například školy, nemocnice, hotely, banky či letiště.
„Celosvětovými tématy nejenom v našem oboru jsou
v posledních letech především ekologie, šetrné zacházení s vodními zdroji a bezpečnost potravin. I proto jsou
hlavními pilíři výrobního programu systémy hygienického
odvodnění průmyslových a komerčních budov, kterými se
zabývá ACO Přibyslav, a velká skupina odlučovačů tuků
a olejů, které vznikají v ACO Tábor. Naše výrobní kapacity
každoročně navyšujeme. Aktuálně máme připraven plán
rozvoje areálu v Přibyslavi, kde budeme na jaře stavět
nové logistické centrum,“ vysvětluje vizi ﬁrmy Jan Císek.
Koncern s rodinnou atmosférou
ACO můžeme bez obav označit za rodinnou ﬁrmu, a to
nejen proto, že zde pracují celé generace místních rodin,
ale také díky atmosféře na jednotlivých odděleních, která
je velmi přátelská. Na rodinné kultuře si ﬁrma velmi zakládá a podporuje ji velkými ﬁremními akcemi i celoroční
péčí o zaměstnance. V loňském roce se například zrealizoval rozsáhlý projekt „ACO Zdravá ﬁrma“. V průběhu
celého roku byly organizovány přednášky o zdravém
životním stylu, měření tlaku a BMI, sportovní akce, Movember apod.
Impulzem pro pracovní i mimopracovní aktivity jsou

především ﬁremních hodnoty, které se prolínají celoﬁremním životem.
„Všichni žijeme uspěchaným životním stylem a často zapomínáme na to, co je pro nás skutečně důležité.
Vedle našeho zdraví jsou to hodnoty, které můžeme mít
různé. Co nás ale spojuje, jsou hodnoty ﬁremní – ROVNOVÁHA, RESPEKT a ODVAHA. Udělejme tedy něco
pro své zdraví a uveďme tak svůj život více do rovnováhy, přistupujme k sobě i ke svým blízkým s respektem
a mějme odvahu změny nejenom udělat, ale hlavně
u nich vytrvat!“ motivovala například HR manažerka Iva
Ulrichová své kolegy při startu „zdravého“ projektu.
Pro ﬁrmu ACO je samozřejmostí i charitativní a sponzorská činnost v regionu.
Oslavy 25. výročí založení ﬁrmy v ČR
Oslavy založení ﬁrmy vyvrcholí 26. 5. 2018 v rámci
2. ročníku půlmaratonu ACO PŘIBYSLAVSKÝ BĚH
2018, který se bude konat nejen v areálu městského
sportoviště a koupaliště, ale také na cyklostezce. Běžecký závod je určen jak zkušeným závodníkům, tak úplným
začátečníkům. Kromě hlavního závodu jednotlivců v délce trasy 21,1 km se můžou běžci zúčastnit štafetových
běhů a dětských závodů. Registrace závodníků bude
probíhat od 1. 3. 2018 do 21. 5. 2018. Počet závodníků
je omezen, a proto s registrací neváhejte!
Připraven je i bohatý doprovodný program pro celou rodinu, hlavní hvězdou odpoledne bude Železný
Zekon a kapela BUTY. Více informací naleznete na
www.pribyslavskybeh.cz.
Budeme se těšit na viděnou!
Zuzana Siwková
Marketingový specialista pro interní komunikaci
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U PYTLÍKŮ SE DOMA ROZEBÍRÁ POUZE HOKEJ

J

edním z nejmladších hráčů druholigového hokejového A-týmu Žďáru
nad Sázavou je teprve šestnáctiletý
Jaromír Pytlík. Podle trenéra plamenů Michala Konečného má před sebou urostlý
mládežnický reprezentant slibnou kariéru.
„U nás doma se řeší jen hokej, hokej a hokej,“ hlásil s úsměvem talentovaný útočník
druholigových žďárských plamenů Jaromír
Pytlík. „I když, ono by asi bylo divné, kdybychom mluvili ještě o něčem jiném,“ smál
se.
A má pravdu, hokej je v téhle rodině tématem číslo jedna, protože otec mladého
žďárského forvarda má v Telči hokejovou
akademii. Pravidelně ji v létě navštěvují
i někteří čeští hráči působící v NHL. Není
proto divu, že Jaromír Pytlík starší postupně podstrčil brusle všem svým dětem. Kromě už zmiňovaného Jaromíra se hokejky
brzy chopila také dnes už osmnáctiletá
dcera Denisa, desetiletý syn Dominik
a čtyřletý Patrik.
„I manželku hokej baví. V akademii se stará o ekonomiku a organizaci akcí. Je to její
koníček,“ přesvědčovala hlava rodiny.
Nejstarší syn Jaromír prožívá skvělou sezonu. Jeho zápasový program je řádně nabitý. Kromě dorostenecké extraligy, kte-

rou hraje ve Žďáru pod vedením svého
otce, už si připsal i starty v nejvyšší domácí soutěži mužů. Po talentu z Vysočiny totiž nedávno sáhly Vítkovice.
Zatím mnohem častěji však pořád ještě
nastupuje v dresu druholigového žďárského A-týmu. „Osobně to beru jako příleži-

tost vyzkoušet si zase něco jiného. A samozřejmě chci hlavně pomoct,“ nechal se
slyšet benjamínek žďárských
plamenů.
Věkem sice patří k nejmladším členům
týmu Michala Konečného, ovšem svojí bezmála 190 centimetrů vysokou postavou si
umí na ledě u soupeře zjednat respekt.
„Říká se, že nejhorší je přechod do seniorského hokeje, ale jemu hra s chlapama vyhovuje,“ neskrýval radost z výkonů svého
syna Jaromír Pytlík starší.
A pyšný může být i na jeho výsledky
ve škole. Studium oboru management
a trenérství v Telči zvládá Jaromír s přehledem. „Sport už mě asi bude provázet celý
život,“ usmíval se žďárský hokejový talent,
jehož současným vzorem je útočník Edmontonu Oilers Connor McDavid. „Podle
mě je to teď možná nejlepší hráč NHL,“ přesvědčoval Jaromír Pytlík mladší.
V době, kdy s hokejem začínal, měl
ovšem docela jiného oblíbence. Dokonce
si podle něj vybíral i číslo na dres. „Měl
jsem 87 jako Sidney Crosby,“ přiznal. „Teď
už ale hraju se čtrnáctkou. Vzal jsem si ji
proto, že s ní hrával táta i děda,“ vysvětloval důvody, proč už se nedrží čísla, které
nosí kapitán Pittsburghu Penguins. (evs)

na republikových závodech vyhlašovat samostatně. Předtím nás řadili ke klukům – a
ty bylo těžké porážet. Většinou jsme byly
seřazené až na konci výsledkové listiny,“
říká talentovaná lyžařka.
Výrazně rozrůstat se tak začala i její sbírka medailí z domácích šampionátů a pohárových závodů v kategorii žaček od 13
do 14 let. „Ale že bych si teď začala dávat
nějaké obří cíle, to ne. I když jako taťka
bych jednou být chtěla. Hodně mi o něm

vykládal hlavně děda, jak spolu jezdili
na závody,“ odkazuje na oblíbené rodinné
historky. Jenže sama dobře ví, že má stále
co dohánět. Hlavně na můstcích. „Pořád
skáče s respektem. Musí se snažit odrážet
víc dopředu, ne nahoru, protože pak má
pořád lyže před sebou a nikam neletí. Jenže ono se to lehce radí a hůř dělá,“ podotýká Jiří Hradil, který společně s Rostislavem
Latzkou svou dceru v novoměstském Sportovním klubu trénuje.
(rem)

CHCE BÝT
JAKO TÁTA

V

ybrala si sport, který byl donedávna
výhradně klukovskou záležitostí.
Jenže odolejte, když v Novém Městě na Moravě máte kolem sebe spoustu
vzorů, jimž se toužíte aspoň přiblížit.
A když se s jedním z nich navíc vídáte každý den doma. Proto není divu, že u Jolany
Hradilové vyhrává na celé čáře severská
kombinace, tedy disciplína propojující skoky a běh na lyžích.
„Jako malá jsem zkoušela i mažoretky
nebo aerobik a ještě zhruba před rokem
jsem chodila také na atletiku. Ale tohle
mě baví o moc víc,“ konstatuje třináctiletá
studentka víceletého gymnázia, jejíž otec
Jiří se severské kombinaci věnoval na špičkové úrovni na přelomu 80. a 90. let. Dokonce je juniorským mistrem světa v týmovém závodě ze šampionátu v německém
Reit im Winklu v roce 1991.
Jolana zatím může o podobných úspěších na velkých akcích jen snít, ty totiž byly
pro ženy dlouho tabu. Až v poslední době
Mezinárodní lyžařská federace FIS testuje
zavedení plnohodnotných dívčích soutěží.
„Také doma už máme motivaci přece jen
větší, protože se výsledky nás holek začaly

Do nové
turistické sezóny
s novými
expozicemi.

Nechte se překvapit!

Od dubna v jihlavském podzemí
a v Domě Gustava Mahlera
www.visitjhlava.eu

www.mahler.cz
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RÁD BY SI JEDNOU ZAHRÁL NBA

Z

atímco většina jeho vrstevníků neví,
kudy by se měl jejich život ubírat, čtrnáctiletý Matěj Dáňa z Jihlavy má jasno. Chce být profesionálním basketbalistou
a hrát v zámořské NBA. Pro svůj sen dělá talent z Vysočiny vše. Na kempech už dokonce zaujal americké agenty. „To jo, to bych
chtěl moc,“ potvrzuje okamžitě. „NBA je
snem každého basketbalisty, jenže se splní
jen málokomu,“ je si dobře vědom rodák
z krajského města.
Nutno však dodat, že Matěj o nejlepší basketbalové soutěži světa pouze nesní,
ale dělá maximum pro to, aby si v ní jednou
skutečně zahrál. „Jsem přísný, takže chválit
ho nebudu, ale jednu věc bych u něj přece
jen vypíchl, Matěj totiž strašně moc chce,“
potvrzuje odhodlání svého syna Zdeněk
Dáňa.
To on může v dobrém slova smyslu za to,
že na Vysočině možná roste velký basketbalový talent. Sám totiž basketbal dlouho
hrál, a tak nejprve přivedl na palubovku svého staršího syna a později i Matěje.
Synově basketbalové kariéře je rodina

ochotná obětovat cokoliv. Třeba se i přestěhovat. „Nedávno jsme si v podstatě plácli
s USK Praha, což je jedno z největších basketbalových středisek v České republice.
A jelikož Matěj půjde letos teprve do devítky, tak samotného ho do Prahy určitě nepustíme. Buď se přestěhujeme s ním, nebo to
budeme řešit cestováním,“ hlásí otec Dáňa.
Oblíbeným Matějovým klubem je tým
NBA Golden State Warriors. „Jejich výsledky sleduju pořád a mým velkým vzorem
je Stephen Curry,“ říká jihlavský rozehrávač, který už také dostal pozvánku do mládežnické reprezentace.
A kdo ví, pokud mu píle a zarputilost vydrží, možná časem dojde i na vysněný odchod do zámoří. Ostatně už loni na kempu
Tomáše Satoranského, českého hráče působícího v NBA, zaujal některé americké agenty. „Říkali o něm, že není úplně nejlepší
ve všem, ale že je na něm vidět, jak strašně
moc chce. Ve chvíli, kdy jsou druzí kluci
už unavení, on by byl v tělocvičně nejraději
od rána do večera,“ prozrazuje Zdeněk
Dáňa.
(evs)
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NUDU ZAHNAL
BASEBALLEM

S

baseballem začínal v předškolním
věku, přesněji když mu bylo pět let.
Není proto divu, že už byl jednou velice blízko tomu, aby s ním skončil. „Asi
ve třinácti, protože jsem neměl čas na kamarády,“ vzpomíná Marek Krejčiřík.
„Ale trenéři mi to vymluvili. A jsem za to
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hrozně rád,“ usmívá se spojka extraligového třebíčského týmu. „Teď už bych nic takového neudělal.“ Naštěstí, chce se dodat!
Šestnáctiletý odchovanec Nuclears je totiž
obrovským talentem nejen třebíčského baseballu. „Doufám, že z něj vyroste extra hráč,“
říká trenér Třebíče Jan Gregor. „Zatím prochází všemi reprezentačními výběry, v loňské sezoně se jako nejmladší hráč zařadil
do seniorské extraligy. A vedl si v ní velice
dobře,“ myslí si Gregor. „Takže do budoucna
je v něm velký potenciál pro český baseball.“

Marek nebyl prvním, kdo se v rodině Krejčiříků začal věnovat baseballu. „Bratr Petr
ho hrál v patnácti, jeden rok,“ líčí o dvanáct
let mladší sourozenec. „Otec se mě zeptal,
jestli se nechci jít podívat na baseballový
trénink na hřiště. Já jsem souhlasil a už
u toho zůstal,“ vzpomíná. „Jako malý jsem
furt seděl doma nebo byl ve školce. Neměl
jsem co dělat. A baseball mě bavil. Rodiče
mě do toho vtáhli, vozili mě tam,“ děkuje
po letech.
Díky baseballu se šikovný mladík podíval
už i do světa. S reprezentačním výběrem
do 12 let byl na mistrovství světa
na Tchaj-wanu, s národním týmem do
15 let na světovém šampionátu v Japonsku.
Za největší zážitek však považuje opakovanou účast ve Světové sérii Little League.
„Během čtyř let se tam kvalifikoval čtyřikrát, dvakrát v nejslavnější kategorii
do 12 let, dvakrát do Junior League. To je
unikát,“ říká Gregor. Přitom každá Světová
série nabízí zápasy proti silným soupeřům.
„V tu chvíli na nás v televizi koukalo 40 milionů lidí. Bylo to absolutně úžasné,“ zmiňuje Gregor obrovskou popularitu akce.
„Byl to asi zatím největší zážitek mého života,“ přiznává talent Krejčiřík.
(rtd)
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ovoměstská nemocnice letos
oslaví 80. výročí od položení
základního kamene. A při té
příležitosti připravuje několik
akcí. První z nich chystá na sobotu 19. května.
„Půjde o znovuobnovený, kdysi velmi
populární turistický pochod Chiranská 50, který se šel poprvé v dubnu 1968.
Po padesáti letech jsme se rozhodli ho
znovu uspořádat jako Pochod srdcem Vysočiny v rámci oslav našeho výročí a 70
let od začátku stavby podniku Chirana,
který se transformoval do dnešní společnosti Medin,“ představil „narozeninovou“ akci mluvčí novoměstské nemocnice Petr Hladík.
Chiranská padesátka bývala kdysi pojem. Tradice začala v období pražského
jara, pak se ovšem dva ročníky neusku-

Nové Město
slaví. A vrací se
Chiranská 50
tečnily kvůli „utažení“ politických poměrů.
Od roku 1971 se pochody konaly každoročně až do roku 1990. A zájem rostl až
neuvěřitelně. „Na prvních třech pochodech byla průměrná účast 25 lidí, v letech 1973–1975 už to bylo průměrně 607
lidí, v následujících třech letech přišlo
v průměru 1 779 lidí,“ dočteme se v jednom z archivních čísel radničního zpravodaje Novoměstsko.
Co do počtu účastníků však byla nejsilnější 80. léta. Maximální účast bylo 4 046
pochodujících v roce 1985.
„Celkem se všech jednadvaceti ročníků jarního chiranského pochodování zúčastnilo 47 352 turistů,“ bilancuje Novoměstsko. „Na trase vládla vždycky družná nálada, radostné tváře, i když u někoho v posledních kilometrech trošku pokři-

vené od ‚pliskéřů‘ na nohách,“ píše autor
vzpomínkového textu.
Ale zpátky do přítomnosti. Nemocnice
s Medinem, který vyrábí lékařské nástroje
a implantáty, se akci rozhodly obnovit
pod názvem Pochod srdcem Vysočiny.
„Akce je určená pro rodiny s dětmi a tomu
bude přizpůsobena většina tras, které povedou Ochozou a okolím města,“ přibližuje mluvčí Petr Hladík. „Připravena bude
i padesátikilometrová trasa, která naváže
na původní turistický pochod. Start a cíl
bude na parkovišti pod sjezdovkou na Harusáku a pro účastníky je připravený také
bohatý doprovodný program,“ dodává.
Výtěžek z pochodu podpoří činnost Nadačního fondu Nového Města, který podporuje sociální, kulturní, společenské,
vzdělávací, sportovní a zdraví prospěšné
aktivity.
(bar)
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Jarní výlety s dětmi začínají. Nechte si poradit
s výběrem dětské autosedačky od specialistů
Pozor na použité dětské autosedačky, varují odborníci. Bezpečnost dětí
na prvním místě. U cizích použitých
autosedaček nevíte, jestli nebyly
součástí autonehody. Proto je lepší
pro své dítě pořídit sedačku novou.
„Je to podobné jako u helmy na kolo. Když
s ní bouráte, tak ji po incidentu vyměníte,
abyste měli záruku, že vás i nadále ochrání,“ vysvětluje Jan Hrůza, který se věnuje
poradenství a prodeji dětských autosedaček v Autodílech Meteor. On i další odborníci doporučují při výběru autosedačky
nedělat kompromisy.
Mezi rodiči je oblíbená autosedačka RÖMER TRIFIX, která díky širokým vnitřním
rozměrům pasuje dítěti déle. Je vybavena pětibodovým bezpečnostním pásem
s jednoduchým nastavováním. K bezpečnosti dítěte přispívá nastavitelná hlavová
opěrka a technologie Si-Pad, která zajišťuje špičkovou ochranu proti bočnímu
nárazu. Mnohé autosedačky BRITTAX
RÖMER mají světelný indikátor, který rodiče ubezpečí, že jejich dítě má správně
upnuté pásy. Baterie pro indikátor vydrží sedm let, takže není potřeba myslet
na jeho údržbu.
Především maminky oceňují jednoduše
odnímatelný potah bez nutnosti vyvlékání pásů. „Pro komfort dítěte i rodičů
slouží několik naklápěcích poloh, které
se nastaví bez toho, aniž bychom dítě
rušili,“ vysvětluje Martin Rigó z Autodílů

Meteor. Velká část rodičů se také zajímá
o hmotnost sedačky, a to z toho důvodu,
že ji přenášejí mezi vozidly. Hmotnost se
pohybuje v rozmezí od 7 do 14 kg.
Používání dětské autosedačky je ze zákona povinné pro děti do 150 cm výšky
a 36 kg hmotnosti. Od narození až do tohoto věku bude potřebovat asi tři různé
autosedačky. Pro dítě je to jediná pojistka
při autonehodě, proto se do ní vyplatí investovat a pořídit opravdu kvalitní autosedačku. Zárukou testované sedačky je
zkušební značka oranžové barvy, která
obsahuje výrobce, povolení pro danou váhovou kategorii a také sériové číslo. Nikdy
takovou značku neodstraňujte.
Poraďte se s výběrem dětské autosedačky
s odborníky. Stačí zajít do Autodílů Meteor v Jihlavě, Třebíči nebo Žďáru nad Sázavou. Přímo na prodejně
si sedačky můžete vyzkoušet a zároveň vám
prodejci zodpoví veškeré vaše dotazy.

Začalo jaro! Dejte si smetanovou
zmrzlinu z Vysočiny
Návrat ke smetaně, nové nanuky
o menším objemu pro děti a rozšíření distribuce po České republice. To jsou jen některé novinky,
se kterými jde největší výrobce
zmrzliny na Vysočině Tipafrost
do letošní sezóny. „Spotřebitelé
se odklánějí od levnějších výrobků z rostlinného tuku a zvyšuje se poptávka po smetanových
zmrzlinách. Novinkou je smetanový polárkový dort, který jsme
ze smetany vyráběli naposledy
před dvaceti lety,“ říká ředitel
Tipafrostu Miroslav Krupica a dodává, že inovací také prošly nanuky Paris, Gladiátor (včetně sendviče) a Ruská zmrzlina Extra. Už
se nebudou vyrábět z rostlinného
tuku, ale také ze smetany.
Smetanu o tučnosti 40 % odebírá zmrzlinářský závod v Kožichovicích z Lacrumu z Velkého Meziříčí nebo z Polabských mlékáren. Je to ryze česká
smetana. Stejně jako ostatní suroviny
pro výrobu zmrzlin pocházejí převážně
z české produkce. Výjimkou jsou např.
jahody, které dovážejí z Rakouska. Ty
jsou potřeba na výrobu velmi oblíbené
zmrzliny Jahůdka, která je ze 60 % právě z jahod.

Menší děti celou zmrzlinu nesní.
Tipafrost pro ně vyrábí menší
Tipafrost zainvestoval přes jeden milion
korun do nového stroje, který od letošního ledna vyrábí nové zmrzliny pro děti.
Jmenují se Pastelka a Upír, mají objem
32 ml, což je o 40 % menší velikost než
původně. „Jsou to oblíbené vodové
zmrzliny. Zkušenosti rodičů nám potvrdily, že děti nesní celou zmrzlinu, tak
jsme se rozhodli vyrábět menší. Budeme
jediní na trhu,“ vysvětluje Krupica. Další
novinkou mezi vodovými zmrzlinami je
tuba s názvem Jutuber. Její název odkazuje na známou sociální síť a fenomén
youtuberství. Zmrzlina připomíná mikrofon, což je část
podstatné výbavy
každého
youtubera.
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Půlmaraton se stává hitem.
Běhá se víc i na Vysočině

B

ěh je sport dostupný úplně
všem, takže si u nás v posledních letech začíná získávat čím
dál víc příznivců. A ani Vysočina není v tomto směru výjimkou. Proto i tady přibývají další a další
ročníky více či méně tradičních půlmaratonů.
„Až budeme u nás běhat pro vodu
dva kilometry nebo třeba dvacet na poštu, jako je to běžné v Keni či Etiopii, tak
začnou v Česku taky přibývat skvělí běžci,“ uvedla před časem slavná československá atletka Jarmila Kratochvílová, která dodnes drží světový rekord v běhu na
800 metrů. V červenci tomu mimochodem bude už 35 let!
A právě v rodišti téhle legendární sportovkyně, v Golčově Jeníkově, se každý
rok koná Běh Jarmily Kratochvílové. Letos se sem účastníci 1. dubna sjedou už
po pětatřicáté. „My všichni, kteří závod
pořádáme, jsme u něj zestárli, ale nelitu-

jeme. Chceme aspoň jednou za rok Jeníkov rozhoupat a rozběhat,“ hlásila
s úsměvem hlavní patronka akce.
Stejné plány ovšem mají také na řadě
dalších míst v kraji. Například jen o pár
dnů později se koná Halahoj Třebíčský
půlmaraton a hned 26. května hostí podobnou akci Přibyslav.
Pravda, oproti Golčovu Jeníkovu jsou
zdejší pořadatelé učinění „zelenáči“, protože vítat na startu budou běžce při ACO
Přibyslavském běhu teprve podruhé.
Nicméně také oni mají v plánu udělat
z něj časem oblíbenou tradici.
Červen bude patřit půlmaratonu v Novém Veselí a září si potom pro tenhle
druh závodů rezervovali v Havlíčkově Brodě a v Jihlavě. „Většinou dorazí kolem
pěti set účastníků. Dá se říct, že je to takové stabilní číslo. Většina jich pokaždé dorazí přímo na závod. Dopředu se hlásí málokdo,“ prozradil ředitel Jihlavského půlmaratonu Jiří Holoubek.
(evs)

POPULÁRNÍ BĚH BĚŽCI SE PRAVIDELNĚ SJÍŽDĚJÍ DO
JIHLAVY, TŘEBÍČE ČI GOLČOVA JENÍKOVA. A LETOS
PODRUHÉ I DO PŘIBYSLAVI.
FOTO: MAFRA
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JARNÍ VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

PŘIDEJTE SE K NÁM!
ŘIDIČI/ŘIDIČKY AUTOBUSU
pro pracoviště v Jihlavě

DO OBLASTÍ
JIHLAVA • TELČ • TŘEŠŤ
VELKÉ MEZIŘIČÍ A OKOLÍ

141,00 Kč/m 147,00 Kč/m 150,00 Kč/m
2

(170,61 Kč/m s DPH)
2

PLOTOVÉ LAMELY BARVY
DLE DOSTUPNOSTI

2

(177,87 Kč/m s DPH)
2

-40%

od

105,0

Kč/m2
127,05 Kč s DPH

(181,50 Kč/m s DPH)
2

2

POŽADUJEME
řidičský průkaz skupiny D,

pokud nemáte, zajistíme Vám ho

profesní průkaz, digitální kartu,
spolehlivost, pracovitost,
trestní bezúhonnost.
NABÍZÍME
pracovní smlouvu na dobu neurčitou,
průměrnou mzdu více než 29 000 Kč
+ diety
y 2 500 Kč,

motivační složku za PHM
garantovaný výplatní termín,
všechny složky mzdy ve výplatní pásce,
moderní vozový park Mercedes-Benz.
BENEFITY
ZDARMA doprava autobusy společnosti,
ZDARMA chytrý mobilní telefon
s hrazeným tarifem,
firemní půjčka, příspěvek na životní
nebo penzijní pojištění 1 000 Kč,
flexipassy.



Zajistíme Vám řidičský průkaz skupiny D
www.modra-vlna.cz Po-Pá 7:00 – 14:00 +420 606 773 222 personalni@icomtransport.cz
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PŘED DVĚMA LETY ONDŘEJ CINK V NOVOMĚSTSKÉ VYSOČINA ARENĚ
VYBOJOVAL ČTVRTÉ MÍSTO NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V CROSS-COUNTRY.

Silnice je krásná, ale já
patřím do terénu, říká Cink

Světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě ozdobí
účast dvou elitních českých jezdců: vedle Jaroslava Kulhavého
by se po roce na silnici měl vrátit také Ondřej Cink.
TEXT: JAN SALICHOV

P

sal se 3. červenec 2016 a Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě hostila závěrečný závod
mistrovství světa v cross-country horských kol.
V nejprestižnější mužské kategorii Elite
se o medailové příčky prali hned dva
Češi: Jaroslav Kulhavý a Ondřej Cink.
Zatímco vyrovnaný boj Kulhavého se
světovými esy – nakonec vítězným Švýcarem Nino Schurterem a v cíli třetím Francouzem Julienem Absalonem – se očekával, nepopulární Cinkova „brambora“
byla překvapením. Navzdory tomu,
že o rok dříve ve Vallnordu skončil Cink
za Schurterem a Absalonem třetí!
„Říkal jsem, že domácí šampionát
můžu zažít jen jednou. Tak jsem do toho
šel naplno a nešetřil se,“ vykládal Cink.
„Ano, chtěl jsem doma získat medaili.“
Závod měl parádně rozjetý. V průběžných výsledcích svítilo: 1. Kulhavý,
2. Cink. Jenže... Přišlo třetí kolo a v něm
osudový defekt. Pětadvacetiletému českému závodníkovi spadl řetěz.
„Najednou jsem ztratil kontakt,“ litoval. „O kolik vteřin jsem přišel? Řekl
bych tak o patnáct,“ mrzelo ho. „V závod-

ním tempu, kdy se navíc na trati, která je
nahoru dolů, nedá odpočívat, je to hodně.“
Rázem bylo po medailových ambicích.
„Už jsem si potom jen hlídal, abych udržel čtvrté místo,“ připustil. „Zklamaný ale
nejsem,“ komentoval svůj výsledek.
V minulém roce Cink v Novém Městě
na Moravě nestartoval – namísto horského kola dal přednost silniční cyklistice. Se
stájí Bahrain Merida se podíval i na slavnou Tour de France.
Jenže cítil, že chce něco jiného.
„Já prostě patřím do terénu. Silnice je
krásná, ale není pro mě,“ uvědomil si.
„Biky mi začaly chybět. Sledoval jsem svěťáky v televizi a říkal jsem si, sakra, jak to,
že tam nejsi,“ popisoval pro mtbs.cz.
Když od generálního manažera Bahrain Merida Brenta Copelanda dostal nabídku na dvouleté prodloužení smlouvy,
s díky odmítl. „Chvíli bylo ticho, ale vzal
to v pohodě. Řekl mi, že bude rád, když
budu já šťastnej,“ prozradil Cink.
„Pořád mi chybí dvě velká vítězství, která mě poženou: vyhrát svěťák a mistrovství světa,“ vysvětluje nováček španělského týmu Primaflor Mondraker.

SVĚTOVÝ POHÁR
HORSKÝCH KOL

Čtvrtek 24. května
14.00 oficiální trénink žen
15.00 oficiální trénink všech
16.00 oficiální trénink mužů
Pátek 25. května
9.30 oficiální trénink žen
11.00 oficiální trénink všech
13.00 oficiální trénink mužů
16.15

oficiální trénink žen
– short track
16.45 oficiální trénink všech
– short track
17.15 oficiální trénink mužů
– short track
18.00 short track – ženy Elite
18.45 short track – muži Elite
Sobota 26. května
9.30 oficiální trénink žen
10.30 oficiální trénink všech
11.30 oficiální trénink mužů
14.00 cross-country ženy U23
16.00 cross-country muži U23
Neděle 27. května
11.20 cross-country ženy Elite
14.35 cross-country muži Elite
Vše se jede ve Vysočina Areně
v Novém Městě na Moravě.

OD KINSKÝ Žďár, a.s.

Bezručova 4
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 739 139 829
obchod@kinsky-zdar.cz
www.odkinsky.cz

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

ZAHRADNÍHO CENTRA A ZAHÁJENÍ
ZAHRADNÍ SEZÓNY,

dne 24. 3. 2018 od 8:00 hod.
v areálu obchodního domu

Český rozhlas Vysočina
– živé vysílání z OD

Centrum
volného času Kulíšek
– celodenní program pro děti

Prodej pstruhů
z rybářství KINSKÝ Žďár

Bohatý doprovodný program po celý den, odborné poradenství,
výstava zboží, které můžete zakoupit v OD KINSKÝ Žďár.
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TIPY NA ZAJÍMAVÉ AKCE
ZAHRADA V BRODĚ
NABÍDNE KVĚTINY I SAZENICE

Poslední dubnový víkend v Havlíčkově Brodě bude patřit tradiční výstavě Zahrada. Letos se milovníci zahradničení a kutilové mohou ke Kulturnímu domu Ostrov vypravit
ve dnech od 27. do 29. dubna. Nabídka letošního 25. ročníku Zahrady bude velmi
pestrá. Lidé na stáncích najdou bohatou nabídku sazenic, semen, květin, okrasných
dřevin, ale i ovocných stromků. Nebude
chybět ani zahradní technika a další potřeby pro zahrádkáře a kutily. Přihlášeno je na
120 vystavovatelů, připraven je také doprovodný kulturní program. Návštěvníkům se
během tří dnů představí například dechové
hudby Rebelka, Božejáci, přijede také country kapela Poutníci a polenský Big-band.
Děti zase ocení vystoupení klauna Pupo.
Každým rokem se přijde na Zahradu podívat na 15 tisíc lidí.

JARNÍ LOUKY ROZZÁŘÍ
VZÁCNÝ KONIKLEC

Jarní počasí láká k prvním turistickým výšlapům. Jen co roztaje sníh, ze země na stráních Ptáčovského kopečka a Kobylince u Trnavy nedaleko Třebíče se začínají klubat

kality Kobylinec je pak obec Trnava. Od rozcestníku se dáte po žluté turistické značce,
která vás dovede až k cíli. Ale pozor – netrhat! Květiny jsou chráněné.

OSMIČKOVÁ VÝROČÍ
V JIHLAVSKÉM MUZEU

první fialové hlavičky vzácných konikleců
lučních a velkokvětých. Právě tyto křehké
krásky jsou vyhlášenou raritou přírodního
parku Třebíčsko a vyhledávaným cílem turistů. Stepní skalky se díky koniklecům na
přelomu března a dubna celé rozzáří ve fialové. Ptáčovský kopeček je lehce dosažitelný pěšky po modré turistické značce z Třebíče či Ptáčova nebo po silnici I/23 Třebíč–Brno. Výchozím bodem pro návštěvu lo-

Letošní významné výročí vzniku Československa jihlavské Muzeum Vysočiny připomíná výstavou „100 let republiky – očekávání, naděje a skutečnost“. Její autoři se zaměřili na čtyři pro republiku významné „osmičkové“ roky. Jednotlivé části se věnují situaci v letech 1918, 1938, 1948 a 1968 jak
z pohledu celorepublikových událostí, tak
jejich odezvě v Jihlavě a okolí. Návštěvníci
se dozví řadu informací o životě v minulém
století. Například o architektuře, národnostních problémech, legionářích a jihlavském
pěším pluku č. 31 Arco nebo o jihlavských
pomnících. Vystaveny jsou kopie dobových plakátů, vyhlášek a nařízení i kolekce
československých a českých platidel uplynulých sta let. Jihlavský magistrát pro tuto
příležitost zapůjčil historickou pamětní knihu Jihlavy se záznamy a podpisy významných návštěv. Výstava bude k vidění až do
25. listopadu.
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Kompostárna Náměšť

• Provozní doba: út, pá 7.00 - 15.00, st 7.00 - 17.00
• Tel.: +420 724 911 213

aro je časem zahradních prací a první operací na zahradě je kvalitní příprava
půdy. Kdo si půdy váží a chce jí dát to nejlepší, používá kompost, který je
nejpřirozenějším hnojivem plným živin, ale zároveň organické hmoty a života, který pomáhá udržovat dlouhodobou úrodnost a stabilitu půdy. Půda je
obohacena nejen potřebnými živinami v přirozeném poměru, ale zároveň jsou
udržovány správné fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti půdy (pH, struktura, odolnost proti utužení, schopnost zadržovat vodu, obsah půdních organismů,
odolnost rostlin proti chorobám,...).
Kompost vyrobený na vlastní zahrádce je nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak
toto hnojivo získat, kompost vyrobený na kompostárně má však oproti němu
určité výhody, především díky teplotě, která se při procesu pohybuje až kolem
70°C, se zlikvidují klíčivá semena plevelů, tímto kompostem si tedy zahradu nezaplevelíte, dále se díky možnosti lepšího namíchání zakládky a rychlosti procesu
zachová více živin (např. čistého dusíku v sušině je cca 1,5 %).
Kompost je vhodný na hnojení pod širokou škálu rostlin, kromě kyselomilných
(např. borůvky, rododendrony) a málo náročných na živiny (např. česnek). Tím, že
má přírodě blízké složení a formu živin, většina rostlin na něj reaguje pozitivně
a výrazným přírůstkem. Výborný je kompost zejména pro hnojení zeleniny náročnější na živiny jako rajčata, papriky,
okurky apod.
Společnost Fertia s.r.o. provozuje
v současné době kompostárnu
v Blansku a v Náměšti n.O. (odbočka k lomu u Vícenic) a kromě
toho, že přímo z výrobních provozů prodává volně ložené výrobky,
dodává také pytlované výrobky
v objemech 20 a 50l. V současné
době jsou k dispozici tyto výrobky:
Blanenský kompost, Univerzální
substrát s kompostem, Trávníkový
substrát s kompostem, Univerzální
zemina, Mulčovací štěpka. Společnost vlastní certifikáty regionální
produkt Moravský kras a regionální
produkt Vysočiny.

www.fertia.cz
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PAŠIJOVÁ HRA
VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

Blížící se velikonoční svátky jsou časem,
kdy se žďárští věřící scházejí, aby nacvičili
a posléze i veřejně sehráli příběh o životě,
smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Lidové divadlo se zhruba 180 účinkujícími budou zájemci letos sledovat 27. března od
20 hodin v dětském areálu Libušín ve Žďáru nad Sázavou. Tradice hry sahá až do
roku 1998. Představení každoročně do města přitáhne několik tisíc diváků z nejrůznějších koutů republiky.

JIHLAVSKÁ ZOO LÁKÁ
NA LETOŠNÍ MLÁĎATA

Počasí prvních jarních dnů je přímo ideální
k návštěvě jihlavské zoologické zahrady.
Tam lidé uvidí mimo jiné i první letošní mláďata. Roztomilostí odzbrojí hned šest jehňátek ovce valašské, která se rodila ve venkovním výběhu rovnou před zraky návštěvníků. U výběhu antilop si lze všimnout malého samečka nyaly nížinné, a pokud budete
trpěliví, v expozici outloňů malých spatříte
rovněž jeden přírůstek. Hlavní babyboom
však v zoo čekají až začátkem dubna.
V očekávání je například Rose – samička
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babirusy sulaweské, což je druh prasete žijící v tropech. Drobotina se objeví taky
u drápkatých opiček, některých kopytníků
i šelem. Pozorovat můžete například i nového obyvatele jihlavské zoologické zahrady,
kterým se nedávno stal sameček kusu liščího. Toho najdete v nokturnáriu v expozici
Australská farma. „Jmenuje se Ťutín a narodil se v roce 2006 v olomoucké zoologické

zahradě,“ uvedl mluvčí zoo. Kusu liščí je
středně velký vačnatec, kterého poznáme
podle chundelatého ocasu. Na jaro připravuje jihlavská zoologická zahrada celou
řadu doprovodných aktivit. Lidé zde například oslaví Den Země, Den ptactva nebo se
zúčastní speciálních večerních prohlídek
s výkladem zoologa. Od května začnou
také pravidelné letové ukázky výcviku dravců a sov.

MICHAL HRŮZA
SÁM SE SEBOU

Zpěvák, skladatel, textař, zakládající člen
a dlouholetý frontman skupiny Ready Kirken, pro kterou složil a napsal více než padesát písní a textů, přijede 7. dubna do
pelhřimovského Kulturního domu Máj. Michal Hrůza potěší své fanoušky při své aktuální koncertní šňůře Sám se sebou tour. „Je
to nejen název mého posledního alba, ale
i stav bytí, který je důležitý pro to, abychom zjistili, co je v našich životech nejdůležitější,“ říká Hrůza. V Pelhřimově se představí za zády se svou Kapelou Hrůzy, s níž
vydal již tři studiová alba. Sál kulturního
domu bude otevřen od 18.30 hodin. Vstupné je 300 korun.
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TIPY NA ZAJÍMAVÉ AKCE
BÍLÁ SOBOTA
NA JIHLAVSKÉM NÁMĚSTÍ

cour. Režisér Vojtěch Jasný ho celý natočil
v kulisách Telče a letos uplyne 55 let od
premiéry tohoto snímku. „Výstava bude interaktivně zaměřená na děti i dospělé.
Uprostřed Justičního sálu vznikne malá
školní třída, která byla k vidění ve filmu,“
uvedla zástupkyně kastelána Lucie Norková. Až do konce srpna pak mohou lidé navštěvovat velmi populární výstavu kostýmů a filmových rekvizit z pohádky Pyšná
princezna.

Živé ovce, poníci i historický dřevěný kolotoč patří k atrakcím velikonočního programu, který se chystá poslední březnový den
v Jihlavě. Na Masarykově náměstí bude
prodejní jarmark, kde si lidé mohou koupit
například sazenice a květiny. V nabídce nebudou chybět ani jarní dekorace, velikonoční pečivo či rukodělné výrobky. Ve vestibulu jihlavské radnice si pak zájemci od 14 hodin vyzkouší ve výtvarných dílničkách například zdobení perníčků a kraslic. Řemeslníci předvedou pletení košíků z proutí, proces barvení svíček, předení na kolovratu
nebo trpělivost a zručnost při tvorbě paličkované a papírové krajky.

ZÁMEK V TELČI PŘIPOMENE
FILM AŽ PŘIJDE KOCOUR

S velikonočním víkendem se po zimní přestávce otevřou turistům také hrady a zámky na Vysočině. Jako první zachrastí klíče
ve státním zámku Telč, již 29. března. Zbývající zámky v Jaroměřicích nad Rokytnou,
Náměšti nad Oslavou a hrad Lipnice otevřou o den později. Správa telčského zámku připravuje na velikonoční víkend řemesl-

ZVÍDAVÉ DĚTI SE ZABAVÍ
V ALTERNÁTORU

ný a rukodělný jarmark. Návštěvníci tohoto
skvostu renesanční architektury se letos na
prohlídkových trasách mohou těšit na
množství zrestaurovaných obrazů. Ty byly
v loňském roce zapůjčeny na výstavu v Konírně Šternberského paláce v Praze. Novinkou na zámku bude tematická výstava filmových kostýmů a rekvizit, která bude zpřístupněna 1. května v Justičním sále zámku.
Tentokrát je věnována filmu Až přijde ko-
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Novinka: Ve Znojmě
po Hradebním opevnění
Znojmo je zase o jednu významnou a jedinečnou turistickou atrakci bohatší.
Po opravě Střelniční věže
v roce 2014 přišla vloni
na řadu rekonstrukce dvou
věží v prostoru Jižního hradebního příkopu – Prašné
věže a Nové věže a spolu
s Vlkovou a Radniční věží
tak tvoří nový turistický
cíl – Prohlídkovou trasu
po Hradebním opevnění
s průvodcem.
Nově zrekonstruované věže v sobě
skrývají i nové expozice. V Prašné věži, která svůj název získala
kvůli skladování střelného prachu
v 18. století, mohou návštěvníci prozkoumat celé hradební opevnění
města. To zde bude vystaveno v 3D
modelaci. V Nové věži pak objeví
ukázky zbroje a historických zbraní.
Vystoupat je zde možné i na vyhlídku
a vychutnat si tak Znojmo z nového
neokoukaného pohledu. V rámci prohlídky budou návštěvníci procházet
i kolem Psí věže. Ta je prozatím nepřístupná, díky průvodcům se o ni však
dozví spoustu zajímavostí.

Opevnění města začalo být budováno již při založení města Znojma před rokem 1226. Z této doby
pochází vnitřní příkop a vnitřní
hradební pás s obrannými věžemi.
V průběhu následujících staletí
bylo opevnění rozšiřováno o další hradební zdi. Znojmo bylo svojí
polohou na moravsko-rakouské
hranici nejlépe fortifikovaným
městem mezi Vídní a Prahou.
V 17. a 18. století se však změnil
styl válčení a středověké hradby již
pokroku ve vývoji nedostačovaly.
Po napoleonských válkách vedení
města postupně přikročilo k demolicím bran a odprodeji do soukromých rukou. Na vnějším pásu
opevnění kolem města byly založeny aleje (dnes Městský park). Větší
část opevnění se však dochovala
a vybrané úseky hradeb a obranné věže je možné navštívit v rámci
prohlídkové trasy s průvodcem. Ze
všech věží je krásný výhled na město a jeho okolí.
www.znojemskabeseda.cz
#znojmochutna

Pokud vaše děti baví věda, pokusy a chtějí
přijít každé věci na kloub, cílem výletu by
se určitě mohlo stát vědecko-technické
centrum Alternátor v Třebíči-Borovině. Nudit se ovšem nebudou ani dospělí. Návštěvníci zde najdou například fragment větrné
elektrárny, který dětem slouží zároveň jako
prolézačka. Mohou si zkusit nabít virtuální
elektromobil pomocí energokol. Děti také
poznají, co umí sluníčko, vítr, jak se vyrábí
elektřina. Největší chloubou je ale unikátní
projekční koule, na níž lze zobrazovat různé jevy na zeměkouli, ale i ve vesmíru.
Data pro ni dodává také NASA.

Bosch Diesel hledá
▶ zaměstnance do výroby
▶ náborový příspěvek až 30 000 Kč hrubého
▶ mzda po zapracování až 29 000 Kč hrubého
měsíčně dle směnného modelu
▶ kontaktujte agentury práce:

Adecco:
Grafton:
Lepší práce:
Trenkwalder:

800 100 110
800 110 130
702 038 003
800 555 121
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Kutil Polášek i hudrující Goldflam
Nový komediální seriál
Vesničan odstartoval
na internetovém portálu
Playtvak.cz. Diváky láká
nejen na humor ze života
typické české vesnice, ale
i na řadu slavných herců.
ČR | Nedělní premiérou na videoportálu
Playtvak.cz začalo vysílání nového seriálu
Vesničan s Josefem Poláškem v hlavní
roli. Kromě něj se v celkem devíti přibližně
13minutových epizodách představí plejáda
dalších populárních tváří v čele s Jitkou
Čvančarovou či Arnoštem Goldflamem.
Hrdinou seriálu je František – vyhořelý
ředitel velké korporátní firmy, která vydává časopis zaměřený na kutily. Když se
vrací z pohřbu svého dědy do kanceláře
a řeší prodej odkázané chalupy, navštíví
ho starý dědův kamarád Matoušek v podání 78letého herce Aloise Švehlíka. Ten ho
přemluví, aby stavení neprodával. Vnuk
se rozhodne – odevzdá auto, počítač,
opouští centrum a prosklené kanceláře velINZERCE

Vesničan na Playtvak.cz

Kromě „vesničana“ Josefa Poláška se v seriálu představí i Alois Švehlík.
koměsta a vyrazí na vesnici. „Děd mu ale
zanechá zvláštní dědictví – kutilskou dílnu
a zároveň pověst toho, kdo na vesnici
všem všechno v této dílně opraví. Jenže
František je všechno, jen ne kutil. Nebo
spíše je kutil, ale jen tak napůl, rozhodně
ne tak dobrý jako jeho děd,“ líčí Polášek.
Jednotlivé epizody staví na humoru blízkém české povaze. „Seriál je z prostředí
vesnice a tím, že všichni z vesnice vlastně
pocházíme a máme na ni vždy nějaké koře-

FOTO | MAFRA

ny, tak bylo třeba toto téma nějak reflektovat,“ říká o nápadu vzniku Vesničana režisér Tomáš Svoboda, který s herci točil ve
středočeské obci Blevice.
„Právě Blevice a její obrazy jsou jedním
z hlavních vypravěčů příběhu. Je to prostředí, kde souseda nelze jen tak vyměnit, kde
křivda zůstává živá po generace a láska žije
napořád v chalupě naproti,“ dodává režisér.
František tak vstoupí za vrátka chalupy s adresou Blevice č. p. 43 a začne žít novým ži-

Na internetovém portálu Playtvak.cz
začalo v neděli 18. března vysílání nového
seriálu Vesničan. Premiérové díly se
vysílají každý nedělní podvečer. Celkem
je natočeno 9 epizod. Hlavní postavy se
ujal Josef Polášek. Dalších rolí se zhostil
například Alois Švehlík, Martin Myšička,
Arnošt Goldflam (na snímku) či Jitka
Čvančarová. „Seriál
Vesničan je, na rozdíl od
běžných internetových
formátů, natočen
filmovým způsobem,“
říká režisér seriálu
Tomáš Svoboda.

votem. A že to nebude mít jednoduché,
o tom ví své i herec Arnošt Goldflam.
„Moje postava se jmenuje Fiktrle a je to
velkej protiva. Mám radost, že nehraji už
hodného dědečka, ale protivce, který pořád
něco brblá a hudruje a je mstivý,“ popisuje.
Vesničan ale není jediným novým seriálem, který můžete na Playtvak.cz sledovat. Už v dubnu se začne vysílat pokračování úspěšné série Single Ladys herečkou Janou Plodkovou. (jos)
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POMOCNÍCI Z VAŠÍ LÉKÁRNY
LUPY nebo SEBOREA? ŘEŠENÍ JE KONOPÍ
Objevují se ve vašich vlassech bílé šupinky? Myslíte si, že se jedná
j
určitě
pokožku hlao lupy? Pak je potřeba p
vy především důkladně hydratovat.
Jestliže vás trápí suchá a šupící se pokožka, vyzkoušejte NOV
VÝ Capillus
šampon proti lupům s ještě
j
unikátnějším složením. Je určeen pro mytí
a ošetřování vlasů a po
okožky hlavy
s projevy lupů a svěděn
ní. Obsahu
uje
unikátní kombinaci kono
opného oleeje a majoránky. Ve složení naleznette
také řepík, který dezinfiku
uje postiženáá
místa, či grepová semínka, jež účinně
ničí přemnožené kvasinkyy vyvolávající
svědění.

DIAMizin
Gurmar

A co když je to seborea? Pokud jsou
bílé
b šupinky ve vlasech doprovázeny
začervenalou
a svědivou pokožkou,
z
pak
p se může jednat o seboreu.
P zvolte Capillus šampon seborea,
Pak
k
který
zmírňuje tvorbu šupin, svědění
i zarudnutí vlasové pokožky. V jeho složení
najdete konopný olej, hřebíček,
ž
extrakt
yzopu, sůl z Mrtvého moře a gree
pová
semínka. Právě díky svému složení
p
získal
šampon značku CPK® – certifikoz
vaná
přírodní kosmetika. Capillus šamv
pony
řady Cannaderm jsou k dostání
p
v lékárnách a zdravých výživách.

KONEC UNAVENÝM OČÍM!

Pokud jsou vaše oči stále častěji unavené od televize či monitoru počítače, je vhodné začít doplňovat potřebné látky, které jsou důležité pro jejich správnou funkci.

1

gurmar = Gymnema Sylvestre

Dejte sbohem unaveným očím s Ocutein® Brillant Lutein 25 mg, doplňkem stravy
z prémiové řady Da Vinci Academia s maximálním množstvím luteinu pro maximální
a dlouhodobý účinek. Jako jediný
ný obsahuje také fosfatidylcholin a další účinné látky,
jakko je zinek a vitamin A, které přispívají k udržení normálho zraku, a selen
níh
které přispía měď,
m
vajjí k ochraně buněk
ed oxidačním popře
ozením.
ško

Jedním
J d í z největších
j ětší h strašáků
t šáků dneška
d šk jsou
potíže s nedostatkem inzulínu v těle, což
obvykle bývá zapříčiněno obezitou, nezdravým životním stylem, nedostatkem pohybu
a dědičností. Hledáte-li způsob, jak vyrovnat kolísající hladinu cukru v krvi, vsaďte
na účinný přípravek.
Vyzkoušejte DIAMizin Gurmar– zabiják cukru1, ověřený doplněk stravy, který stabilizuje
a udržuje hladinu cukru v krvi a omezuje chuť na sladké. Přípravek obsahuje extrakt
z rostliny Gymnema Sylvestre, jehož účinné látky, kyseliny gymnemové, přispívají k optimální
hladině glukózy v krvi a snižují chuť na sladkosti,
čímž napomáhají redukci nadváhy.

ANTISTATICKÝ UBROUSEK
K NA BRÝLE + 30 TOBOLEK NAVÍC
N
ZDARMA

Královské řešení hemoroidů
Hemoroidy trápí lidstvo již po tisíciletí. Příčinou jejich vzniku je zejména nedostatek pohybu, sedavé zaměstnání,
nadváha, těhotenství nebo stres. Postihují až tři ze čtyř lidí.
Nenechte se omezovat a vyzkoušejte nejprodávanější gel
na hemoroidy v kategorii zdravotnických prostředků
– Hemostop®
p Gel Max z prémiové řady Da Vinci Academia.
Díky kombinaci dubové kůry, boswellie, Aloe
vera a dalších devíti bylin působí Hemostop®
jjiž při prvních problémech spojených s hemoroidy (svrbění, štípání a pálení konečníku). Díky
Aloe Vera má Hemostop® zklidňující účinek
při podráždění a svědění v oblasti konečníku.
Boswellie je využívána především pro své protizánětlivé účinky. Je vhodný také pro těhotné
a kojící ženy.
Dejte vale hemoroidům!

HUDEBNÍ IMPULSY

Tváře Václava Neckáře
JOSEF VLČEK

K

oncem března to bude už neuvěřitelných jednapadesát let od dokončení studiové nahrávky jedné z nejpopulárnějších písní Václava
Neckáře Svatovítský chrám. Nebyla to
ale původní česká písnička. Vymyslel ji
anglický skladatel Geoff Stephens pro
neexistující skupinu The New Vaudeville Band, a když se ze skladby stal celosvětový hit, nezbylo mu, než kapelu
doopravdy sestavit. Úspěch české verze
měl důvodů hned několik. Určitě to
bylo vtipné přenesení námětu do českých poměrů, ale i humorná naivita
a osobitost, s níž píseň zpíval tehdy čtyřiadvacetiletý Václav Neckář.
Neckář v té době nebyl žádným nováčkem. Už jako dítě se objevoval
v operních dětských rolích v Ústí nad
Labem, v devatenácti začal hrát profesionálně divadlo a o dva roky později
začal nahrávat své první písně. Nejdříve v Plzni a pak v Praze.
Málokomu se v šedesátých letech
v Československu povedlo, aby se stal

skoro přes noc pop
kář věnoval filmové
hvězdou. Neckář byl
herecké dráze. Stal
pro mladou generaci
se hvězdou pohádky
doslova senzace. Po
Šíleně smutná prinéře uhlazených pěvcezna, oscarových
ců se na scéně objeOstře sledovaných
vil živel, který zpívlaků a následně i zaval na svou dobu mokázaného filmu Skřiderní písničky a přivánci na niti. Po sotom se dovedl na póvětské okupaci v
diu skvěle a neforroce 1968 těžce snámálně pohybovat.
šel rozprášení GolTakzvaná „Neckářo- Václavu Neckáři bude letos 75 let. den Kids a pronásleva roznožka“ se na
FOTO | ARCHIV dování své kamaráddlouhá léta stala leky Marty Kubišové
gendárním pojmem.
a chtěl dokonce nechat zpívání. ManažeVáclav Neckář se stal jedním ze symrovi Janu Bunzelovi prý trvalo dlouhou
bolů pozitivní atmosféry šedesátých let.
dobu, než psychicky rozvráceného zpěSám nebo jako člen skupiny Golden
váka přemluvil k návratu na scénu.
Kids, kterou spolu s ním tvořila Helena
V sedmdesátých a osmdesátých leVondráčková a Marta Kubišová, v té
tech prožíval Neckář dvě paralelní pědobě natočil několik desítek hitů. Najdevecké kariéry. Na jedné straně byl zpěme mezi nimi i píseň Tu kytaru jsem
vákem někdy až moc jednoduchých pokoupil kvůli tobě, která znovu získala
pových hitů, na druhé se spolu s kytarisoblibu v roce 1999 jako jedna z nejvýtou a aranžérem Otou Petřinou věnoval
raznějších melodií filmu Pelíšky.
originálním rockovým baladám, inspiroZároveň s pěveckou kariérou se Necvaným tvorbou anglického písničkáře

Donovana. Třídílné Příběhy, písně a balady, které vyšly v letech 1982 až 1983,
patří k vrcholům ambicióznějších proudů české populární hudby.
Koncem osmdesátých let se Neckář
z hudební scény vytratil a po listopadu
1989 nahrával jen sporadicky. V roce
2002 ho postihla těžká mrtvice, po níž
se musel znovu naučit mluvit a zpívat.
Jeho vůle byla korunována úspěchem už po třech letech se s pomocí bratra
Jana na scénu vrátil s pozoruhodným albem Oči koní, věnovaným jeho největší
životní lásce, závodním koním.
Přes nepříliš dobrý zdravotní stav se
Neckářovi v roce 2011 podařil pravděpodobně největší comeback v historii
české populární hudby, když pro film
Alois Nebel natočil spolu se skupinou
Umakart vánoční píseň Půlnoční. Svůj
zatím poslední velký hit, ale třeba i nestárnoucí Svatovítský chrám si zazpívá
spolu s diváky v pražské O2 areně 13. října na Českém mejdanu s Impulsem.
Bude mít slavnostní nádech – protože
právě v těch dnech oslaví velká legenda
českého popu pětasedmdesátiny.

INZERCE

Evropská autobusová jednička

zajišťující vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku v Praze na HPP

ŘIDIČE

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

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

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

GaranTujEmE mInImálnĚ
450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně

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

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 24. března 2018
Nova

Prima

Joj Family

6.10 Lišákoviny 6.30 Oggy a Škodíci VI (21,
22) 6.50 Kačeří příběhy (93, 94) 7.35 Lví hlídka (20) 7.55 Brémští muzikanti. Pohádka
(N, 2009) 9.00 SuperStar 10.55 Koření 11.55
Volejte Novu 12.30 Rady ptáka Loskutáka
13.30 Tipy ptáka Loskutáka 13.45 Víkend
14.45 Záchranáři. Dobrodružný film (USA,
2006) 17.30 Souboj Titánů. Akční film (USA,
2010). Hrají: S. Worthington, G. Arterton,
L. Neeson a další. Režie L. Leterrier 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Ninjago V (8) 6.55 Tlapková patrola (12)
7.30 Jen počkej, zajíci! 7.55 M.A.S.H (119) 8.30
Autosalon 9.35 Prima Partička 10.35 Máme rádi
Česko 12.15 Policajti z centra (1) 13.30 Ano, šéfe!
14.35 Vraždy v Midsomeru IX. Kriminální seriál
VB (2006). Hrají: J. Nettles, J. Hughes a další.
Režie S. Hellingsová 16.50 Líbánky. Romantická
komedie (USA/N, 2003). Hrají: A. Kutcher,
B. Murphyová, Ch. Kane a další. Režie S. Levy
18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

SOBOTA 6.05 Soudní síň 6.50 Poldové v akci

SOUTĚŽ

KRIMISERIÁL

ZÁBAVA

INZERCE

ČT1
6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Polopatě 7.20 O chytrém
šachovi 8.10 Gejzír 8.40 Otec Brown VI (2/10)
9.30 Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Prsten a řetěz 14.20 O chytré
Marině 14.50 Dědeček automobil 16.25
Kanadská noc 17.55 Kočka není pes 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

LÁSKA PO ANGLICKU
NEDĚLE 25. 3. | 22:15

20.20 SuperStar
22.10 Thor
Akční film (USA, 2011). Hrají
Ch. Hemsworth, T. Hiddleston,
A. Hopkins, N. Portmanová,
C. Feore. Režie K. Branagh
0.20 Stealth: Přísně tajná mise
Akční film (USA, 2005). Hrají
J. Lucas, J. Bielová, J. Foxx,
S. Shepard. Režie R. Cohen
3.20 DO-RE-MI
4.25 Brémští muzikanti
Pohádka (N, 2009)

20.15 Polda III (8)
Odpuštění. Krimiseriál (ČR, 2018).
Hrají D. Matásek, I. Orozovič,
O. Pavelka. Režie J. Fuit
21.30 Smrtící zbraň
Akční film (USA, 2008). Hrají
S. Seagal, B. McInerney,
J. P. Gulino a další. Režie R. Reiné
23.35 Mizerové 2
Akční komedie (USA, 2003).
Hrají M. Lawrence, W. Smith,
P. Stormare a další. Režie M. Bay
3.45 Vraždy v Midsomeru IX

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

6.50 Já a robot (5) 7.50 Minority Report (10) 8.45
Top Gear 2011 10.25 Re-play 10.55 Pevnost Boyard
III (7, 8) 13.10 Futurama IV (6) 13.40 Simpsonovi XII
(17) 14.10 Simpsonovi XII (18) 14.30 COOLfeed
14.40 Simpsonovi XII (19) 15.10 Simpsonovi XII
(20) 15.40 Futurama IV (7) 16.10 Odysseus: Cesta
do temnoty 17.55 Simpsonovi XII (21) 18.30
Simpsonovi XIII (1-3) 20.00 Tintinova dobrodružství 22.15 Rocky 0.45 Grimm VI (5)

5.20 King Kong žije 6.55 Osudové pláže 9.05
Odložené případy II (3, 4) 10.45 Sherlock Holmes:
Jak prosté (9, 10) 12.50 Modrý blesk 14.40
Madagaskar 2: Útěk do Afriky 16.05 102 dalmatinů,
komedie (USA, 2000) 17.50 Krycí jméno U. N. C. L. E.,
akční komedie (USA/VB, 2015) 20.00 Matrix
Revolutions, sci-fi thriller (USA, 2003) 22.30
Vražda v Bílém domě, akční thriller (USA, 1997)
0.25 Pád Londýna, akční film (USA, 2016)

6.40 Ninjago V (7) 7.10 Tlapková patrola (11) 7.35
Polední zprávy 7.40 Odpolední zprávy 7.55 Zprávy
FTV Prima 9.15 Mňam aneb Prima vařečka 9.45
Vítejte doma! VII (25) 10.45 Hurááá do džungle!
12.55 Zaprášená tajemství: Svatební šaty 14.50
Kam orli nelétají 18.10 Tvoje, moje a naše 20.00
Bohové musí být šílení II, komedie (USA, 1988)
22.10 Krokodýl: Návrat do krvavé laguny, horor
(USA, 2007) 0.10 Rocky, drama (USA, 1976)

SÉRUM PRAVDY

NEDĚLE 5.40 Krimi 6.05 Noviny 6.45 Soudní

síň 7.45 Pozlátko Hollywoodu 9.30 Interaktivní
teleshopping 10.30 Česko Slovensko má talent 2
12.30 Případ pro zvláštní skupinu (6/6) 14.00 Kdo
přichází před půlnocí 15.55 Nová zahrada 16.55 Na
chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.30 Pašeráci,
akční film (Kan., 1997) 0.35 Nová zahrada

PONDĚLÍ 7.20 Extrémní případy 10.00
Medicopter 117 11.00 Panelák 11.45 Nákupní maniačky 12.50 Zoo 14.00 Extrémní případy 15.05
Soudní síň 17.05 Poldové v akci 18.05 Interaktivní
teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Kdo
přichází před půlnocí 22.20 O(d)puštění 0.05
Medicopter 117 (2/82) 1.00 Zoo (18)

Salma Hayek Pierce Brosnan a Jessica Alba
v romantické komedii

20.00 Ceny Thálie 2017
21.40 Sestřičky
Komediální drama (ČR, 1983).
Hrají J. Jirásková, A. Mihulová,
O. Vetchý, O. Vízner, F. Husák.
Režie K. Kachyňa
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.10 Columbo
0.45 Manéž Bolka Polívky
3.15 Sama doma
4.45 Banánové rybičky
5.30 Z metropole

7.50 Soudní síň – cz 8.45 Interaktivní teleshopping
9.45 Kouzlo Vánoc, romantické drama (USA, 2015)
11.45 Dnes v jednom domě (6/9) 13.45 Vlci (23, 24)
15.45 Soudní síň 16.45 V sedmém nebi 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Případ pro zvláštní skupinu
(6/6) 21.45 Česko Slovensko má talent 2 23.45
Kouzlo Vánoc, romantické drama (USA, 2015)

ÚTERÝ 8.00 Poldové v akci 9.00 Soudní síň –
cz 9.50 Medicopter 117 10.55 Panelák 11.45
Nákupní maniačky 12.50 Zoo (19) 14.00 Extrémní
případy 15.00 Soudní síň 17.00 Poldové v akci
18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Rudá bouře 22.20 Vlci (25) 23.25
Klaun (3) 0.30 Medicopter 117 (3/82)
STŘEDA 8.00 Poldové v akci 9.00 Soudní síň –
cz 10.05 Medicopter 117 11.05 Panelák 11.55 Nákupní
maniačky 12.50 Zoo 14.00 Extrémní případy 15.05
Soudní síň 17.05 Poldové v akci 18.05 Interaktivní
teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Česko Slovensko má talent 2 22.10 Dr. Dokonalý
23.05 Klaun 0.05 Medicopter 117 (4/82)
ČTVRTEK 8.05 Poldové v akci 9.05 Soudní síň –

cz 10.00 Medicopter 117 (5/82) 11.00 Panelák (99)
11.50 Nákupní maniačky 12.50 Zoo (21) 14.00
Extrémní případy 15.00 Soudní síň 17.00 Poldové
v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Síla naděje 22.30 Vlci (26)
23.35 Klaun (5) 0.35 Medicopter 117 (5/82)

PÁTEK 7.35 Poldové v akci 8.35 Soudní síň – cz

9.30 Nákupní maniačky 10.35 Kung Fu Kid 12.45
Malí ninjové 14.55 Violka, malá čarodějnice 16.50
Tvoje tvář má můj hlas19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Dnes v jednom domě (7/9), seriál (ČR/SR,
1979) 22.25 Kdybych měl křídla, drama (Kan., 2013)
0.10 Síla naděje, životopisný film (USA, 2014)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 25. března 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
14.50
15.35
16.30
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.55
22.29
22.30
0.00
1.45

Zajímavosti z regionů 6.25 Dědeček
automobil 7.55 Výtah 8.10 Úsměvy
Oldřicha Nového 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 10.55 F. L. Věk (12/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Světýlka z blat
Lolinka a kníráč
O princi Bečkovi
Zdivočelá země (8/45)
Zdivočelá země (9/45)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Gangster Ka: Afričan
Krimidrama (ČR, 2015)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Srdíčko
Krimifilm (ČR, 1987)
Komisař Montalbano
Banánové rybičky

NOVA
6.20
6.35
7.00
7.25
7.50
8.10
9.20
10.20
11.20
13.35
15.35
17.20
19.30
20.20
21.25
22.00
0.15
1.45
3.15

Lišákoviny
Milesova vesmírná dobrodružství
Kačeří příběhy (95)
Kačeří příběhy (1)
Lví hlídka (21)
Sněhurka
Pohádka (N, 2009)
Robinsonův ostrov II (13)
Robinsonův ostrov II (14)
Svatý muž
Komedie (USA, 1998)
Krotitelé duchů
Komedie (USA, 1984)
Tchán
Komedie (ČR, 1979)
Obecná škola
Komediální drama (ČR, 1991)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dáma a Král
Střepiny
Bourneovo ultimátum
Thriller (N/USA, 2007)
Tchán
Komedie (ČR, 1979)
Pád Londýna
Akční film (USA, 2016)
Volejte Novu

Prima
6.20
6.50
7.20
7.50
8.55
9.30
11.00
11.50
12.45
13.20
13.45
14.30
16.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.55
22.45

0.50
1.55
3.50

Ninjago V (9)
Tlapková patrola (13)
M.A.S.H (120)
Přírodní vesmír II (1)
Prima ZOOM Svět
1890 (12)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Teď vaří šéf!
Vraždy v Midsomeru IX
Hodíme se k sobě, miláčku...?
Filmová komedie (ČR, 1974)
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Očima Josefa Klímy
Trans
Thriller (VB, 2013). Hrají
J. McAvoy, V. Cassel a další.
Režie D. Boyle
Přírodní vesmír II (1)
Vraždy v Midsomeru IX
Nepsaná romance
Romantický film (USA, 2014)

Nova Cinema
5.20 Nová cestománie 5.50 Násilní muži 7.30 Šerif
Cogburn 9.20 102 dalmatinů 11.10 Americký ocásek 2 12.55 Záchranáři, dobrodružný film (USA,
2006) 15.25 Tělo jako důkaz (5-7) 18.00 Thor, akční
film (USA, 2011) 20.00 Bojovník, drama (USA,
2015) 22.20 Vymítač ďábla, horor (USA, 1973) 0.40
Vražda v Bílém domě, akční thriller (USA, 1997)

Prima cool
7.55 Letopisy rodu Shannara (1) 8.50 Top Gear 2011
10.05 Těžká dřina 10.30 Pevnost Boyard III (9, 10)
12.50 Futurama IV (7) 13.20 Simpsonovi XII (21)
13.50 Simpsonovi XIII (1) 14.10 COOLfeed 14.20
Simpsonovi XIII (2, 3) 15.20 Futurama IV (8) 15.50
Tintinova dobrodružství 17.55 Simpsonovi XIII (4-7)
20.00 Den nezávislosti 23.05 Exorcista II (1) 23.55
Vikingové II (3) 0.55 Grimm VI (6)

Prima Max
6.55 Ninjago V (8) 7.25 Tlapková patrola (12) 7.55
Zprávy FTV Prima 9.15 Vítejte doma! VII (25) 10.15
Mňam aneb Prima vařečka 10.45 Vítejte doma! VII
(26) 11.45 Líbánky 13.45 Tvoje, moje a naše 15.40
Bohové musí být šílení II 17.45 Muž od Sněžné řeky,
western (Austr., 1982) 20.00 Králova láska, romantický film (VB, 2011) 22.30 Smrtící zbraň, akční film
(USA, 2008) 0.45 Trans, thriller (VB, 2013)

pondělí 26. března 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VI (2/10)
9.45 Spánek 9.55 168 hodin 10.30 Po
stopách hvězd 11.00 Pošta pro tebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Babička je ráda
14.30 Sestřičky
15.55 To je vražda, napsala
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Případy 1. oddělení (12/22)
21.00 Dabing Street
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista III
23.15 Na stopě
23.40 Srdíčko
1.10 Kalendárium
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 AZ-kvíz

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.10
23.05
23.55
0.45
1.25
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3430)
Dáma a Král (15)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (23)
Ordinace v růžové zahradě 2 (172)
Odložené případy II (5)
Odložené případy II (6)
Námořní vyšetřovací služba VII (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3431)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (36)
Robinsonův ostrov II (15)
Smrtonosná zbraň (4)
Beze stopy (22)
Odložené případy II (5)
Odložené případy II (6)
Námořní vyšetřovací služba VII (3)
Krok za krokem V (23)

6.15
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.55
0.55
1.55

Prima

Nova Cinema

Ninjago V (10)
Tlapková patrola (14)
M.A.S.H (121)
M.A.S.H (122)
M.A.S.H (123)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Hra světel
Romantický film (N, 1995)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (15)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (3)
Komisař Rex IV (1)
Komisař Rex IV (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (85)
Karty nelžou. Seriál (ČR, 2017)
Jak se staví sen – extra
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex IV (1)
Komisař Rex IV (2)

5.30 Šerif Cogburn 7.10 Modrý blesk 8.50
Americký ocásek 2 10.05 Brémští muzikanti 11.35
Svatý muž 14.05 Krotitelé duchů, komedie (USA,
1984) 16.00 Krycí jméno U. N. C. L. E., akční komedie (USA/VB, 2015) 18.10 Souboj Titánů, akční film
(USA, 2010) 20.00 Koule, sci-fi thriller (USA, 1998)
22.35 Tunel smrti 0.15 Bourneovo ultimátum

Prima cool
10.25 Top Gear 2011 12.10 Futurama IV 12.40
Simpsonovi XIII 13.30 COOLfeed 13.40 Simpsonovi
XIII 14.40 Těžká dřina 15.10 Re-play 15.45 Futurama
IV 16.10 Americký chopper V 17.05 Top Gear 2011
18.15 Simpsonovi XIII 20.05 COOLfeed 20.15
Simpsonovi XXIX 20.50 Teorie velkého třesku XI
21.20 Teorie velkého třesku X 22.15 Prima Partička
23.20 Americký chopper V 0.15 Prima Partička

Prima Max
6.35 Ninjago V (9) 7.05 Tlapková patrola (13) 7.35
Zprávy FTV Prima 8.50 Mňam aneb Prima vařečka
9.20 Vítejte doma! VII (27) 10.20 Velká vlaková
loupež 12.45 Muž od Sněžné řeky 14.55 Den nezávislosti 18.05 Můj šálek lásky 20.00 Univerzální
uklízečka, krimikomedie (VB, 2005) 22.15 Ulice
Cloverfield 10, horor (USA, 2016) 0.25 Králova
láska, romantický film (VB, 2011)

úterý 27. března 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 F. L. Věk (12/13) 10.45
Neobyčejné životy 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Pohár za první poločas
15.05 Doktor Martin
15.50 To je vražda, napsala
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Pásky z Nagana
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.10 Zabil jsem Einsteina, pánové
23.50 Taggart
1.00 AZ-kvíz
1.25 Objektiv
1.55 Na stopě
2.20 Dobré ráno

5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.30
23.25
0.15
1.05
1.45
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3431)
Specialisté (36)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (24)
Ordinace v růžové zahradě 2 (173)
Odložené případy II (7)
Odložené případy II (8)
Námořní vyšetřovací služba VII (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3432)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (803)
Víkend
Smrtonosná zbraň (5)
Beze stopy (23)
Odložené případy II (7)
Odložené případy II (8)
Námořní vyšetřovací služba VII (4)
Krok za krokem V (24)

6.10
6.35
7.20
8.10
8.50
9.20
11.20
12.20
12.25
13.25
14.25
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.50
0.45
1.50
3.55

Prima

Nova Cinema

Ninjago VI (1)
Tlapková patrola (15)
M.A.S.H (123)
M.A.S.H (124)
M.A.S.H (125)
Rosamunde Pilcherová:
Hodina rozhodnutí
Romantický film (N, 1996)
Jake a Tlusťoch V (16)
Polední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy VII (4)
Komisař Rex IV (3)
Komisař Rex IV (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (89)
Personální otázky
Policajti z centra (2)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex IV (3)
Komisař Rex IV (4)
Doktor z hor: Nové příběhy VII

5.20 102 dalmatinů 6.55 Odložené případy II (5, 6)
8.40 Krotitelé duchů 11.00 Záchranáři 13.50
Souboj Titánů 15.40 Koule, sci-fi thriller (USA,
1998) 18.05 Obecná škola, komediální drama (ČR,
1991) 20.00 Blbý a blbější, komedie (USA, 1994)
22.00 Tajemství loňského léta, horor (USA, 1997)
23.45 Matrix Revolutions, sci-fi thriller (USA, 2003)

Prima cool
11.50 Teorie velkého třesku XI 12.20 Futurama IV
12.50 Simpsonovi XIII 13.40 COOLfeed 13.50
Simpsonovi XIII 14.50 Teorie velkého třesku X
15.40 Futurama IV 16.05 Americký chopper V
17.05 Top Gear 2011 18.15 Simpsonovi XIII 20.05
COOLfeed 20.15 Top Gear: Olympijský speciál
21.20 Teorie velkého třesku X 22.15 Single Lady
22.50 Partička 23.45 Americký chopper V

Prima Max
8.45 Ninjago V (10) 9.15 Tlapková patrola (14) 9.45
Polední zprávy 9.50 Odpolední zprávy 10.00
Zprávy FTV Prima 11.20 Vítejte doma! VII (27)
12.20 Mňam aneb Prima vařečka 12.50 Vítejte
doma! VII (28) 13.50 Můj šálek lásky 15.45 Dva
v tom 18.05 Henry ze zkumavky 20.00
Nejhledanější muž, thriller (USA/VB, 2014) 22.40
Hrůzná minulost 2 0.35 Ulice Cloverfield 10

středa 28. března 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 Doktor Martin 10.35 Blondýna
10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.05 Hedvábí a slzy
15.25 Příběhy slavných... Tomáš Holý
16.20 Polopatě
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
20.05 Inspektor Max (6/11)
21.05 Cirkus Bukowsky (12/12)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Otisky doby: Když zazvoní exekutor
22.55 Otec Brown VI (2/10)
23.40 Kriminalista III
0.40 AZ-kvíz
1.10 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.35
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.25
0.20
1.10
1.50
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3432)
Ordinace v růžové zahradě 2 (803)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (174)
Odložené případy II (9)
Odložené případy II (10)
Námořní vyšetřovací služba VII (5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3433)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek X
Robinsonův ostrov II (16)
Smrtonosná zbraň (6)
Beze stopy II (1)
Odložené případy II (9)
Odložené případy II (10)
Námořní vyšetřovací služba VII (5)
Krok za krokem VI (1)

6.10
6.35
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.55
3.05

Prima

Nova Cinema

Ninjago VI (2)
Tlapková patrola (16)
M.A.S.H (125)
M.A.S.H (126)
M.A.S.H (127)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Cena lásky
Romantický film (N, 1997)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (17)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (5)
Komisař Rex IV (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (86)
Nové pořádky. Seriál (ČR, 2017)
Show Jana Krause
Polda III (8)
Policie v akci
Komisař Rex IV (5)
Rosamunde Pilcherová:
Cena lásky

6.25 Odložené případy II (7, 8) 8.05 Tělo jako důkaz
(5-7) 10.55 Koule 13.45 Blbý a blbější 15.40 Thor,
akční film (USA, 2011) 17.45 Navždy, romantický
film (USA, 1989) 20.00 Pod toskánským sluncem,
komedie (It./USA, 2003) 22.10 Jednotka příliš
rychlého nasazení, akční komedie (VB, 2007) 0.25
Tajemství loňského léta, horor (USA, 1997)

Prima cool
12.20 Futurama IV 12.50 Simpsonovi XIII 13.40
COOLfeed 13.50 Simpsonovi XIII 14.50 Teorie velkého třesku X 15.45 Futurama IV 16.05 Americký
chopper V 17.05 Top Gear 2011 18.15 Simpsonovi
XIII 20.05 COOLfeed 20.15 Námořní vyšetřovací
služba L. A. VIII 21.20 Teorie velkého třesku X 22.15
Partička 23.00 Cesty k úspěchu 23.15 Single Lady
23.45 Americký chopper V (12) 0.45 Partička

Prima Max
8.15 Polední zprávy 8.20 Odpolední zprávy 8.35
Zprávy FTV Prima 9.50 Vítejte doma! VII (28)
10.50 Mňam aneb Prima vařečka 11.20 Vítejte
doma! VII (29) 12.20 Zaprášená tajemství: Svatební
šaty 14.15 Henry ze zkumavky 16.15 Armagedon
v Los Angeles 18.10 Nebezpečná touha, thriller
(USA, 2012) 20.00 Bídníci 22.50 Divoký Grizzly
0.55 Hrůzná minulost 2, horor (USA, 2013)

čtvrtek 29. března 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Záhada hlavolamu
10.35 O princi Bečkovi. Pohádka (ČR,
1988) 11.20 O velkém nosu

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Plaváček
13.45 Cyprián a bezhlavý
prapradědeček
14.35 Vojtík a duchové
15.20 O svatební krajce
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Gejzír
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Případy detektiva Murdocha XI
23.10 Taggart
0.30 Otisky doby: Když zazvoní exekutor
1.25 AZ-kvíz
1.50 Toulavá kamera

5.55
8.30
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.35
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
23.50
0.35
1.25
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3433)
Výměna manželek X
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (175)
Odložené případy II (11)
Odložené případy II (12)
Námořní vyšetřovací služba VII (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3434)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (804)
Prásk!
Nestyda
Komedie (ČR, 2008)
Odložené případy II (11)
Odložené případy II (12)
Námořní vyšetřovací služba VII (6)
Prásk!

6.10
6.40
7.25
8.10
8.50
9.25
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.45
0.00
0.55
2.00

Prima

Nova Cinema

Ninjago VI (3)
Tlapková patrola (17)
M.A.S.H (127)
M.A.S.H (128)
M.A.S.H (129)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Druhá šance
Romantický film (N, 1997)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (18)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (6)
Komisař Rex IV (6)
Komisař Rex IV (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (90)
Prima Partička
Cesty k úspěchu
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex IV (6)
Komisař Rex IV (7)

5.10 Tělo jako důkaz (6, 7) 6.40 Sněhurka 7.45
Odložené případy II (9, 10) 9.25 Navždy 12.05 Blbý
a blbější 14.20 Muž na ženění 16.35 Pod toskánským sluncem 18.40 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 20.00 Sherlock Holmes: Jak prosté (11, 12)
21.45 Zlomyslný apríl, horor (USA, 2008) 23.30
Jednotka příliš rychlého nasazení

Prima cool
11.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII 12.20
Futurama IV 12.50 Simpsonovi XIII 13.40
COOLfeed 13.50 Simpsonovi XIII 14.50 Teorie velkého třesku X 15.40 Futurama IV 16.05 Americký
chopper V 17.00 Top Gear 2011 18.15 Simpsonovi
XIII 19.40 Simpsonovi XIV (1) 20.05 COOLfeed
20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku X
(8, 9) 22.15 Pulp Fiction: Historky z podsvětí

Prima Max
6.25 Ninjago VI (2) 6.55 Tlapková patrola (16) 7.25
Polední zprávy 7.30 Odpolední zprávy 7.45 Zprávy
FTV Prima 9.00 Mňam aneb Prima vařečka 9.30
Vítejte doma! VIII (1) 10.35 Nebezpečná touha
12.20 Dva v tom 14.40 Bídníci 17.35 Mythica:
Soumrak bohů 20.00 Holky z porcelánu 22.10
Frankenstein, horor (VB/Jap., 1994) 0.45 Divoký
Grizzly, dobrodružný film (USA, 1999)

pátek 30. března 2018
NOVA

ČT1
6.00

12.30
13.25
14.25
15.35
17.30
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.35
22.29
22.30
23.45
0.30
1.00
1.25
1.50
2.10
2.35
3.00

Zapomenutý čert 7.15 Plaváček 8.30
Chobotnice z II. patra 9.30 Zabil jsem
Einsteina, pánové 11.05 O podezíravém králi. Pohádka (ČR, 1989)

Příběhy slavných... Tomáš Holý
Křesadlo
Čerte, drž se svého kopyta!
Děda
Ať žijí duchové!
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Mimořádné Sportky
a Šance
Četnické humoresky (30/39)
Poklad. Krimiseriál (ČR, 2007)
Všechnopárty
Výsledky losování Šťastných 10
Václav Hybš 80
Případy detektiva Murdocha XI
Povstání z popela
Banánové rybičky
Chalupa je hra
Zajímavosti z regionů
Kde bydlely princezny
Pod pokličkou
Zahrada je hra
Žiješ jenom 2x

6.10
6.15
7.30
8.35
10.05
11.55
13.35
14.15
15.50
17.25
18.25
19.30
20.20
22.30
0.20
1.40
2.25

Lišákoviny
Bambi
Krásná Locika
Pohádka (N, 2009)
Lucie, postrach ulice
Rodinná komedie (ČR, 1984)
Rodinná dovolená a jiná neštěstí
Komedie (VB/N/USA, 2006)
Lví král
Animovaný film (USA, 1994)
Jak se Franta naučil bát
Komedie (ČR, 1959)
Dovolená s Andělem
Filmová komedie (ČR, 1952)
Hrátky s čertem
Pohádka (ČR, 1956)
Co na to Češi
Ulice (3435)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Řachanda
Pohádka (ČR, 2016)
Postradatelní 2
Akční film (USA, 2012)
Dovolená s Andělem
Filmová komedie (ČR, 1952)
Odložené případy
Kriminálka Las Vegas V (21)

Prima
6.20
6.50
7.15
7.45
8.15
10.15
12.20
14.30
16.15
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.25
23.35
1.35
3.20

Ninjago VI (3)
Ninjago VI (4)
Tlapková patrola (18)
Jen počkej, zajíci!
Jak vycvičit draka 2
Anim. pohádka (USA, 2014)
Víla Zuběnka
Rodinná komedie
(USA/Kan., 2010)
Limonádový Joe
Filmová komedie (ČR, 1964)
Dívka na koštěti
Filmová komedie (ČR, 1971)
Obušku, z pytle ven!
Pohádka (ČR, 1955)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
1890 (13)
Sejměte Cartera!
Akční thriller (USA, 2000)
Hrůzná minulost 2
Horor (USA, 2013)
Láska na víně
Romantický film (USA, 2017)
Víla Zuběnka

Nova Cinema
6.20 Pod toskánským sluncem 8.15 Odložené případy II (11, 12) 10.20 Medvídek Pú 11.15 Aldabra: Byl
jednou jeden ostrov 12.35 Lincolnská střední 14.25
Vojna není kojná 16.10 Sherlock Holmes: Jak prosté
(11, 12) 17.55 Casanova, komedie (USA, 2005)
20.00 E. T. mimozemšťan, rodinný film (USA, 1982)
22.15 Bulšit 23.55 Zlomyslný apríl

Prima cool
10.05 Americký chopper V 11.15 Autosalon 12.20
Futurama IV 12.50 Simpsonovi XIII 13.40
COOLfeed 13.50 Simpsonovi XIII14.20 Simpsonovi
XIV 14.50 Teorie velkého třesku X 15.40 Futurama
V (1) 16.05 Americký chopper V (14) 17.05 Top
Gear 2011 18.15 Simpsonovi XIV (2-5) 20.05
COOLfeed 20.15 Záhada sfingy 22.10 Obr lidožrout
0.00 Americký chopper V (14) 0.55 Všemocný (9)

Prima Max
7.05 Ninjago VI (3) 7.35 Tlapková patrola (17) 8.00
Polední zprávy 8.05 Odpolední zprávy 8.20 Zprávy
FTV Prima 9.35 Vítejte doma! VIII (1) 10.30 Mňam
aneb Prima vařečka 11.00 Vítejte doma! VIII (2)
11.55 Armagedon v Los Angeles 13.50 Mythica:
Soumrak bohů 16.20 Láska na víně 18.15
Advokátka Věra 20.00 Ben Hur, historické drama
(USA, 1959) 0.30 Pulp Fiction: Historky z podsvětí
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Česká republika

Müller pro Impuls: Nemám plodné období
ČR | Zpěvák Richard Müller v poslední
době sází profesně na mladou krev. Začal totiž spolupracovat s muzikantem
a skladatelem Ondřejem Gregor Brzobohatým a, jak se zdá, spolupráce je to zatím zdařilá.
„Ani nevím, jak jsem na něj přišel.
Najednou mě napadlo, že tento muž, který je výborný zpěvák, klavírista, skladatel, a především je to skvělý parťák
a dobrý člověk, by mi mohl udělat album. A tak jsem ho oslovil, což ho pře-

kvapilo, a výsledek
byl podle mého názoru fenomenální,“ nešetřil chválou Müller, který bude v říjnu jednou
z hvězd Českého
mejdanu s Impulsem
v pražské O2 areně. Přestože byla pro
Müllerovu kariéru velmi zásadní spolupráce především s tvůrčím duem Hapka-Horáček, patřil tento slovenský zpěvák vždy k umělcům, kteří si dokážou

napsat i velké hity sami. Aktuálně ale
autorsky období plodné nemá. „V poslední době se nestává, že by mě něco
napadlo. Ani v rovině textů,“ přiznal na
rovinu zpěvák v pořadu Fanda a jeho
česká banda na Rádiu Impuls.
Co Müllera také netěší, je politická situace na obou stranách bývalé federace.
„Neříkám na to raději nic. Stydím se za
jednu i za druhou stranu,“ uvedl na dotaz moderátorů. Sám prý dosud nemá
žádné zkušenosti se zpíváním ve služ-

bách politických stran a rozhodně ho to
nemrzí. „Asi nejsem natolik populární,
abych vyhovoval té nebo jiné politické
formaci. A samozřejmě bych do toho
ani nikdy nešel,“ dodal.
Když ho naopak oslovili zástupci slovenského paralympijského týmu, zda
by speciálně pro ně udělal píseň, neváhal. Povolal své autorské mistry včetně
Ondřeje Gregor Brzobohatého a vznikla píseň Jsme si rovni, která si na Impulsu odbyla svou českou premiéru. (vrm)

INZERCE

VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ
TEĎ VYPLATÍ SE U VARI

JEDNOTKY POHONNÉ
PJXP200
PJXP200A

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

spojka 120 mm

spojka 80 mm

Obj. číslo: 4427

Obj. číslo: 4465

Obj. číslo: 4369

Cena s DPH:

Cena s DPH:

Cena s DPH:

AKCE EKO DOTACE:

AKCE EKO DOTACE:

AKCE EKO DOTACE:

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

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

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Brno, GARDEN STUDIO, U zoologické zahrady 2/212, T 546 222 990 • Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294 • České Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T
606 648 802 • Golčův Jeníkov, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, Havlíčkovo nám. 133, T 601 382 804 • Havlíčkův Brod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská 2495, T 569 425 052 • Chotěboř,
Lébl s.r.o., 5.května 366, T 724868848 • Chotěboř, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, nám. TGM 56, T 601 382 806 • Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 • Strakonice, JIŘÍ
MILISTERFER, Volyňská 97, T 383 324 405 •Tábor, HUTAB s.r.o., Chýnovská 2989, T 381 212 153 • Vyškov, Doležel Petr, Pístovice 29, T 723 053 467 • Znojmo, Ivan Krejčí, Pražská 88, T 515 221
833 • Žďár nad Sázavou, ZZN HOSPODÁŘSKÉ POTŘEBY a.s., Jihlavská 16, T 566 618 566

Kompletnísortimentavícejak150prodejenaservisůpoceléČRna

„Moji písničku
fanoušci překřtili.
Někdy mě to
docela zlobí“

„Ze známých důvodů…“ To jsou první slova písničky s názvem Chci zapomenout. „Lidé tuto píseň překřtili.
Označují ji názvem Ze známých důvodů, ačkoliv se tak nejmenuje. Někteří
zpívají dokonce Z neznámých důvodů,
což mě zlobí. Tak jsem ji nenapsala
a navíc to nedává smysl,“ posteskla si
textařka Jiřina Fikejzová na rádiu Český Impuls AM 981. V roce 1976 písničku nazpíval Pavel Novák. Před časem
ji oprášil Martin Chodúr. „Jeho verzi
jsem slyšela v televizi a hned jsem mu
volala. Poděkovala jsem, že ji zpívá
tak nádherně,“ hodnotí Jiřina Fikejzová. Sama je ráda, že její slova dodnes
lidé zpívají. I když ne vždy správně.

PJGCV160

spojka 80 mm

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

www.vari.cz.

Ze známých důvodů
chci zapomenout,
vzpomínky vláčím dál,
neblahý pár pout...
(Hudba a text: Eugene Don Gibson,
český text: Jiřina Fikejzová)
V rozhlasové podobě Hudebního kalendáře se přeneseme do jihočeských
Hoštic. Jak vznikla písnička Slunce,
seno, jahody, uslyšíte na rádiu Český
Impuls ve středu v 11:30. Druhý program Ráááádia Impuls vysílá na středních vlnách, AM 981 kilohertzů,
nebo na www.ceskyimpuls.cz. (ak)
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www.5plus2.cz

Řecký ﬁlozof Thalés z Milétu: Neber...

Tajenka: ... od otce, co je špatné.
INZERCE

PŘIPOJTE SE

K TECHNOLOGII BUDOUCNOSTI...
RYCHLOST AŽ 200 Mbps

www.satt.cz

|

OD 299 Kč/měsíc

OPTICKÉ
SÍTĚ

Havlíčkobrodsko a Žďársko
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Drží se hesla: tři zápasy stačí
Druholigoví hokejisté
Havlíčkova Brodu
a Žďáru nad Sázavou
si letos zahrají semifinále
play off. Bruslaři
postoupili přes Děčín,
plameny přes Kolín.
EVA STREICHSBIEROVÁ
HAVLÍČKŮV BROD, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | Zatím hrají letošní play off
velmi úsporně. Havlíčkobrodští
i žďárští hokejisté spotřebovali na postup do semifinále naprosté minimum
utkání. Oba celky slavily v osmifinále
i čtvrtfinále vítězství 3:0 na zápasy.
„Je to určitě lepší, než když jsme před
dvěma lety všechno dávali na plný počet zápasů. Snad měsíc v kuse se hrálo
obden. A to už pak člověk hodně tahá
nohy,“ zavzpomínal na jednu z předchozích sezon žďárský útočník Petr Štěpánek. „Nejlepší je rozhodnout v nejrychlejším možném čase a potom regenerovat,“ přidal ideální recept na účinkování
ve vyřazovací části.
Právě on byl jedním z hlavních hrdinů zatím poslední žďárské série s Kolínem. Ve třech zápasech zaznamenal
8 kanadských bodů (2+6).
„V osmifinále proti Klatovům jsem
hrát nemohl kvůli zranění a musím přiznat, že v hledišti jsem byl docela dost
nervózní. Když hrajete, je to určitě lepší,“ svěřil se.
Od úterního večera vědí plameny,
že se v semifinále utkají s Jabloncem
nad Nisou. Minimálně jednou je tak
čeká poměrně dlouhá cesta na zápas.
„Jel bych klidně i přes půl světa, kdybych věděl, že postoupíme,“ usmíval se
Štěpánek.
To Havlíčkův Brod v semifinále nemusí hranice Vysočiny opustit ani jed-

Program semifinále
1. ZÁPAS
Neděle 25. března
H. Brod – M. Budějovice
Žďár n. S. – Jablonec n. N.

17:00
17:30

2. ZÁPAS
Úterý 27. března
M. Budějovice – H. Brod
Jablonec n. N. – Žďár n. S.

18:00
18:00

3. ZÁPAS
Čtvrtek 29. března
H. Brod – M. Budějovice
Žďár n. S. – Jablonec n. N.

18:00
18:00

PŘÍPADNÉ DALŠÍ ZÁPASY
4. Sobota 31. března
5. Pondělí 2. dubna

nou. Stejně jako v loňské sezoně ho totiž čeká bitva s Moravskými Budějovicemi.
„Věřím, že zase bude skvělá kulisa.
Že budou narvané zimáky jak u nás, tak
i v Morávkách,“ svěřil se s přáním před
soubojem s regionálním soupeřem lídr
brodského týmu Lukáš Endál.
Také on hraje v letošním play off
ve svém týmu dost podstatnou roli. A to
jak v sérii s českobudějovickým David
Servisem, tak i v duelech s Děčínem.
Na rozdíl od loňska už ale letos přece
jen nestojí hra bruslařů pouze na elitní
formaci.
„To je určitě obrovské plus,“ pochvaloval si zkušený útočník, který si letos
znovu kromě zápasů ve druhé lize vyzkoušel řadu utkání WSM Ligy v dresu
pražské Slavie. „Jsem moc rád, že jsou
i ostatní kluci schopni dát góly v důležitou chvíli. Máme sílu rozloženou v celém mančaftu,“ radoval se.
Úvodní zápasy obou semifinálových
sérií začínají v neděli v Havlíčkově Brodě, respektive ve Žďáru nad Sázavou.

INZERCE

Letošní semifinále druhé ligy si zahrají jak žďárský Ondřej Stehlík
(v tmavém), tak i brodský kapitán
Miroslav Třetina. FOTO | LUBOŠ VÁCHA

akciová společnost

přijme ihned nebo dle dohody

CELNÍHO DEKLARANTA,
CELNÍ DEKLARANTKU
Požadujeme:

 ZNALOST PRÁCE CELNÍHO DEKLARANTA-PRAXE
 střední školu
 znalost AJ – výhodou
 organizační schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů
 komunikativnost, ochotu dále se vzdělávat
 flexibilita, zodpovědnost, spolehlivost, loajálnost

Nabízíme

DOMÁCÍ HOSPIC Vysočina, o.p.s.

držitel prestižního ocenění Neziskovka roku 2017
přijme z důvodu rozšiřování svých služeb pracovníka na pozici

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA
v domácí hospicové péči na svá pracoviště ve Velkém Meziříčí,
Novém Městě na Moravě a Jihlavě.
Nabízíme náborový příspěvek 40.000,- Kč
Písemné nabídky s životopisem a motivačním dopisem zasílejte na:
info@hhv.cz. Více informací na telefonním čísle 566 615 196.

 nadstandardní mzdové ohodnocení
 zajímavou práci v perspektivní firmě
 další profesní a jazykový rozvoj (firemní kurzy)
 závodní stravování
 vlastní zdravotní středisko
 benefity
 ubytování, bytová výstavba
 zázemí stabilní firmy

JESTLI CHCETE PRACOVAT V EKONOMICKY STABILNÍ
A ROZRŮSTAJÍCÍ SE FIRMĚ –
KONTAKTUJTE NÁS NEBO ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA ADRESU:
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Dr. Zdeněk Pavlovský, personální ředitel
U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov
E mail – zdenek.pavlovsky@agrostroj.cz
Bližší informace na telefonu 565 360 211.

Skvělé BIELASTICKÉ
napínací potahy z Itálie
dodají Vaší sedačce novou tvář!

napínací potahy

od

Made in Ital
aly

1.095

Kč

LUXURY
Collection

» vysoce elastické - dokonale

se přizpůsobí sedačce či křeslu

» velmi dobře sedí
» kvalitní a odolný materiál
ROZTAŽITELNÉ
VŠEMI SMĚRY

30°

praní

Universo béžová

Universo hnědá

Nebaví Vás pohled na opotřebené potahy Vašeho křesla či sedací soupravy? Máme pro Vás řešení! S napínacími potahy změníte vzhled Vaší staré sedací
soupravy během chvilky. Napínací potahy italské výroby jsou vysoce roztažitelné do šířky i výšky a přizpůsobí se lehce každému typu sedací soupravy či
křesla a navíc vypadají skutečně šik! Jsou vyrobeny z velmi odolného materiálu,
jsou pratelné v pračce a dokonale ochrání Vaši sedací soupravu před poničením
dětmi nebo Vašimi domácími mazlíčky. Elasticitu a nápadnou strukturu zajišťuje
síť jemných gumiček na rubové straně. Materiál: 50% polyester, 50% bavlna.
Praní na 30°C. Vyrobeno v Itálii. Rozměry stejné pro všechny druhy: výška do
100 cm, hloubka do 100 cm. Rozdílná šířka.
UNIVERSO

béžová

hnědá

cihlová

CENA

křeslo

506 37.01

512 78.01

512 79.01

1.095 Kč

2 - sedačka

506 37.02

512 78.02

512 79.02

1.695 Kč

3 - sedačka

506 37.03

512 78.03

512 79.03

2.095 Kč

rohová sedačka

506 37.04

512 78.04

512 79.04

3.495 Kč

ROZTAŽITELNÉ
VŠEMI SMĚRY

Universo cihlová
350-530 cm

60-110cm

Jak na to?

120-160cm

1.

najděte etiketu umístěnou
na spodní straně

2.

začněte natahovat
potah od opěradla

170-220cm

3.

postupujte s napínáním
od shora dolů

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

4.

užijte si pohodlí
nové sedačky

K18L5X38

