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Švancara už zná scénář
Rozlučka na stadionu za Lužánkami se blíží. Švancarovi dali hřiště do nájmu
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teď snadnější.
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Fanoušci přišli podpořit Petra Švancaru přímo na stadion za Lužánkami.
JAN DANĚK
VERONIKA HORÁKOVÁ
BRNO | Brněnský fotbalový útočník
Petr Švancara pokračuje v práci na splnění svého snu – ukončení kariéry na
stadionu za Lužánkami. Už má vymyšlený i scénář tohoto slavnostního dne. Stadion dostal od města do pronájmu za
symbolických 100 korun.
„Chci, aby před zápasem, který začne
v 16.00, si děti zahrály miniturnaj. Pak
vystoupí taneční skupina X-treme a zazpívá populární brněnská skupina Lidopop, o poločase proběhne předání charitativních dárků a šeků. Po utkání je velká afterparty v Bobycentru,“ přiblížil
Švancara scénář exhibičního utkání, kte-

Nominace hráčů
na exhibici
Fotbalisté: Twardzik, Uličný, Hron,
Kroupa, Cipro, Čuhel, Vlasák,
Přibyl, Křivánek, Václavík, Cihlář,
Palinek, Soldán, Valnoha, Siegl,
Zbončák, Maroši, Holomek, Cupák,
Pacanda, Bičánek, Hruška,
Horváth, Štajner, Baroš, Švancara
Herci: Kohák, Matonoha,
V. Svoboda, V. Dyk, Vetchý
Hokejisté: Sasu Hovi, Voráček,
Pavelec, Tlustý, Smoleňák, Frolík,
Plekanec, Havlát a další.
Začátek: 27. června, 16 hodin

FOTO | TOMÁŠ HÁJEK, MAFRA

ré se odehraje 27. června. S plánem rozlučky s kariérou přišel fotbalista poprvé
zkraje letošního roku.
Proběhne na stadionu za Lužánkami,
který byl postaven na přelomu 40. a 50.
let dvacátého století. Největší slávu zažil v roce 1978, kdy zde Zbrojovka
Brno vybojovala svůj jediný titul, v období předtím i potom plnily tribuny desetitisícové návštěvy. Na podzim 2001
se však za Lužánkami hrála liga naposledy. Klub se přesunul do Králova Pole
a slavný stánek chátral.
V červnu ale díky Švancarovi a lidem, kteří zde dobrovolně pomáhají,
stadion znovu ožije. „Návštěvnost očekávám okolo dvaceti tisíc lidí,“ věří.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4
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Výtvarníci vezmou návštěvníky
výstavy k sobě na zahradu
Obyčejný kompost,
hnijící ovoce nebo řádky
rostoucí zeleniny
inspirují výtvarníky, kteří
jsou součástí tak trochu
jiné výstavy v Blansku.
PAVLA KOMÁRKOVÁ
BLANSKO, BRNO | Nadšeně pozorují,
jak hnije zelenina a ovoce, jedna ve vázách nechává tlející lilie, jiný nade vše
miluje kompostování, další tráví desítky hodin pěstováním zeleniny na zahradě a pak své výpěstky vášnivě rovná do
pravidelných řad a zvěčňuje je. Devítka
umělců, kteří zítra v blanenské galerii
zahajují výstavu Zahrady, slibuje tak
trochu jiný pohled na zahradničení.
V galerii se třeba kromě klasických
obrazů objeví i instalace ze zkompostovaného organického odpadu od nadšeného propagátora kompostování výtvarníka Vladimíra Kokolji nebo zarámovaná trička, v nichž italský výtvarník Eugenio Percossi strávil vždy den zahradničením. „Chtěl jsem ukázat, jakou práci dá snaha o zachování iluze, že děláme pořádek v přírodě, že za ní stojí bolest, špína, pot i krev,“ vysvětluje autor.
Návštěvníci se mohou těšit na umělce zvučných jmen a celou škálu přístupů k zahradám i zahradničení jako takovému i k jeho uměleckému zpracování.
„Chceme představit umělce jako činné

Díla výtvarníka Jana Karpíška spoluvytváří jeho zahrada.

roda či zahrada, které zachycuje ve
svých obrazech, je dokonce spoluvytváří. „Řada mých obrazů vznikla přímo
působením deště na přírodní pigmenty
na plátně, kdy jsem jen nastavil určitou
situaci. Říkám tomu vysychavé louže.
S údivem jsem pak sledoval, jak se po
čase v jezírku na obraze líhnou komáři
a okraje barví řasy a do tkaniny plátna
vrůstají semenáčci nějakého plevele,“
popisuje nadšený zahradník, pěstitel
bonsají, včelař a propagátor permakultury, ekologického zemědělství či přírodních staveb v jednom.
K vidění budou i díla Lukáše Karbuse či Ivany Hejdukové. A v nabídce
také velmi netradiční doprovodný program. Zájemci si budou moci vytvořit
vlastní kusamono, malou japonskou zahrádku, při níž se do speciální hmoty
v misce zasazují skutečné rostliny, připravené jsou i přednášky o přírodních
zahradách nebo správném kompostování. Zlatým hřebem pak budou výpravy
do zahrad vystavujících autorů.

FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

zahradníky, kterým tato záliba prorůstá
do umělecké tvorby. Se zalíbením sledují přírodní procesy růstu a tlení, rozmanité tvary a barvy zeleniny, ovoce, květin, stromů, keřů,“ vysvětluje kurátorka
výstavy Olga Fryčová Hořavová, jinak
vedoucí blanenské galerie.
Realistické akvarely Evy Juračkové
zachycující květiny, které sama vypěstovala, tak doplní například obrazy
Martina Zálešáka, který je posedlý malbou svých výpěstků. Ty neúnavně aran-

žuje do řad a shluků, aby je pak maloval starým stylem mistrů malby. Obrazy Jitky Válové zase nabídnou jiný pohled než přes zahradničení, na sklonku
života zachycovala lilie v mnoha podobách, sama se jimi obklopovala, odkvetlé květiny z váz ale neodstraňovala, snažila se totiž i o zachycení krásy
rozpadu.
Odlišný přístup nabízí také Jan Karpíšek, ten vnímá zahradu jako blízkou bytost, která se s ním dělí o sebe samu. Pří-

Výstava Zahrady
Doprovodný program:
7. května 15.00 – O kompostování
s Vladimírem Kokoliou
16. května 14.00–15.30 – Přednáška
Mojmíra Vlašína o přírodních
zahradách + výlet na dvě ukázkové
zahrady do Ořešína
24. května – Výlet na zahrady
umělců (čas bude upřesněn)

Švancara už zná scénář své rozlučky
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Švancarovi pomáhají vzkřísit stadion i samotní fanoušci. Z úklidu tribun se už posunuli k zednickým pracím. „Musím říct,
že za těch pár týdnů lidé odvedli neskutečný kus práce,“ hodnotil na svém facebookovém profilu primátor Petr Vokřál.
Fotbalista má se stadionem ještě jeden plán. „ Věřím, že hokejový klub Kometa Brno za Lužánkami odehraje otevřené utkání pod širým nebem. Co se
týče stadionu dál, doufám, že ho nene-

cháme už tak dlouho napospas a že se
v létě příštího roku začne stavět nový,“
doufá fotbalista.

Vstupenka za 99 korun
Stavbu nového fotbalového stadionu
pro Zbrojovku za Lužánkami bere Švancara jako závazek. „Budu opravdu apelovat, ať se s tím stadionem něco děje,“
vzkázal.
Až do doby své exhibice dostal Švancara stadion od města do nájmu za sym-

bolickou stokorunu. Ten se teď musí postarat, aby exhibice proběhla v pořádku.
„Veškerá zodpovědnost je na mě. Věřím, že vše proběhne v pohodě, už jen
proto, aby se podobné akce, než se nový
stadion začne stavět, mohly dít dál. Asi
by se nám smála celá republika - tak jak
nás teď obdivuje - kdyby se během toho
utkání něco stalo,“ říká jeden z nejoblíbenějších brněnských sportovců.
Předprodej vstupenek na exhibiční
utkání bude v nově otevřeném fotbalovém obchodě v Bubeníčkově ulici v Ži-

denicích a asi měsíc před zápasem. Další předprodej bude ve fanshopu Zbrojovky. Lístek stojí 99 korun.
Původně chtěl Švancara, aby na rozlučkovou show přišel, kdokoliv bude
chtít. Ohlas byl ale tak obrovský, že už
budou lístky dostupné jen v předprodeji. „Můžou přijít tři tisíce, ale taky patnáct tisíc, což už je kvantum lidí,“ vysvětlil Švancara. S tím souvisí zajištění
dostatečného množství toalet nebo občerstvení.
VÍCE NA BRNO.IDNES.CZ
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Stadion za sto milionů
Zastupitelé Vyškova se jednohlasně shodli, že
stávající zimní stadion je potřeba od základu změnit.
Inspiraci, jak by mohl vypadat, našli až ve Vlašimi.
HYNEK ZDENĚK
VYŠKOV | Ve Vyškově vznikne moderní zimní stadion. Shodli se na tom zastupitelé města na svém pondělním zasedání. Jednoznačně tak odmítli variantu částečné rekonstrukce, která by podle nich
nic neřešila. Ve hře zůstávají už jen dvě
možnosti. Každá z nich přitom bude
hodně finančně náročná.
„Až dosud se nám jevila jako nejvýhodnější varianta zimní stadion zbourat
a na jeho místě vystavět nový. Do hry
ovšem vstoupila ještě i druhá možnost,
a tou je zbořit stadion tak, aby z něj zbyla jen konstrukce a tu následně využít
pro výstavbu nového stadionu,“ uvedl
starosta Vyškova Karel Goldemund.
Když totiž zástupci města objížděli
po České republice moderní zimní stadiony, zjistili, že jsou si podobné jako vejce vejci. Zaujal je až dva roky starý zimní stadion ve Vlašimi, který se má stát
INZERCE

vzorem pro Vyškov. „Když jsme se
místních ptali, jestli by na stadionu udělali s odstupem dvou let něco jinak, tak
nám řekli, že by určitě naprojektovali
více šaten. Udělali jich totiž osm a občas by se jim hodily ještě dvě další. Druhou chybou u nich je to, že nijak nevyužívají odpadní teplo. Model stadionu
i získané zkušenosti bychom mohli
uplatnit u nás,“ vysvětlil zastupitelům
vedoucí odboru územního plánování
a rozvoje vyškovské radnice Jiří Plášil.

Typická střecha zůstane
Město přitom ale zvažuje i možnost, že
by si místo rovné střechy ponechalo její
stávající tvar. „Konstrukce našeho zimního stadionu je opravdu jedinečná a asi by
bylo škoda ji zbourat. Do příštího jednání
zastupitelstva necháme zpracovat cenové
kalkulace obou variant a podle toho se
můžeme rozhodnout,“ řekl Goldemund.

O výši nákladů zatím nechce starosta
Vyškova příliš spekulovat, upozorňuje
však, že se město musí připravit na vynaložení vysoké částky. „Ať už zvolíme
jakoukoli možnost, nebudou se cenově
příliš lišit. V obou případech se bude
jednat o sumu kolem sto milionů korun,“ nastínil.
Snahu města o zásadní modernizaci
stadionu ocenili zastupitelé napříč politickým spektrem. „Ještě si pamatuji, jak
jsem ho před 38 lety natíral v rámci
akce Z. Jsem proto rád, že si město vzalo jeho obnovu za svou,“ uvedl Miloslav Brtníček z ČSSD. Obdobně se vyjádřil i Luboš Kadlec z ODS. „Odmítám
poslouchat řeči, že když chce někdo
bruslit, ať si jezdí do Brna. Pokud bychom takto uvažovali, nemusel by tady
být ani kulturní dům. Z mé pozice proto
budu podporovat variantu, aby zimní
stadion ve Vyškově byl,“ zdůraznil.
Ať už zvolí zastupitelé Vyškova
v červnu kteroukoli variantu, jisté je to,
že se změní vjezd k zimnímu stadionu.
„Příjezd do sportoviště bude z ulice Olomoucká. Spuštění akce ale bude souviset až se zdvoukolejněním trati, kterou
plánují České dráhy,“ upřesnil starosta.

Netík vystavuje
ve Vaňkovce
spolu s floristy

BRNO | Padesát uměleckých děl brněnského sochaře a řezbáře Jiřího
Netíka doplněných květinovými dekoracemi představuje výstava v brněnské Galerii Vaňkovka. Největší
přehlídku uměleckých děl sochaře
Netíka doplňují floristické dekorace
z dílny studentů Zahradnické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně.
Netík ve svém uměleckém výrazu
čerpá z tradic mistrů středověku, renesance i baroka. Jeho tvorba už
byla k vidění ve Vatikánu, pařížské
katedrále Notre Dame nebo římském
Pantheonu. Mezi jeho významná
díla patří socha Sv. Václav věnovaná
papeži Benediktu XVI., bronzový odlitek hlavy Jana Palacha nebo socha
Santiniho. (zab)
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Narození syna mě zachránilo
Své třicáté narozeniny hudebník Marek Ztracený
vyhlížel v depresích. Dnes ale přiznává, že prochází
dosud nejšťastnějším obdobím v životě. Díky rodině.
A fanouškům slibuje novou desku. „Mám hromadu
písní, ale možná vydám best of album,“ odtajňuje.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Ti, kteří podléhají předsudkům, by
čekali, že mladý zpěvák jako Marek Ztracený tráví volný čas nejraději po barech,
klubech a na silnicích se prohání v drahých autech. Jenže realita bývá od plochých představ často odlišná. A ačkoliv je
Marek Ztracený ještě stále ve věku, kdy
by mu podobný styl života mnozí odpustili, on raději hledá klid na Šumavě. Vyráží
do lesů, povídá si s místními. A leccos
změnilo i narození syna Marka. „Člověk
už si rozmyslí, jestli půjde někam do svítání hýřit, nebo raději ráno vstane a odvede
dítě do školky,“ vysvětluje Ztracený.
Sešli jsme se sice v Praze, ale pro vás
je to jen pracovní zastávka, po níž vyrážíte zpět do Železné Rudy, kde odmala žijete. Umíte si vůbec představit, že by váš domov byl někde jinde?
V Rudě mám spolužáky, se kterými jsem
zažil všechno možné a nemožné, rodinu,
kamarády. V Praze mám sice práci, ale
Šumava je prostě můj ideál. Dopoledne nasednu na čtyřkolku a objedu
svá oblíbená místa. Pak zastavím v
nějaké útulné kavárně a povídám
si s místními. Rád chodím do
společnosti a bavím se s lidmi.
Prostě mě zajímá, jací doopravdy jsou, jaké mají názory, zkušenosti, zážitky.
Když vás tak poslouchám, jste na dobré
cestě být na stará
kolena takový ten
pán, kterému cesta
do obchodu trvá
celé dopoledne, protože během ní vyzpovídá půlku města…
No jasně! (smích) Už to
vlastně dělám teď, a to ještě
ani nejsem důchodce. To je právě kouzelné na Železné Rudě
a na Šumavě vůbec. Že skoro
s každým už člověk něco zažil, má
nějakou historii, nebo je to třeba maminka mého spolužáka a tak podobně.
Zkrátka se často s někým zapovídám.
Kromě toho, že trávíte čas rozjímáním s lidmi, ale také chystáte novou
desku. Jaká bude?
Ještě nevíme, zda to bude best of s tím, že

přidáme dvě nové písničky, nebo to bude
deska plná nových songů. Těch mám totiž
v zásobě hromadu. Moc se na to těším,
protože poslední deska je stará už tři roky.
Na podzim nás pak čeká turné, což bude
zajímavé, protože s sebou budeme vozit
velké koncertní křídlo, které bude stát
uprostřed sálu, a lidé budou
kolem nás.
Říkáte, že nových písniček
máte spoustu. Neděsíte
se jako autor
někdy toho,
že najednou
inspirace už
nedorazí a budete se dívat
na prázdný papír?
Už jsem to párkrát
zažil, že jsem i půl
roku nic nesložil. Je to

asi přirozené. Teď už ale žádné nervy nemám. Když se dostavil první úspěch s písní Ztrácíš, tak mi to v uvozovkách trochu
uškodilo. Pár písní, které přišly potom,
byly tak trochu ve stínu, přestože mi kolikrát přišly lepší. Byl jsem z toho už celkem nervózní. Když ale přišla píseň Sex
s ex nebo vánoční Snad se něco stane, tak
ze mě obavy definitivně spadly. Skládám
teď jinak. Užívám si to. Nestresuji se termíny a tím, jestli něco má hitový potenciál, nebo ne.
Máte potřebu svoje zážitky zapracovat do textů, nebo máte spíš jednotlivá období, kdy vás oslovují určitá
témata? Jak se v tomhle směru
v psaní vyvíjíte?
Nikdy dopředu nevím, co budu
skládat. O čem skutečně píšu, někdy zjistím až na konci. Všiml
jsem si ale, že poslední dobou
skládám hodně o životě a texty jsou podstatně vyspělejší.
Žádná nadsázka typu Sex s ex
nebo Povolání syn mezi novými písněmi není.
Nemá ta vyspělost, o které
mluvíte, náhodou co do činění s tím, že jste před nedávnem oslavil třicítku,
a tudíž třeba tak trochu bilancujete?
Já bilancuji každý
rok na Šumavě na
Pancíři,
kde je
nád-

herný výhled. Je pravda, že třicítky jsem
se bál, a shodou okolností jsem se ošidil
o rok, protože jsem si vsugeroval a všude
jsem říkal, dokonce i v médiích, že mi
bude 29. V tomhle přesvědčení jsem žil
do chvíle, kdy jeden můj kamarád slavil
třicáté narozeniny a na oslavě nadhodil,
že mě to za pár měsíců čeká taky. Nejdřív
jsem se s ním hádal, že to je nesmysl, ale
po chvíli jsem se dopočítal, že mi opravdu
bude třicet. Abych řekl pravdu, měl jsem
z toho trochu depku.

„

V Praze mám
sice svou
práci, ale Šumava
je prostě můj ideál.
To bývá typické spíš pro ženy, že
tím, jak si věk neustále ubírají, nakonec samy ztratí přehled, kolik jim
vlastně je…
To je pravda. Já jsem se třeba takhle ztratil v historkách o tom, jak jsem se nechal
přejmenovat. To je totiž věc, na kterou se
všichni ptají, a já už vymyslel celou řadu
příběhů, aby to znělo dobře a pořád jsem
se neopakoval. Časem jsem si z toho už
začal i dělat legraci. Dospělo to tak daleko, že dneska už nedokážu říct, jak to tehdy vlastně doopravdy bylo.
Jak ale říkáte, s tím věkem jste klamal nevědomky. Opravdu pro vás
byly třicátiny takový strašák?
Rozhodně. Třicet, to už není málo. To už
se člověk těžko vymlouvá, že je holt ještě
mladý kluk, když něco vyvede. Chmury
už mě ale přešly, protože jsem si uvědomil, že lépe než teď jsem se nikdy necítil.
A i co se týče práce, zažíváme hrozně hezké období, protože lidi chodí na koncerty,
a asi to nebude znít nejlíp, ale nebyli jsme
na to zvyklí. Teď je plno.
Jak to, že jste na to nebyli zvyklí?
Vždyť od chvíle, kdy v rádiích poprvé
zazněla píseň Ztrácíš, vás bylo takříkajíc všude plno…
Ono to tak úplně nebylo. Samozřejmě
jsme hráli na spoustě festivalů a slavností
pro tisíce a desetitisíce lidí, ale vlastní koncerty nikdy tak moc plné nebyly. Až poslední čtyři roky, co děláme muziku trochu jinak, tak se to nějakým způsobem sepnulo a změnilo.

Marek Ztracený
■ Narodil se 26. 2. 1985 v Železné Rudě,
vlastním jménem Miroslav Slodičák.
■ V showbyznysu se začal výrazněji prosazovat
na jaře 2008, kdy se do rádií dostal jeho první
singl „Ztrácíš“, který se okamžitě stal hitem.
■ Získal řadu hudebních cen, v anketě Český
slavík se stal Objevem roku 2008.
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a všechno začalo mít smysl
Když jste byl ještě teenager, jaké
jste měl představy o svém životě, až
vám bude třicet?
Myslel jsem si, že touhle dobou budu ještě svobodný mládenec, který bude spát po
hotelech a bude žít jen svojí profesí. Vlastně se to i děje, i když trochu jinak než
dřív. Narození syna mě svým způsobem
zachránilo, jinak by to se mnou nedopadlo dobře.
Proč myslíte?
Zní to hezky, když chlap vypráví, jak je
samý večírek, samá ženská, drahá auta.
Ale ono na tom vlastně nic hezkého není.
A kdo říká, že ano, tak je to jen jeho výmluva před sebou samým. Když se narodil Mareček, tak všechno začalo dávat
smysl. Člověk už si rozmyslí, jestli půjde
do svítání hýřit, nebo raději ráno vstane
a odvede dítě do školky nebo ho vezme
na výlet. Díky bohu, že to tak dopadlo.
Donedávna jste s maminkou vašeho
syna měli zavedenou střídavou péči.
Dneska je ale už situace jiná…
Ano, jsme opět spolu jako kompletní rodina. Jsem zastánce toho, pokud je to jen
trochu možné, aby rodiče byli spolu. KdyINZERCE

bych měl syna vidět jednou za čtrnáct
dní, vyzvednout ho ze školky, vzít na
zmrzlinu a vrátit ho, tak by to pro mě nebyl žádný život. Připadal bych si jako
bezpáteřní člověk.
Jak zpětně vnímáte dobu, kdy jste
se o syna starali každý zvlášť?
Od té doby obdivuji maminky na mateřské. Není jednoduché, když má chlap najednou v péči pravidelně třeba i týden vkuse chlapečka, který si neumí ještě o nic
říct. Zvlášť pro někoho se životem, jako
jsem měl já. Mára byl ale neskutečný parťák. Spíš vychovával on mě. Možná proto
k sobě máme tak blízko. Je hodně tatánek
a já zase synánek.
Malému jsou sice teprve tři roky, ale
jste ten typ otce, který mu už plánuje budoucnost?
Má svoje malé bubínky a piano vedle
mého velkého piana a nejdřív to vypadalo, že bude chtít všechno, co chce táta.
Ale pak se objevil hokej a přes to nejede
vlak. Ale nejvíc se děsím toho, až přijde
doba, kdy už mě nebude potřebovat. To si
pak budu muset pořídit další dítě, anebo
přijde druhá míza. (smích)

Zpěvák a skladatel Marek Ztracený získal už několik hudebních cen, životní
výhrou je ale pro něj hlavně syn Mareček.
FOTO | 2x HERMINAPRESS
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Golf: oddych i byznys
Hře gentlemanů propadá stále více lidí a zdaleka
nejde jen o hru elit. Golfové areály se v posledních
letech otevřely, mnohdy i zdarma, pro kohokoliv.
A hlavní část letošní sezony právě startuje. Pro
české celebrity je tato hra nejen relaxem, ale pro
některé i výnosným byznysem.

▼ Marek Eben hraje golf
už také řadu let. Vše začalo při
jednom z ročníků karlovarského filmového festivalu, kde od
místního profesionála dostal
nabídku tréninku, a s první
trefou se do hry zamiloval. Neodradilo jej ani, když na svém
prvním turnaji trefil okno.

▲ Frontman kapely Žlutý pes měl podle

svých slov vždy blízko k míčovým sportům.
Začínal u pingpongového stolu, pak ho pohltil
fotbal a dnes pro změnu válí na golfovém
hřišti. Podle Ondřeje Hejmy sport gentlemanů
dokonce udržuje manželství. Inu, když si chlap
vyčistí hlavu na greenu...

► Jestli je

ARCHIV MAFRA A HERMINAPRESS
HERMINAPRES

Gabriela
Partyšová ochotná
přiznat, že v něčem
patří k naprosté špici,
je to moderování
golfových turnajů.
Loni jich stihla téměř
čtyřicet. Ke golfu ji
přivedl před lety její
dnes již bývalý
manžel Josef Kokta.
Moderátorce na
greenu nejdřív
chyběl adrenalin,
ale nakonec hře
propadla.

▼ Býva
Bývalý olympijský vítěz
ěz v desetiboji

ohlásil na podzim roku 2013, že za šest
let chce startovat na olympiádě jako
golfista.
snu se od té doby
golfista A ke svému
vé
pořádně přiblížil. Letos
et
v lednu odehrál
Roman Šebrle
první turnaj za
profesionály.

◄ Jiří Korn propadl

golfu už před pětatřiceti
et lety.
ty Nejčastěji
tě
vyráží
vyrá na pažit se
svým
svý manažerem,
ale nevyhýbá
vyhý se ani
turnajům. Uváděl také
televizní
Golfmagazín
te
a v neposlední řadě
na greenu poznal
svou přítelkyni.

► Pro miss z roku 1998

Kateřinu Stočesovou je
golf nejen koníčkem, ale
i obživou. Kromě toho,
že si někdejší královvna krásy před lety
ty
udělala trenérskou
licenci, provozuje spolu se svým
partnerem
úspěšný obchod
s golfovými
potřebami. Jako
bývalá
býva modelka si
navíc přímo libuje
v barevné
ev golfové
ové
módě.

Dluhopisy
eFi Palace

Dluhopisy
e-Finance

Investice na 2 roky

Investice na 5 nebo 10 let

• Investice od 30 000 Kč

• Investice od 11 200 Kč

• Úrok 4,5 % je vyplácen každý rok

• Úrok 6 % je vyplácen
na konci investičního období

• Emitentem dluhopisů je dceřiná
společnost e-Finance, a.s.

• Emitentem dluhopisů je
společnost e-Finance, a.s.

Pro koupi dluhopisů volejte  515 555 555
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LÉKAŘI
Podporujete zákaz
kouření v restauracích?
Roman Sukop
29 let, neurolog, Karviná

Podpořil bych nekuřácká zařízení finančním
ohodnocením,
ale
zákaz kouření mi přijde zbytečný. Každý má právo vybrat si místo a prostředí,
kde chce trávit čas.
Věra Rybová
55 let, specialistka
v interně a diabetologii,
Choceň

Jednoznačně podporuji zákaz kouření v restauracích. Pobytem v kuřácké restauraci je ohrožen
hlavně personál. I pro příležitostné hosty je to nepříjemné. V zakouřeném prostředí není pořádně cítit vůně jídla a pití,
to určitě ovlivňuje i chuť na jídlo, zážitek z jídla. Chceme-li děti a mladé lidi
přesvědčit, že normální je nekouřit, musíme kouření vypudit ze společného prostoru. Řeči o svobodě kuřáků jsou demagogické, je to jen hra se slovy. Žádná
svoboda není absolutní, je potřeba brát
ohled i na práva a zájmy ostatních.

Česká republika

Zakázat kouření? Ani
Přijetí přísného protikuřáckého zákona se blíží.
Jak ale ukázala anketa týdeníku 5plus2, plošnému
zákazu kouření v restauracích a barech jednoznačně
nefandí dokonce ani lékaři. Mnozí stojí za hostinskými.
VOX
POPULI
PETR ŠKARDA,
REGIONÁLNÍ REPORTÉŘI 5plus2
ČR | V restauraci ani venkovské hospodě už si cigaretu nezapálíte, dokonce
ani v baru, kde se nepodává jídlo. Kouř
neucítíte ani na koncertech nebo tanečních zábavách. Taková je představa ministra zdravotnictví o životě v Česku od
ledna 2016.
O přijetí takzvaného protikuřáckého
zákona se bude rozhodovat v následujících týdnech. Po očekávaném schválení
vládou půjde do Parlamentu, pak k prezidentovi. Podle ohlasů mezi politiky to
vypadá, že zákon uspěje, českou společnost ale rozděluje. Dokládá to i anketa

týdeníku 5plus2. V každém kraji jsme
oslovili nejen provozovatele hospod,
barů či restaurací, ale i ty, pro něž bývá
zdraví na prvním místě – lékaře. Kdo by
očekával, že se profesionální „ochránci
zdraví“ jednoznačně postaví za protikuřácký zákon, byl by na omylu.
Z patnácti oslovených lékařů se hned
šest zastalo práv hostinských, aby si ve
vlastním podniku určili, zda v něm kouření povolí, nebo ne. „Zásadně nepodporuji celoplošný zákaz kouření v restauracích, ačkoliv jsem nekuřačka. Celoplošný zákaz by byl zásahem do práv
majitelů,“ říká třeba neuroložka Barbara Rosická.
Hospodští jsou většinově proti zákazu, ale mnozí z nich se už smířili s osudem. Z patnácti oslovených se devět vyslovilo zásadně proti novému zákonu,
naopak šesti by nevadil.

Marta Vránová

Pavel Andrš

Pavel Bouška

37 let, plicní lékařka, Zlín

50 let, odborný kožní
lékař, Olomouc

51 let, radiodiagnostik,
Karlovy Vary

Petr Bednář
51 let, lékař, Praha

Jsem proti zákazu kouření v restauracích. Domnívám se, že plošné
zákazy tento problém nevyřeší. Chodím
i do kuřáckých částí restaurací. Je to
otázka rozhodnutí a svobodné volby,
kterou má každý.

9:6

15 oslovených
lékařů:
9 z nich podporuje
zákaz kouření v restauracích, 6 je proti

Jsem proti kouření. I pasivní kouření zvyšuje riziko rakoviny plic
a zhoršuje parametry plicních funkcí. Nikomu nemůžu nic zakazovat, ale kuřáci
by měli mít k dispozici uzavřený prostor,
aby neobtěžovali nekuřáky. Sama chodím zásadně do nekuřáckých podniků, pokud cítím kouř, odcházím pryč.

Dávám přednost nekuřáckým restauracím,
ale netrval bych striktně na zákazu kouření ve všech restauracích. Řada mých
přátel jsou kuřáci a představa, že s nimi
rozmlouvám v mrazivé zimní noci před
jejich oblíbenou hospůdkou se sklenicí
piva v ruce, mi nepřipadá příliš lákavá.

Můj osobní názor na
kouření v restauracích
ovlivňuje to, že jsem sám před sedmi
lety přestal kouřit. Lépe se mi dýchá, cítím věci, které jsem předtím necítil. Jsem
pro striktní zákaz v restauracích se stravovacím provozem. U ostatních bych to
nechal na rozhodnutí provozovatelů.

INZERCE

PŘESNĚ NA MÍRU !
K

aždá kuchyně by měla být šikovně řešená s důrazem na
efektivní rozmístění hlavních pracovních zón - skladovací,
mycí, odkládací a zónu vaření. Tedy tak, aby všechno fungovalo
jako po másle. Důležité také je, aby byla nejen funkčně
uspořádaná, ale aby lahodila i vašemu oku. Navštivte naše
specializované kuchyňské studia v prodejnách ASKO, kde si
ji přizpůsobíte a naplánujete dle svých představ a možností,
přesně na míru. Určíte si místo pro menší i větší domácí
pomocníky tak, aby se vám zde s chutí a pohodou vařilo.
Bát se nemusíte ani nákladů, protože u nás teď dostanete
slevu až 55% na jakoukoliv plánovanou kuchyni na míru!
Dejte zelenou svým snům a představám, navštivte nás
a společně ji vysníme!

Kuchyňská sestava WIN,

oranžová / dub bílá, možnost
výběru z dalších barevných
kombinací a typů skříněk,
cena bez elektrospotřebičů, baterie,
dřezu a doplňků - 19 999,-

Česká republika
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lékaři nejsou zajedno
6:9

15 oslovených
hospodských:
6 z nich podporuje
zákaz kouření v restauracích, 9 je proti.

HOSPODŠTÍ
Podporujete zákaz
kouření v restauracích?

Teď hospody, příště byty
Petr Škarda
šéfredaktor
týdeníku 5plus2

Komentář
Jsem nekuřák. I mně chutná o dost
méně, když mi někdo během jídla od
vedlejšího stolu kouří do talíře. I já
jsem radši, když mi po návratu z restaurace nesmrdí oblečení cigaretovým dýmem a nemusím svetr s kalhotami rovnou házet do pračky.
Zároveň ale chci mít možnost volby. Volby, jestli půjdu s přáteli na
pivo do zakouřené putyky, nebo na
sklenku do vinárny, kde to voní fialkami. A chci, aby si stejně mohli vybrat
i všichni lidé kolem mě.
Proč by také ne? Ať se nám to líbí,
nebo ne, cigarety jsou legální drogou,

Dalibor Špejtek
42 let, provozovatel
a majitel restaurací,
Luka nad Jihlavou

kterou stát povoluje. Plošný zákaz
kouření v restauracích a barech je tak
jen vrcholný alibismus. Jeho podporovatelé argumentují tolerancí vůči nekuřákům, a přitom právě jejich postoj
je netolerantní a sobecký. „Nemám
rád, když mi smrdí oblečení, a tak to
těm hospodským zakažte.“ Copak je
tohle argument, který lze brát vážně?
Jít do hospody nepatří mezi základní lidská práva. Pokud už se pro takovou kratochvíli někdo dobrovolně rozhodne, ve slušné společnosti by se měl
jako host přizpůsobit pravidlům majitele podniku. Někde se kouří, někde
ne, každý má na výběr. Tak proč měnit zrovna to, co vyřešil sám trh? Proč
paradoxně vyhánět kuřáky na ulici
mezi „nevinné kolemjdoucí“?
Před podporou plošného zákazu kouření v soukromých restauracích si odpovězte: Bude vám příjemné, až vám začne stát mluvit do toho, co smíte a nesmíte dělat ve vlastním obýváku?

O tom, zda bude restaurace nekuřácká, nebo kuřácká, by měl
mít výhradní právo si rozhodnout její majitel. Mám tři restaurace, jsou nekuřácké,
na návštěvnosti jsem to rozhodně nijak
nepocítil, spíš naopak – místo jednoho
kuřáka na pivo přijde na oběd rodina
s dětmi, která u mě udělá větší útratu, takže ve výsledku se mi tahle volba vyplatí.
Miroslav Vítek
40 let, majitel Restaurant
Honner, Č. Budějovice

Rozhodl jsem se pro
nekuřáckou restauraci, protože si myslím, že je dnes takový
trend. Je to příjemné pro rodiny s dětmi,
ale překvapivě to ocenilo už i mnoho kuřáků. Domů totiž nepřijdou načichlí
a nemusí si hned prát všechno oblečení.
Lucie Moravcová

Květoslav Straka

Miroslav Balasz

Václav Vlasák

38 let, provozní Pivnice
Áčko, Ostrava

55 let, provozní vedoucí
pivnice Kolečko, Ostrov

60 let, hudebník,
provozovatel penzionu
a divadla, Hranice

Jako majitel pivnice určitě nesouhlasím se zákazem kouření v restauracích, protože by
hospody byly prázdné a to by bylo pro
provozovatele likvidující. Ale přikláním
se k vyhrazeným prostorům pro kuřáky.
Osobně jsem ale nekuřák, takže chodím
raději do nekuřáckých restaurací.

Celoplošný zákaz kouření v restauracích nepodporuji. Každý provozní by si měl rozhodnout o tom, zda se bude v podniku
kouřit, nebo ne. Nejlépe totiž zná situaci
a ví, jak by se zákaz cigaret projevil. Navštěvuji jen kuřácké restaurace. Už proto, že v Ostrově žádná nekuřácká není.

29 let, majitelka baru
a kavárny Foxford, Brno

Jsem jednoznačně pro
zákaz. U nás se dokonce po zákazu kouření zvedla návštěvnost. S ženou se kuřáckým restauracím vyhýbáme. Stejně jsem
to dřív míval, když jsem měl jet vlakem
a volno bylo pouze v kuřáckém oddílu.
To jsem pak vlakem raději ani nejel.

Líbilo se mi, že doteď
si mohl podnik vybrat,
jestli bude kuřácký, nebo nekuřácký.
A zákazník si tak mohl sám zvolit, co
mu vyhovuje. Mně osobně kouření v restauraci vadí. Je nepříjemné, když jíte
a někdo u vedlejšího stolu kouří. Naopak v baru nebo kavárně mi to nevadí.
Lidé si rádi u skleničky zapálí.

INZERCE

Rekonstruujte pořádně, provizoria se nevyplácí
Rekonstrukce bydlení je téma, ke kterému se
dříve či později dostane každý z nás. Na řadu
přicházejí obligátní otázky: Jak správně zvolit
materiály, vybavení a celkové řešení? Komu
rekonstrukci svěřit? A hlavně, jak ji inancovat? Na všechno podstatné jsme se zeptali
Petra Práška, regionálního ředitele Raifeisen
stavební spořitelny pro jižní Moravu.
Uvažuji o rekonstrukci, co je potřeba ujasnit si jako první?
Všechny úpravy bydlení je důležité
řešit hned od začátku pořádně. Češi
mají sklon k tomu dělat spoustu věcí
sami a podomácku. Kutilství je sice
fajn, ale nejrůznější provizoria, která
tím vznikají, nejsou to pravé ořecho-

vé. A navíc z nich nikdy nevytvoříte
tak moderní a pohodlný domov, jaký
byste si představovali. Takže je dobré
obrátit se hned v úvodu na zkušené
profesionály a vybírat kvalitní materiály a vybavení. Není od věci poradit se i s bytovým architektem či
designérem.

A jsou na to Češi už zvyklí?
Bohužel zatím moc ne. Stále mají pocit, že bytový architekt je něco příliš
luxusního a zbytečného. Jenže takový
člověk vám pomůže vymyslet řešení,
která vás samotného nenapadnou.
Tato investice se určitě vyplatí.
Teď si ale řada lidí řekne, kde
na takovou pořádnou rekonstrukci vzít?
Bydlení je jednou z oblastí, na kterou si nemusíte bát peníze půjčit.
Jedny z nejvýhodnějších podmínek
vám vždy nabídne stavební spořitelna. Naše produkty jsou na bydlení
přímo určeny a úvěr u nás pořídíte
i s poloviční úrokovou sazbou oproti
běžnému spotřebitelskému úvěru.

Například my vám půjčíme až 700
tisíc korun bez zajištění, s velmi nízkou úrokovou sazbou už od 4,69 %
ročně.
Co když si ale ve stavební spořitelně nespořím. To k vám pro úvěr
nemůžu, že?
To je jeden z častých mýtů. Ve skutečnosti můžete do stavební spořitelny přijít kdykoliv, a to i pokud nejste
a nikdy jste nebyl klientem spořitelny.
I tak si zde můžete půjčit bez zajištění
a s velmi výhodnou úrokovou sazbou.
A s tímto úvěrem můžete inancovat
prakticky vše okolo bydlení, od nákupu materiálu a vybavení až po práci
řemeslníků, zmiňovaných architektů
či související administrativní výdaje.
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HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Zpívat jako déšť
byl filmový song
Jiří Korn slyšel melodii z hudebního filmu
Zpívání v dešti poprvé
už jako 10letý chlapec.
„Byl jsem z ní naprosto
nadšený, hrozně se mi líbil i step,“
vzpomíná po letech. Než Korn písničku Zpívat jako déšť natočil, uplynulo
mnoho let. Nahrávka byla dokončena
13. dubna 1978. I v Kornově podání
je důležitý nejen zpěv, ale i tanec.
S první úpravou v lehce diskotékovém stylu přišel Eduard Parma.
Tak zpívat jako déšť
a tančit jako on,
co já bych za to dal,
kapitál, milion...
(Hudba: Nacio Herb Brown, text:
Zdeněk Borovec)
Hudební kalendář připravuje
Český Impuls, bonusový program
Ráááádia Impuls. Vysílá na středních vlnách, AM 981 kilohertzů,
nebo na www.ceskyimpuls.cz. Dnes
v 11:30 se dozvíte, jak vznikla písnička Josefa Zímy Bílá vrána.
(tom)

„Doma mi říkají Míša“
sátých letech byl přístup NHL k českým
hráčům trochu jiný než teď. Jako sobě rovného brali jedině Rusko,“ vysvětlil Hašek, který za oceánem musel budovat kariéru takřka od začátku. Ze všeho nejdřív totiž putoval na farmu, kde rok a půl dokazoval, že si zaslouží místo v NHL.

Báli se, že se střílí u Haška

ČR | Hokejový svět zná našeho nejslavnějšího gólmana jako Dominátora. Sám
Dominik Hašek si na tuto přezdívku ale
příliš nepotrpí. „Kdysi mě tak označil někdo v Buffalu, ale já si Dominátor nikdy
neříkal. Maximálně z legrace. Pro moje
okolí jsem Dominik nebo Hašan a ti úplně
nejbližší mi říkají Míša,“ prozradil legendární brankář ve vysílání Rádia Impuls.
Ve studiu také zavzpomínal na dobu,
kdy se stal nováčkem v zámořské NHL.
Začátky kolem roku 1990 pro něj byly těžké. „Odcházel jsem jako reprezentant, řekněme jako evropská hvězda, ale v devade-

Ani poté ale neměl vyhráno. „Další dva
roky mi trvalo, než jsem se ve svém klubu
stal brankářskou jedničkou,“ dodal s tím,
že nyní už je situace za mořem jiná. „Nechci říct, že dnes to tam naši mladí hokejisté mají jednoduché. Každý tam musí přesvědčit. Ale ta startovní čára je trochu někde jinde.“ A jak se hokejová legenda po
letech strávených v zahraničí dívá na
Američany? Podle Haška jsou sice sebevědomější národ než Češi, ale na druhou
stranu pořádně nevědí, co se děje v Evropě. „Vzpomínám si, že když byla válka
v Jugoslávii, tak se báli, že se střílí někde
u mě doma za barákem,“ jmenoval jeden
příklad za všechny.
Stejně jako čeští hokejoví fanoušci,
i Dominik Hašek nadšeně vyhlíží zaháje-

ní mistrovství světa, které hostí už za několik dní Česká republika. „Koupil jsem
si lístky na všechna utkání našeho týmu.
Jsou zápasy, které bych určitě nechtěl promeškat. Upřímně ale nevím, zda já sám
vyrazím na všechny,“ řekl v Rádiu Impuls. Český tým podle něj šanci na medaili má. Zda bude zlatá, to si tak jistý není.
„Jednou mistři světa budeme, jestli to
bude letos, to nevím,“ dodal Hašek. (vrm)

Dnes na Impulsu

Hostem dnešního pořadu Haló,
tady Impulsovi bude hudební
dvojice Eva a Vašek. Pořad
poslouchejte každý pátek
na Rádiu Impuls.

INZERCE

Velká jarní soutěž s Olmíky

Je to tady zas, na 100 tabletů čas! :)
Soutěž startuje 27. 4. 2015 a končí 28. 6. 2015
Zaregistruj si kód z obalu Olmíků na olmici.cz
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Česko uklízely tisíce lidí, zmizelo 800 tun odpadu
ČR | Dobrovolníci z celé republiky se
o uplynulém víkendu zapojili do akce
Ukliďme Česko. Druhého ročníku dobročinné akce se zúčastnilo mnoho měst
a obcí České republiky.
„Loni se zapojilo šest tisíc lidí. Letos
jsme očekávali podobný průběh, ale přihlásilo se už 30 tisíc dobrovolníků,“ pochvaluje si nárůst zakladatel akce Radek Janoušek. Úspěch podle něj spočívá v tom, že mnoho starostů měst a obcí
už mělo akci v povědomí a sami se hlásili. Organizátoři navíc oslovili kolem
150 škol. „Podařilo se nám nasbírat
přes 800 tun odpadu, loni to bylo

Tým dobrých skutků Rádia Impuls
v akci.
FOTO | JOSEF HORA

350 tun,“ doplnil Janoušek. K úklidu
v pražském parku Stromovka, kde sbíralo odpadky několik desítek dobrovolníků, se připojil i Tým Rádia Impuls.
„V deset hodin ráno jsme se sešli
v pražské Stromovce před planetáriem,
kde jsme od organizátorů obdrželi pracovní rukavice a pytle na sebrané odpadky. A že jich bylo požehnaně, za dvě hodiny jsme nasbírali plných sedm pytlů,“
řekla PR manažerka Rádia Impuls Erika Güntherová.
„Konání dobrých skutků vychází z našeho poslání, které by se dalo jednoduše
včlenit do tvrzení: Jsme tady proto, aby-

chom nakazili Čechy optimismem. Takže když to jde a můžeme někde něčemu
pomoci, ráááádi přiložíme ruku k dílu,“
dodal programový ředitel Rádia Impuls
František Matějíček.
Organizátoři akce Ukliďme Česko letos rozeslali dobrovolníkům pomůcky,
zejména pytle a rukavice, což loni neudělali. „Tím bylo vše mnohem jednodušší, ale také se nám navýšil rozpočet. Zatímco loni nám stačilo kolem jednoho
sta tisíc korun, letos už to bylo několik
stovek tisíc. Pokud budeme chtít příští
rok sehnat ještě víc lidí, musíme najít
sponzora,“ uzavřel Janoušek.
(jos)

INZERCE

VÁŠ TRUMF V BOJI

PROTI BOLESTI
NEB
NEBOJTE
BOJTE SE POŽÁDAT O POMOC.
POMOC AULIN GEL JE TU PR
PRO
RO VÁS.
VÁS
LÉČÍ BOLEST ZAD, POMÁHÁ PŘI VYMKNUTÍ KOTNÍKU
NEBO ZÁPĚSTÍ, ZKLIDŇUJE NAMOŽENÉ SVALY A ŠLACHY.
Léčivou látkou přípravku Aulin gel je nimesulid. Gel k zevnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

www.aulingel.cz
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, tel.: 546 123 111, fax: 546 123 112
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V PÁTEK VAŘÍ
Martin Bekárek (23)

Studuje na univerzitě
v Ostravě. Žije s rodiči
v bytě ve Frýdku-Místku. Rád cestuje, jezdí
na kole, podniká výlety do hor. Nejraději
má svíčkovou s karlovarským knedlíkem. Nesnáší fíky a rozinky. S kamarády vařil v eurocampu
pro šedesát lidí z celého světa a všem
moc chutnalo. Připravili pro ně bramborový salát, řízek, pudink a pivo.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Monika Zbavitelová (29)

Je na mateřské, má
dceru Alenku a syna Jiříka. Také dělá kosmetickou poradkyni a vizážistku, a přitom studuje vysokou školu,
obor učitelství. Žije
s partnerem Jaroslavem v havířovském
bytě 3+1. Má ráda langoše, pizzu, bůček, svíčkovou a tatarák. Nesnáší dršťkovou a zabijačkovou polévku, syrovou
kořenovou zeleninu a řepu.

Úterý: Adina Šimičková Bálková (28)

Vystudovala vysokou
školu v oboru pedagogika. Pracovala jako
učitelka. Nyní je na
mateřské dovolené
s dceruškou. S manželem oslaví deset let od
seznámení, po sedmi letech se vzali.
Bydlí v třípokojovém bytu v centru Ostravy. Miluje svíčkovou omáčku od maminky. Nesnáší vnitřnosti, srdíčka, plíčka, ale paštiku a játrové knedlíčky sní.
Středa: Denisa Vajdová (23)

Studentka ze Slezské
univerzity v Karviné.
Je zatím svobodná, ale
šťastně zadaná. Bydlí
v malé garsonce. Ráda
chodí s přítelem do bazénu nebo na dlouhé
procházky. V zimě ráda lyžuje. Má ráda
lasagne, špagety, sushi a krevety. Nesnáší rozinky.
Čtvrtek: Iveta Vargová Kasíková (50)

Ošetřovatelka Iveta
prožila velkou část života v Itálii. Je potřetí
vdaná a s manželem
Emilem bydlí v pronajatém bytě v Petřvaldu. Iveta má z předchozího manželství čtyři děti, které zůstaly
v Itálii. S nynějším mužem spolu rádi
jezdí na motorce. Miluje italskou kuchyni, především těstoviny. Nejraději má
spaghetti al pomodoro e basilico. Ale
nesnáší olivy a ančovičky. Nesnědla by
dršťkovou a zabijačkovou polévku.

Česká republika

Hadry? Druhý život Italů
Pětka slezských hrdinů
za plotnou vaří v pořadu
Prostřeno! na Primě.
ČR | Čtyři ženy a mladík z Moravskoslezského kraje poměřují kuchařskou
zdatnost. Martin sází na taktiku. „Tváří
se jako roztomilý klučina. Myslí si, že
mu to žereme,“ prokoukla ho Adina.
Dvojnásobná maminka Monika (29)
pozvala v pondělí hosty do havířovského bytu. Působil na ně stroze a neútulně. Byli rozpačití z „italského“ menu,
z velkých těstovin v polévce i vysušeného hlavního chodu. Radši by si dali šťavnatou krkovičku po česku.
Bruneta Adina (28), učitelka na mateřské, v úterý všechny zaskočila batáty. Jsou to sladké brambory a krém
z nich připomínal dýňovou polévku. Potěšila i pečeným kachním stehýnkem
s chutí hrušek a bílého vína. A při zábavě to rozjela s ukulele a pochlubila se
pěkným hlasem a hudebním talentem.
Ve středu studentka Denisa (23) předložila rodinnou polévku a vepřovou panenku, kterou poctivě trénovala, i akční

Martinova taktika zní: Být roztomilý, nekonfliktní kluk. Usmívat se, dělat, že
nic nevidím, a všechno završit výhrou. Vyplatí se mu?
FOTO | FTV PRIMA
zábavu – ukázku bojového umění.
Iveta (50) prožila 25 let v Itálii, tak ve
čtvrtek vsadila na tamní menu. Část jejího bytu tvoří šatna. „Hadry jsou druhý
život Italů,“ uhodla Adina. Iveta měla
přesolené lilky a v salátu z Ligurie trochu gumovou sépii. „V salátu jím potvory poprvé,“ přiznal Martin. Žluťoučké
šafránové rizoto a ossobuco byly nejlepším chodem večera.
Student Martin (23) si v pátek věří.

„Tohle menu bude vítězné, jelikož je
složité a jsem jediný chlap,“ vykládá.
Dámy ho podrobí výslechu, až je rudý
za ušima. Jakpak dopadnou Martinova
hovězí líčka? Pro vítěze moravskoslezského Prostřeno! má televize Prima kromě 50 tisíc ještě bonus. Účast na květnovém Fresh festivalu, kde může předvést
něco ze svého kulinářského umění.
Proto sledujte Prostřeno! každý všední den od 18 hodin.
(vlas)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Paštika v máslovém kabátku

Ingredience: 500 g kuřecích jater,
150 g másla, 50 g másla na polití,
4 stroužky česneku, lžička muškátového oříšku, 2 lžíce tymiánu, 2 šalotky,
2 bobkové listy, 1 lžička majoránky,
1 lžička kuliček nového koření, 1 lžička
kuliček jalovce, 250 ml smetany ke šlehání, sůl, pepř, zavařené brusinky podle
potřeby, 100 ml zakysané smetany.
Postup: Játra očistíme a osmahneme na
másle. Přidáme šalotku nasekanou na
kostičky, česnek, po zpěnění i veškeré
koření. Aby paštika zůstala vláčná, játra
musí být uprostřed ještě růžová. Promixujeme vše se smetanou, osolíme, opepříme, znovu promixujeme. Paštiku
vměstnáme do formy, zalijeme přepuštěným máslem a necháme zchladnout.
Podáváme s brusinkami, ideálně s dobrým čerstvým pečivem.
Ossobuco a šafránové rizoto
Ingredience: 15 hrstí rýže typu carnaroli (nebo jiné rýže vhodné na italské rizoto), 1 l hovězího vývaru, 2 cibule, 50 g
strouhaného parmazánu, kus másla,

šafrán (s ním to nepřeháníme, prostě
„jako šafránu“), 1 sklenka bílého suchého vína, 5 plátků telecího ossobuco (plátek s morkovou kostí), 1 lžíce hladkolisté petržele, 1 citron (na kůru), 1 stroužek česneku, 1 lžíce hladké mouky,
olej, pepř a sůl. Postup: Plátky telecího
masa na kraji ořízneme, osolíme a opepříme z obou stran, poprášíme moukou.
Poté je rychle osmahneme na rozpáleném oleji z obou stran, a když se maso
zatáhne a pustí šťávu, podlijeme je bílým vínem. Dusíme bez přikrytí asi hodinu a půl, občas podléváme vývarem.

Gremolata: Mezitím si připravíme
směs z citronové kůry, nasekané petrželky a prolisovaného česneku. Když je
maso měkké, přidáme k němu tuto směs
a ještě povaříme asi pět minut.
Rizoto: Na rozpáleném oleji osmahneme najemno nakrájenou cibuli, přidáme
rýži, kterou necháme zesklovatět. Podlijeme vývarem tak, aby byla rýže jen ponořená, nesmí v něm plavat. Vsypeme
lžičku šafránu, promícháme a necháme
mírně bublat. Postupně, jak se vývar vyvařuje, přidáváme po malých naběrač-

kách vývar. Asi po 17 až 20 minutách
stáhneme z ohně, rýže musí být kompaktní a al dente. Vmícháme lžíci másla
a pár hrstí strouhaného parmazánu, vše
dobře promícháme. Servírujeme tak, že
na talíř rozprostřeme risotto a doprostřed dáme maso s trochou šťávy.
Grilovaná panenka s brusinkami

Ingredience: 1 kg vepřové panenky,
olej, bylinky, česnek, pepř, sůl, 400 ml
červeného vína, 1 lžíce cukru, 1 pytlík
sušených brusinek, 1 pytlík sušených
meruněk, 1 lžíce sekaných mandlí,
10 cm čerstvého zázvoru, 1 lžička chilli, půl lžičky solamylu. Postup: Na
omáčku dáme vařit asi půl lahve červeného vína, přidáme cukr, nakrájené meruňky a brusinky, lžíci sekaných mandlí. Zázvor nastrouháme najemno, přidáme ho do omáčky i se šťávou. Pak přidáme lžičku až lžíci chilli (dle chuti) a zahustíme solamylem. Vepřovou panenku
si necháme naloženou aspoň přes noc
v oleji, bylinkách, soli, pepři a česneku.
Medailonky pak pečeme na kontaktním
grilu asi 5 až 7 minut.

REALITY
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Pronájem či vlastní byt? Nízké
úroky nahrávají hypotékám
Přemýšlíte o novém bydlení, jenže váháte, co je
lepší - koupit si byt a splácet dlouhé roky hypotéku, nebo platit nájem a na
konci nemít nic?
DANA JAKEŠOVÁ
Nájem je především pro ty, kteří se nechtějí vázat nebo být svázáni vlastnictvím bytu. Majetek totiž zavazuje, je potřeba o něj pečovat. Naproti tomu v případě nájemního bytu má tuto starost obvykle majitel. I to může být pro některé lidi
vodítkem při rozhodování.
„Bydlení v nájmu často volí lidé, kteří
jsou singles, mladé páry, lidé ve středním věku po rozvodu, ale také rodiny
s nižšími nebo nestabilními příjmy, ty
mohou zůstat v nájmu celý život,“ konstatuje Vladimír Zuzák, generální ředitel
Maxima Reality.
Ovšem výše nájmu například v brněnských bytech se dnes v mnoha případech
shoduje s výší měsíční splátky hypotéky.
„V případě hypotéky navíc de facto spoříte – investujete do své budoucnosti. Byt
i s hypotečním úvěrem můžete kdykoli
prodat a budete mít nějaký zisk,“ popisuje Pavla Temrová z developerské společnosti Finep.

Jak najít vhodný byt
K výběru bytu je potřeba přistupovat
pragmaticky. „Nejlépe je udělat si jakousi myšlenkovou mapu, která vám ukáže,
co je pro vás podstatné a kde je možné
slevit,“ radí Temrová. A přemýšlejte
v dlouhodobém horizontu. Byt si obvykle nekupujeme na pět let, kdy jsme svobodní a bezdětní, ale na desítky let, kdy
se rodina rozroste a my zestárneme.
Na prvním místě stojí volba lokality.
Chcete bydlet spíše v centru, nebo na
okraji? Co je pro vás důležité – sociální
vybavenost, dopravní dostupnost, zázemí pro děti, volnočasové vyžití? Dáváte
přednost bytu v menší zástavbě, nebo ve
větším projektu? Pak přichází na řadu velikost bytu, jeho dispozice a příslušenství.
Když byt podle vašich představ nenajdete, třeba proto, že cena není optimální, jděte obráceným směrem. „Ptejte se
sami sebe, co byste mohli nadefinovat jinak, co vám nevadí změnit, od čeho
ustoupit,“ vysvětluje Temrová. Nabídka

Nájemné v brněnských bytech je dnes v mnoha případech stejně vysoké
jako splátka hypotéky.
IL. FOTO | MAFRA
bytů je velmi široká, jistě se vám podaří
najít rozumný kompromis. Jen z kvality
stavby není dobré slevovat. V takovém
případě je lepší hledat v jiné lokalitě, ale
z kvalitních projektů.

ních zdrojů, tak třeba úvěrem ze stavebního spoření. Doplatek kupní ceny hradíte
obvykle až po kolaudaci.
V praxi to funguje tak, že s blížícím se
dokončením projektu se zpracovává prohlášení vlastníka, na jehož základě vzniká na katastru nemovitostí váš nový byt.
„Jakmile je prohlášení zapsané, vaše banka připraví zástavní smlouvy, které jsou
nezbytné pro čerpání peněz z hypotéky,“
vysvětluje Kuncová. Po zapsání zástavních smluv na katastru a dokončení bytu
již nic nebrání tomu, aby se doplatila kupní cena, předal byt a podepsala kupní
smlouva.
Pokud chce developer platit za byt
v několika částkách v průběhu výstavby,
je to složitější. „Hypotéku lze totiž začít
čerpat až ve chvíli, kdy je v katastru nemovitostí byt zapsán jako rozestavěný,“
říká Temrová.

INZERCE

Vyřizujeme hypotéku
Ještě předtím, než začnete s výběrem
bytu, je dobré si zjistit, na jak vysokou
hypotéku dosáhnete. V úvahu je potřeba
vzít i vlastní úspory. „Poměr vlastních
peněz a těch, které vám půjčí banka, totiž může podstatně zamávat s výší měsíční splátky,“ vysvětluje Roma Lauš
z Home Institute. Pro dobrou úrokovou
sazbu je dobré mít alespoň 15 procent
vlastních zdrojů.
Hypotéku je dobré řešit s kvalitním finančním či hypotečním poradcem, který
má přehled o všech nabídkách na trhu.
Díky znalostem produktů více bank vám
bude umět vyjednat lepší sazbu, navíc za
vás vyřídí téměř všechny podklady,“ doporučuje Zuzák.

DB 2 +1, 62 m2
cihlový, Břeclav, vl. topení

990.000,– Kč

DB 3+1
po rekonstrukci na sidl. Na Valtické, Břeclav

800.000,– Kč

OV 3+1

Kupujeme byt

po rekonstrukci v Hodoníně

Následně se můžete pustit do papírování
spojeného s koupí bytu. A to i tehdy,
když se se stavbou developerského projektu ještě nezačalo. „Nejdříve se podepisuje rezervační smlouva, jíž se zavážete
k úhradě rezervačního poplatku,“ popisuje Lada Kuncová z Geosan Development. Poté se uzavře smlouva o smlouvě
budoucí kupní a uhradí první splátka. Ta
se pohybuje podle developera mezi 10 až
20 procenty z ceny bytu (do této částky
se započítává již zaplacený rezervační
poplatek). Můžete ji uhradit jak z vlast-

RD 6+1 Lanžhot

1.350.000,– Kč
1.7000.000,– Kč

RD se zahradou Velké Bílovice

1.390.000,– Kč

Zahrada na Širokých s domem

690.000,– Kč

Velký výběr nemovitostí na WWW.ESKOMAX.CZ
MAXimální nabídka
MAXimální profesionalita
MAXimální spokojenost
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Starší byt pečlivě zkontrolujte
Byty v novostavbách jsou pro vás cenově
nedostupné nebo se vám líbí lokalita, kde se nic
nového nestaví. Nezbývá, než se poohlédnout po
nějakém starším. Na jeho prohlídku se ale dobře
připravte. Můžete si tak totiž ušetřit mnoho starostí.
DANA JAKEŠOVÁ
Prohlídkami bytů můžete strávit mnoho
času, v mnoha případech ale můžete velmi rychle zjistit, že zbytečně. Proto si
ještě dříve, než se někam vypravíte,
snažte zjistit maximum informací, jimiž
si ověříte, že byt odpovídá vašim základním představám.
Když narazíte na zajímavý inzerát, je
tedy na místě nejdříve důkladně prověřit okolí, jeho občanskou a sociální vybavenost, dopravní obslužnost. Zvažte
dobře, co odpovídá vašemu životnímu
stylu a jaké jsou potřeby všech členů domácnosti.
Pokud toto všechno splňuje, je na místě telefonát realitnímu makléři. I u samotného bytu jsou totiž věci, které zkrátka změnit nelze, například orientace

bytu, výhled z oken, patro, výtah
v domě, sklep nebo komora či balkon.
„Ptejte se na výměru bytu a příslušenství a ověřte si, zda je, či není započítaná
v celkové výměře uvedené v inzerátu,“
doporučuje Roman Lauš z Home Institute. Podstatné je také to, zda je byt družstevní, nebo v osobním vlastnictví, a jestli je jeho vlastníkem fyzická osoba,
nebo třeba nějaká firma. Jestliže prošel
byt tímto „sítem“, dohodněte si prohlídku. Inzerát si ideálně vytiskněte, abyste
se na něj případně mohli odvolat.

Jsme na prohlídce
Už při první prohlídce se dívejte na technický stav nemovitosti, a to nejen samotného bytu, ale i celého domu. Zaměřte
se na praskliny, plísně, jestli někde neza-

téká. „Podívejte se, v jakém stavu jsou
stoupačky v domě i bytě, jak staré jsou
rozvody elektřiny,“ radí makléř Jakub
Vedral z realitní kanceláře Chirš. Pokud
by totiž byly ještě v hliníku, čekala by
vás jistě brzká investice do výměny.
Jestliže nejsou vyměněná okna, ptejte
se, kdo bude financovat jejich výměnu.
Zda to bude společenství vlastníků či
družstvo, nebo si je bude muset zaplatit
každý sám. Důležitá je také skutečnost,
jaké případné opravy se v domě plánují
nebo zda se nesplácí úvěr za ty již provedené. Od toho se totiž bude do značné
míry odvíjet výše příspěvku do fondu
oprav. „Zajímejte se také o řešení protihlukové izolace bytu,“ doporučuje Vedral. Není totiž nic horšího, než když
slyšíte od sousedů každé slovo. Pak už
je jen otázkou volby, zda koupíte byt třeba i v horším stavu a investuje do rekonstrukce, nebo si vybere dražší, ale bez
nutnosti investic do oprav.

Co ještě udělat
V obou případech je však dobré si před
finálním rozhodnutím o koupi pozvat
stavebního specialistu, který stav nemo-

vitosti zhodnotí odborně. „Ten dokáže
zjistit skutečný technický stav nemovitosti, zdokumentuje veškeré vady a vyčíslí náklady na jejich opravu,“ říká
Lauš. Můžete pak žádat slevu z kupní
ceny, když víte, kolik vás bude stát rekonstrukce. Takový odborník určí
i energetickou náročnost budovy a objeví případné tepelné mosty. Určitě se
tedy nenechte přimět k tomu, abyste se
rozhodli už na první prohlídce bytu.
Při další schůzce chtějte od realitního
makléře vzor či návrh rezervační smlouvy, kupní smlouvy, případně také
smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
U družstva chtějte vidět jeho stanovy.
„Od prodávajícího žádejte doklad
o tom, že na bytové jednotce, kterou si
hodláte koupit, neváznou žádné dluhy
vůči společenství vlastníků jednotek
nebo družstva,“ doporučuje advokát Jiří
Hartmann z advokátní kanceláře HJF.
Podle nové legislativy totiž zůstávají na
bytě vázané a museli byste je pak uhradit sami. Důležitý je také list vlastnictví, kde najdete například zástavy, věcná břemena, ale také třeba exekuce či insolvence. Problém může představovat
například věcné břemeno dožití.

INZERCE

REALITNÍ DOZOR, s.r.o.

kancelář: Kopečná 250/32, 602 00 Brno

www.realitnidozor.com | info@realitnidozor.com
www.facebook.com/realitnidozor
Máme více jak 10 let zkušeností v realitách a poskytujeme pro Vás realitní služby na klíč – pronájmy, prodeje, návrh tržního ocenění zdarma apod.
Každá zakázka se řeší individuálně s důrazem na informovanost klienta.
RD Oslavany, cena 1.850.000,- Kč včetně provize

RD Křenovice u Slavkova
cena 2.950.000,- Kč včetně provize

HLEDÁME:
 byt 1+1

v os. vlast. v Brně
– tel. 777 550 935

 obchodní prostor
ke koupi,

RD 5+1, garáž, 2 terasy. Už. plocha 220 m2, IS kanalizace,

voda, el., plynová příp. na domě. V přízemí 2 pokoje, 3 pokoje
v podkroví + šatna, všechny pokoje neprůchozí, 2×WC. Okna
plastová, terasa v přízemí i patře 15 a 25 m2. Tel. 777 220 617

Řadový RD 4,5+1, 2 podlaží, po část. rekonstrukci.

CP 212 m2, veškeré IS, studna, dvorek, zahrada. Koupelna
s masážní vanou i sprch. koutem. Parkování u domu, klidná ulice.

Tel. 777 220 617
Stavební pozemek Vranovice nad Svratkou
cena: 750.000,- Kč včetně provize

Nájem byt 3+1, Brno, ul. Kotlářská,
cena 7.500,- Kč + inkaso
Nájem bytu 3+1 na ul. Kotlářská. 2. NP, CP 75 m2,
nezařízený, vč. kuchyňské linky. Vhodný i pro studenty.

DALŠÍ NÁJMY V NABÍDCE !
Tel. 727 981 656

Stavební pozemek CP 896 m2, šíře 14 m. Situován při

ul. Iváňská. Všechny IS v komunikaci. V ceně pozemku
i projekt domu. Více info v RK.
Tel.: 777 550 935

min. 100 m2,
frekventované místo
– tel. 777 550 935

 obchodní prostor
k nájmu,
min. 200 m2,
jen okolí centra,
ne pěší zóna
– tel. 727 981 656

!! Mějte své prodeje a nájmy pod DOZOREM !!
Volejte 777 220 617
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Lidé chtějí zase bydlet v Brně,
nové byty se staví i v centru
Po bydlení v Brně je podle developerů a realitních
makléřů opět velká poptávka. Po období, kdy lidé
chtěli žít mimo město a stěhovali se do satelitních
městeček, se nyní vrací zpět.
ZUZANA BRANDOVÁ
Při výběru nemovitosti v Brně si lidé
nejvíce všímají lokality, dostupnosti služeb a hromadné dopravy. Žádaná jsou
vyšší patra s výhledem na město. Jaké
možnosti dnes nabízí moravská metropole lidem, kteří chtějí bydlet v novém,
ale ne na okraji města? „Zájem je
o střed Brna. Mezi nejžádanější lokality
patří Masarykova čtvrť, Komín
a Jundrov, dále Královo Pole nebo Žabovřesky. V těchto lokalitách se cena
pozemku za metr čtvereční pohybuje
většinou od 15 tisíc,“ uvedla jednatelka
INZERCE

realitní společnosti AMBIENTEN VIP
Monika Russeggerová.
Bydlet v centru, blízko všech služeb,
ale přitom mít soukromí a jako bonus výhled na celé město. Pokud někdo shání
luxusní bydlení a otázka ceny ho příliš
netíží, může si vybrat penthouse neboli
bydlení na střeše. Jeden takový vznikne
v Brně v Bohunicích. „Jedná se o dvoupatrový penthouse ve 14. poschodí o rozloze 450 m2 s 200 m2 teras s výhledem
na město. Majitel bude mít k dispozici
svůj soukromý výtah,“ řekl Tomáš Suchomel ze společnosti VITOM Group.
Střešní bydlení se často dostavuje na už

postavené bytové nebo výškové domy.
Takový dům musí mít dobrou statiku, na
penthouse se pak také používají odlehčené materiály. Výhody střešního bydlení
vidí Tomáš Suchomel jasně. „Lidé mají
soukromí, ale přitom žijí v centru a neztrácejí čas na cestách do práce,“ dodal.
Nové byty jsou naplánované i přímo
v centru moravské metropole. „Pod Petrovem jsme zahájili další etapu výstavby bytového domu. Jedná se o zajímavou lokalitu a také jednu z posledních,
která je v této části volná. První etapa
projektu se 44 byty už je tři roky hotová, druhou etapu výstavby právě zahajujeme, bude mít 52 bytů. Sice teprve děláme přeložky sítí a archeologický průzkum, už ale máme prodáno 70 procent
bytů,“ přiblížil jeden z nových projektů
předseda představenstva společnosti
Komfort Jaroslav Přichystal.
Mezi další nemovitosti ve výstavbě patří bytový dům Vídeňská, jehož součas-

ná druhá etapa nabídne 58 bytů. Z první
vlny je už postaveno přes 60 bytů a ve třetí etapě, která se zahájí na jaře 2016,
bude více než 50 bytů. „Byty se zaplnily
a prodej se začal snižovat. Proto chystáme časovou mezeru, aby byla prodejnost
dalších bytů jistá,“ doplnil Přichystal.
O tom, že Brňané mají rádi ze svých
bytů pěkný výhled svědčí i to, že většina z už prodaných bytů v Rezidenci Lužánky je umístěna především v nejvyšších patrech. V horních sedmi už není
volný ani jeden byt. Komplex jednoho
šestnáctipatrového domu a dvou osmipatrových nabídne více než 90 bytů
s balkony a terasami. Rezidence Lužánky vyrůstá na rohu ulic Lidická a Burešova. V šedesátimetrovém polyfunkčním domě budou kromě bytů o rozloze
od 21 do 113 metrů čtverečních také komerční prostory. Bytů se zatím prodalo
přes polovinu. Stavba má být zkolaudována na konci letošního roku.
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Luxusní bydlení? To lidé hledají
Monika Russeggerová vede realitní kancelář, která se
v Brně specializuje na luxusní nemovitosti. O domy či
byty za desítky milionů korun je velký zájem, větší
než nabídka prodávaných nemovitostí.
Lukáš Valášek
BRNO | Monika Russeggerová pracovala v rakouské stavební firmě a působila
také jako realitní makléřka. Na mateřské dovolené začala navrhovat interiéry
a investičně kupovat nemovitosti. Po
získání zkušeností si založila vlastní realitní kancelář. Později se pustila do luxusních nemovitostí v Brně, na něž se
dnes specializuje její společnost Ambienten VIP.
Byty, domy, pozemky za desítky milionů korun si u ní pořizují cizinci, kteří
do Brna přicházejí jako manažeři, ale
třeba i úspěšní Češi vracející se ke kořenům po úspěchu v zahraničí.
Které nemovitosti patří do kategorie těch nejlepších v Brně?
Na prvním místě je jednoznačně lokaliINZERCE

ta. Klienti jsou ochotni hledat svoje bydlení do deseti kilometrů od Brna. Nejvíc
poptávaná je v Brně Masarykova čtvrť,
Komín, Jundrov, Žabovřesky, Královo
Pole, Lesná, Soběšice, Lelekovice.
Krásné luxusní stavby najdete často
v těchto místech. Luxusní byty jsou

„

ní klienti klidně zvolí méně atraktivní lokalitu, která ale parkování má.
Kdo kupuje luxusní nemovitosti?
V našem interním poptávkovém systému máme aktuálně na tři tisíce aktivně
hledajících klientů, kteří chtějí luxusní
nemovitost. Hodně klientů jsou cizinci.
Němci, Švýcaři, Rusové, Ázerbájdžánci, Italové, Francouzi, Angličani. Jsou
to například manažeři, kteří tady budou
dlouho pracovat a často si našli českou
partnerku. Část zákazníků tvoří i Češi
úspěšní v zahraničí, kteří se vracejí
domů a pořizují si nemovitost na dožití

Luxusní byty jsou i v centru Brna. Ale tam
je zásadní problém – parkování.

i v centru Brna. Ale tam je zásadní problém – parkování. Máme v nabídce krásný byt na náměstí Svobody za 10 milionů korun. Ale těžko lidé budou parkovat v novém parkovacím domě u Janáčkova divadla a nákupní tašky nosit až
na náměstí. Chtějí dojet do podzemní
garáže a výtahem se vyvézt přímo
k bytu. Kvůli špatné možnosti parková-

nebo pro své děti. Věkem jsou to lidé od
pětatřiceti výše, kteří už v životě něco
dokázali. Pětadvacetiletý člověk si dům
za čtyřicet milionů korun půjde koupit
jen výjimečně. Naši zákazníci jsou vysokoškolsky vzdělaní, někteří z nich procestovali celý svět a mají představu, jak
funguje realitní trh v zahraničí. Vysokou úroveň pak žádají i tady.

Je v Brně dostatek luxusních nemovitostí?
S Prahou, Vídní či Mnichovem se to
nedá srovnat. Nabídka je omezená a poptávka obrovská. Problém je, že často
tržní cena nemovitostí, které jsou v nabídce, neodpovídá skutečnosti a je dosti
nadsazená ze strany prodávajících. Klienti chtějí dobrou lokalitu, design, luxusní vybavení, kvalitní provedení interiéru. Pokud některé domy či byty byly
postaveny třeba před deseti i patnácti
lety, nejde očekávat, že odpovídají dnešním trendům. Kupující pak velmi tlačí
na snížení prodejní ceny. Počítají s tím,
že další peníze investují do rekonstrukce.
Jak dlouho trvá, než se podaří luxusní nemovitost prodat?
Luxusní nemovitosti se běžně prodávají
devět až dvanáct měsíců. Lhůta se odvíjí od prodejní ceny. Pokud prodávající
trvá na nabízení za požadovanou cenu
a není ochotný poskytnout slevu, je to
předpoklad delšího prodeje. Samozřejmě se stává, že cena se přesně potká
s představou kupce a pak se nemovitost
prodá bleskově.
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především v dobré lokalitě
Kolik peněz stojí nejlepší bydlení?
Na brněnském realitním trhu se za luxusní považuje nemovitost za 10 a více
milionů. Kupující mají někdy nereálné
představy. Jejich ideální rodinný dům
má pozemek dva až tři tisíce metrů, je
to funkcionalistická vila v Masarykově
čtvrti, má vnitřní bazén, saunu a stojí
15 milionů. Takové peníze nejsou reálné.
Jak se vyrovnáváte s pověstí realitních makléřů, která je ne vždy ideální?
Nepřijímám kdekoho z ulice, jak se v některých realitních kancelářích děje.
Máme etický kodex, který dodržujeme.
Úroveň realitních kanceláří je v Brně
různá. Pár kvalitních a pak tisíce neprofesionálních makléřů, kteří nevědí
o této práci nic. Než náš makléř jde do
terénu, dva měsíce denně se mnou absolvuje každou schůzku. Musí velmi dobře
ovládat všechny kroky prodeje, než začne vůbec jednat s klienty. Hodně makléřů, kteří u nás mají zájem o práci a sdělím jim podmínky, se zalekne. Makléř
musí být trochu právník, trochu stavař,
musí mít všeobecný přehled.
INZERCE

Monika Russeggerová v jedné z luxusních nemovitostí, které nabízí svým klientům.

FOTO | Anna Vavríková, MAFRA

SPOLEHLIVÍ POMOCNÍCI
PRO DOKONALOU ZAHRADU

JARNÍ
AKCE

Akîní cena:

Akîní cena:

8 990 Kì

7 090 Kì

B÷žná cena: 9 750 Kí

B÷žná cena: 7 590 Kí

HUSQVARNA 440

HUSQVARNA 128R

Univerzální farmáĖská Ėetøzová pila pro rĞzné práce.

Univerzální kĖovinoĖez pro vaši krásnou zahradu.

Výkon 1,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 4,5 kg.

Objem válce 28,0 cm³, výkon 0,8 kW, hmotnost bez pĕíslušenství 5,0 kg.

Akîní cena:

13 390 Kì

B÷žná cena: 14 190

Kí

Akîní cena:

HUSQVARNA LC 356V
Robustní sekaîka s velmi výkonným
motorem se snadným startováním.
TĖi metody sekání: sbør do koše,
mulîování BioClip a boîní výhoz.

51 990 Kì
B÷žná cena: 55 990 Kí

HUSQVARNA
Automower ® 220 AC
Tento model robotické sekaîky je
urîený pro vøtší plochy trávníkĞ.
Je vybavený alarmem s PIN kódem
a nastavuje se pomocí
klávesnice a displeje.

Motor Honda, objem válce 160 cm³,
šíĕka sekání 56 cm, výška
sekání 32–108 mm,
objem koše 68 l.

Plocha: 1.800 m2 +/– 20 %
Sklon: až 35 % (19°)
ìlenitost plochy:
●●●●●

Akîní cena:

Akîní cena:

49 990 Kì

97 990 Kì

B÷žná cena: 53 990 Kí

B÷žná cena: 103 990 Kí

HUSQVARNA TC 130

HUSQVARNA R 213C

Kompaktní zahradní traktor s výkonným motorem a pedálem
ovládanou hydrostatickou pĖevodovkou. Snadné startování pomocí
funkce automatického sytiîe.

Všestranný výkonný rider s hydrostatickou pĖevodovkou ovládanou
pedálem. Široká škála pĖíslušenství pro využití po celý rok.

Motor Briggs & Stratton, výkon 6,3 kW pĕi 2800 ot./min, šíĕka sekání 77 cm,
sb÷rný koš 200 l.

Motor Briggs & Stratton, výkon 6,7 kW pĕi 3000 ot./min, šíĕka sekání 94 cm,
hmotnost 229 kg.

Navštivte naši prodejnu:

www.rumpova.cz

Bučovická 325
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367

Prodejní doba: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH.Akce platí do 9. 6. 2015.
Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna
neustále provádí vývoj výrobků, a proto si vyhrazuje právo změnit
design, speciikace a vybavení bez předchozího upozornění.
Husqvarna je registrovaná ochranná známka. Copyright © 2015
Husqvarna AB (publ).Všechna práva vyhrazena.
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ČT1
6.35

Okouzlení IV (10/52) 7.25 Polopatě 8.15
Rozdělení konta Adventních koncertů
2014 8.35 Třetí patro (5/6) 9.45 Gejzír
10.15 Všechnopárty 11.10 Otec Brown II

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.10
15.00
16.40
17.35
18.25
18.55
19.00
19.45

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Dvojčata
Kde bydlí štěstí
Když Burian prášil
Příběhy slavných... Otto Šimánek
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

ZÁBAVA

INZERCE

NOVA
6.10
6.30
6.55
7.20
8.15
9.20
10.20
10.50
11.30
13.45
15.05
17.05
17.25
18.15
18.50
19.30

Oggy a Škodíci
Monsuno (4)
Král džungle II (18)
Tom a Jerry II (4, 5)
Dokonalý svět (3)
Koření
UPGRADE
Volejte Novu
Hitch: Lék pro moderního muže
Výměna manželek
Jen trošku štěstí
Tipy ptáka Loskutáka
Rady ptáka Loskutáka
U Haliny v kuchyni
Helena (28)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

THRILLER

6.00
7.10
7.40
8.10
9.20
9.45
11.55
14.15
16.25
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
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Prima

Nova Cinema

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Jake a piráti ze Země Nezemě II (29)
Autosalon
Autosalon Extra
Vrať se do hrobu!
Komedie (ČR, 1989)
Martin a Venuše
Romantická komedie (ČR, 2012).
Režie J. Chlumský
Vraždy v Midsomeru V
Gondíci, s. r. o.
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

5.30 Svět Nova Cinema 6.20 Upíří deníky IV (12)
7.00 Gilmorova děvčata VI (8) 7.45 Potíže růstu
9.15 Moje druhá láska 11.15 Beze stopy III (12) 12.05
Odložené případy (8) 13.00 Agent v sukni 2 14.45
Batman vs. Red Hood, anim. film (USA, 2010) 16.15
Jak se krotí krokodýli, komedie (ČR, 2006) 18.30
Stav ztroskotání, rodinná komedie (ČR, 1983)
20.00 Grace, kněžna monacká, životop. drama
(Belg./Fr./It./USA, 2014) 22.05 Mládí v trapu,
komedie (USA, 2003) 23.50 Plán B, komedie

SOUTĚŽNÍ

KOUPÍM

8-21

Vaše VÝJIMEČNĚ zachovalé
auto či moto do r.v. 82,
Škoda 110R, Garde, Spartak,
Volha, LADA, W311, Jawa,
Tatra, Moskvič, i ND!

Prima love

Tel.: 737 218 032
20.00 Zpívá celá rodina
21.20 Divoch
Komedie (Fr., 1975). Hrají C. Deneuveová, Y. Montand, L. Vannucchi,
V. Dobtcheff a další
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Letiště ‘77
Katastrof. film (USA, 1977). Hrají
J. Lemmon, L. Grant a další
0.55 Místo činu - Schimanski
Falešná hra. Kriminální cyklus
(N, 1987). Režie P. Ariel
2.30 Bolkoviny
3.15 Sama doma
4.45 Móda-Extravagance-Manýry
5.10 Bydlení je hra
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

20.20 Špionáž
Thriller (Fr./USA, 2013). Hrají
L. Hemsworth, G. Oldman,
H. Ford, A. Heardová, L. Till. Režie
R. Luketic
22.20 Na pokraji smrti
Akční thriller (USA/N, 2002). Hrají
S. Seagal, J. Rule, C. Christianová,
N. Peeplesová, B. Weitz. Režie
D. M. Paul
0.15 Rudý písek
Akční film (USA, 2009). Hrají
S. West, L. Roberts a další
1.50 Novashopping
2.20 U Haliny v kuchyni
2.50 DO-RE-MI
3.35 Áčko

Prima cool
5.10 Kdo přežije: Tocantins (4) 7.20 Laboratoř pro
chlapy Jamese Maye II (5) 8.45 Magazín Ligy mistrů UEFA 9.15 Kurýr (9, 10) 11.20 Kravaťáci II (14)
12.15 Doteky osudu II (5) 13.15 Bizarní jídla s Andrewem Zimmernem (6) 14.15 Konspirační teorie II
(6) 15.15 Simpsonovi IX (21-23) 16.45 Hrajeme
s Alim 17.20 Re-play 17.55 Applikace 18.30 Simpsonovi IX (24, 25) 19.30 Simpsonovi X (1) 20.00
Spratci na zabití 21.50 Prezidentův muž 2: Ground
Zero 23.50 Hrajeme s Alim 0.25 Re-play 0.55 Applikace 1.30 Prezidentův muž 2: Ground Zero 3.00
Doteky osudu II (5) 3.40 Laboratoř pro chlapy
Jamese Maye II (5) 4.40 Firma (22)

20.15 Máme rádi Česko
22.00 Krvavé zúčtování
Akční film (USA, 2013). Hrají
D. Lundgren, V. Jones, B. Zane
a další. Režie G. Serafini
23.55 Unesená
Thriller (USA, 2008). Hrají
M. Georgeová, O. Fehr, A. Krigeová a další. Režie A. Gusacková
1.50 Vraždy v Midsomeru V
Zvoní ti umíráček. Krimiseriál (VB,
2001). Hrají J. Nettles, D. Casey,
J. Wymarková, L. Howardová,
H. Bonneville. Režie S. Hellingsová
3.30 Jane Doe: Jiná tvář
Kriminální cyklus (USA, 2005).
Režie M. Griffiths

8.10 Trosečníci v ráji II (11) 9.15 Pekelná výzva 10.10
Doktorka Emily (5) 11.10 Posel ztracených duší II
(12) 12.05 Kráska a zvíře (13) 12.55 Deník zasloužilé matky IV (10) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku
III (7, 8) 14.25 Danielle Steelová: Palomino 16.25
Closer VI (6) 17.20 Jamie vaří rychlovky (34) 17.55
Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym II (1) 18.55 Deník
zasloužilé matky IV (11) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku III (9, 10) 20.15 Další šance 22.20 Kráska
a zvíře II (20) 23.20 Gigolové III (5) 23.55 Closer VI
(6) 0.50 Volejte Věštce 2.50 Gigolové III (5) 3.20
Nespoutaný anděl (166) 4.00 Alisa - Jdi za svým
srdcem (142) 4.45 Vraždy v Kitzbühelu VI (18)

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (2) 8.45 World of
Freesports 9.10 Moto GP - VC Argentiny (závod
Moto GP) 10.15 AFC Fiorentina - Dynamo Kyjev
12.10 NHL play-off 13.55 Element 14.05 Lovci zločinců II (6) 15.15 Kobra 11 VI (4) 16.10 Star Trek:
Nová generace (3) 17.05 Nová cestománie (9)
17.35 Takový je byznys, komedie (USA, 1990) 19.30
Star Trek: Nová generace (4) 20.20 Nejhorší obavy,
akční film (USA/N, 2002) 22.30 Push, sci-fi film
(USA, 2009) 0.30 K.O. Night (579)
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Příběhy
slavných... Otto Šimánek 7.15 Když
Burian prášil. Komedie (ČR, 1940) 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Náves (7/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O malíři Adamovi
Pohádka (ČR, 2006)
14.05 Darmošlap z Nemanic
a princezna Terezka
Pohádka (ČR, 1983)
15.05 Král Králů
Komedie (ČR, 1963). Hrají J. Sovák,
M. Kopecký, J. Bohdalová a další
16.40 Zdivočelá země (30, 31/45)
Seriál (ČR, 2008). Hrají M. Dejdar,
J. Hubinská, H. Vagnerová a další
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
Povídky (ČR). Hrají M. Donutil,
S. Stašová, V. Hybnerová a další
21.20 168 hodin
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Hodný chlapec
Drama (ČR, 2004). Hrají I. Bareš,
V. Jeníková, B. Holiček a další
23.10 Případy inspektora Lynleyho I-II
Druhá šance. Krimiseriál (VB, 2002)
0.40 Kriminálka Paříž
Plameny minulosti. Krimiseriál
(Fr., 2010). Režie A. Laurent
1.25 Zpívá celá rodina
2.45 Banánové rybičky
3.20 Pod pokličkou
3.45 Zahrada je hra
4.10 Postřehy odjinud

6.25
6.50
7.15
7.40
8.30
9.00
10.10
10.35
11.30
13.25
15.00
16.55
18.50
19.30
20.20

21.25

22.05
22.45

0.55
1.40
2.10
2.45
4.00

www.5plus2.cz

NOVA

Prima

Nova Cinema

Oggy a Škodíci
Monsuno (5)
Král džungle II (19)
Tom a Jerry II (6, 7)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (14)
Modrá lucerna
Rodinný fantastický film (N, 2010)
Dva a půl chlapa VIII (15)
Seriál (USA, 2010)
Víkend
Agent Cody Banks 2
Akční film (USA, 2004)
Ten svetr si nesvlíkej
Komedie (ČR, 1980)
Evoluce
Sci-fi komedie (USA, 2001)
Jak svět přichází o básníky
Romantická komedie (ČR, 1982)
Helena (29)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (10)
Případ kocoura Mikeše. Krimiseriál
(ČR, 2013). Hrají S. Norisová,
J. Satoranský, F. Tomsa a další
Okresní přebor (9)
Na váhu. Komediální seriál (ČR,
2010). Hrají O. Vetchý, D. Novotný,
L. Sobota, P. Kikinčuk a další
Střepiny
Mission: Impossible 3
Akční thriller (USA/N, 2006). Hrají
T. Cruise, M. Monaghanová,
P. S. Hoffman, V. Rhames a další
Kriminálka New York II
Krimiseriál (USA, 2005). Hrají
G. Sinise, E. Cahill a další
Novashopping
Volejte Novu
Áčko
Výměna manželek

6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.10 Ninjago
7.40 Jake a piráti ze Země Nezemě II
(30)
8.10 Tajemství války (26)
9.20 Prima ZOOM Svět
9.55 Vraždy mezi muškáty (1)
Nový začátek. Krimiseriál (N, 2008)
11.00 Partie
11.50 Receptář prima nápadů
13.05 Nedělní receptář extra
13.30 Big Ben IV (9)
Oslnivá krása. Krimiseriál (N, 2003).
Hrají O. Fischer, K. Jacobová a další
15.45 Vraždy v Midsomeru V
Vražedný závod. Krimiseriál (VB,
2001). Hrají J. Nettles, D. Casey,
J. Wymarková a další
18.00 Teď vaří šéf!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 VIP zprávy
20.15 Starý páky
Komedie (USA, 2009). Hrají
J. Travolta, R. Williams, S. Green,
K. Prestonová, M. Dillon a další
22.05 Obhájce
Krimifilm (USA, 2011). Hrají
M. McConaughey, M. Tomeiová,
R. Phillippe, W. H. Macy a další.
Režie B. Furman
0.35 Hawaii 5-0 II (20)
Odložený. Krimiseriál (USA, 2011).
Hrají A. O’Loughlin, S. Caan,
D. D. Kim a další
1.30 Tajemství války (26)
2.30 Vraždy v Midsomeru V
Vražedný závod. Krimiseriál
(VB, 2001). Režie P. Smith
4.10 Starý páky
Komedie (USA, 2009)

5.30 Svět Nova Cinema 6.15 Batman vs. Red Hood
7.35 Stav ztroskotání 9.00 Hitch: Lék pro moderního muže, romant. komedie (USA, 2005) 11.25 Koření 12.15 Jen trošku štěstí, komedie (USA, 2006)
14.05 Grace, kněžna monacká, životop. drama
(Belg./Fr./It./USA, 2014) 16.05 Vojín Benjaminová,
komedie (USA, 1980) 18.05 Sue Thomas: Agentka
FBI II (1, 2), seriál (USA, 2003) 20.00 Footloose:
Tanec zakázán, komedie (USA, 2011) 22.10 Milionář
z chatrče, drama (VB, 2008) 0.30 Hex II (6)

Prima cool
7.55 Laboratoř pro chlapy Jamese Maye III (1) 9.15
Bizarní jídla s Andrewem Zimmernem (6) 10.15
Záblesk budoucnosti (12) 11.15 Kravaťáci II (15) 12.10
Doteky osudu II (6) 13.10 Top Gear 2011 (5) 14.10
Konspirační teorie II (7) 15.10 Simpsonovi IX (24,
25) 16.10 Simpsonovi X (1) 16.40 Dr. Dolittle 18.30
Simpsonovi X (2, 3) 19.30 Simpsonovi X (4) 20.00
Kletba bratří Grimmů 22.35 Misfits: Zmetci V (1)
23.35 American Horror Story: Asylum (6) 0.30
Kletba bratří Grimmů 2.40 Misfits: Zmetci V (1)
3.25 American Horror Story: Asylum (6) 4.05
Doteky osudu II (6) 4.50 Laboratoř pro chlapy
Jamese Maye III (1)

Prima love
6.55 Jamie vaří rychlovky (34) 7.25 Božské dorty
IV (10) 7.55 Trosečníci v ráji II (12) 8.55 Pekelná
výzva 9.55 Doktorka Emily (6) 10.50 Posel ztracených duší II (13) 11.50 Kráska a zvíře (14) 12.45
Deník zasloužilé matky IV (11) 13.15 Jak jsem poznal
vaši matku III (9, 10) 14.15 Vrať se do hrobu! 16.25
Closer VI (7) 17.20 Jamie vaří rychlovky (35) 17.55
Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym II (2) 18.55 Deník
zasloužilé matky IV (12) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku III (11) 19.50 Jak jsem poznal vaši matku III
(12) 20.15 Kid 22.45 Chirurgové VIII (4) 23.45
Gigolové III (6) 0.20 Closer VI (7) 1.10 Volejte Věštce 3.15 Gigolové III (6) 3.40 Nespoutaný anděl
(167) 4.25 Alisa - Jdi za svým srdcem (143)

pondělí 27. dubna 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hercule Poirot 9.50 Na
cestě po severním Altiplanu 10.35 168
hodin 11.05 Svět rekordů a kuriozit speciál

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Bratři. Seriál (USA, 1993-1998)
14.45 Pevnosti
15.05 Kojak III
Za vodou v Jersey. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.55 Tlusťoch
Poslední pokus. Krimiseriál
(N, 2005-2012). Režie S. Hakeová
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Panoptikum Města pražského
(3/10)
Atentát na ministerského předsedu.
Krimiseriál (ČR, 1987). Hrají J. Adamíra, J. Vinklář, J. Bláha a další
21.10 Reportéři ČT
21.50 Kriminalista
Ledová smrt. Krimiseriál
(N, 2006-2014). Režie B. Giovinazzo
22.50 Na stopě
23.15 Profesionálové
0.05 AZ-kvíz
0.30 Toulavá kamera
1.00 Banánové rybičky
1.30 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Všechnopárty
2.50 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.20
11.50
12.00
12.25
13.25

14.20

15.15
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.30

22.25

23.20
0.10
0.55
1.40
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2810)
Policie Modrava (10)
Střepiny
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (9)
Beze stopy III (13)
Krimiseriál (USA, 2004). Hrají
A. LaPaglia, P. Montgomeryová,
M. Jean-Baptisteová a další
Mentalista III (12)
Krvavá štvanice. Krimiseriál (USA,
2010). Hrají S. Baker, R. Tunneyová,
T. Kang, O. Yeoman a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (262)
Dva a půl chlapa VIII (16)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (9)
Ulice (2811)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (112)
Hra. Seriál (ČR, 2015). Hrají
M. Stránský, L. Termerová, V. Jílek,
I. Janžurová, J. Dvořák a další
Mentalista VI (7)
Velký rudý drak. Krimiseriál (USA,
2013). Hrají S. Baker, R. Tunneyová,
T. Kang, O. Yeoman a další
Kriminálka Las Vegas IV (9)
Grissom versus sopka. Krimiseriál
(USA, 2003). Hrají W. L. Petersen,
M. Helgenbergerová a další
Stoupenci zla II (15)
Kriminálka Miami X (9)
Mentalista III (12)
Novashopping
Áčko

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25

10.25

12.25
13.30

14.40

16.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.45
0.40
1.35
2.20
3.10

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (13)
Divácké zprávy
M.A.S.H (93, 94)
Walker, Texas Ranger IX (16)
Šest hodin. Akční seriál (USA,
2000). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová VI (12)
Julie v Paříži. Krimiseriál (Fr., 2006).
Hrají V. Genestová, A. Desseaux,
J. Lauretová a další
Wolffův revír III (12)
Stopa krve. Krimiseriál (N, 1996).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Komisař Rex (10)
První cena. Krimiseriál (N, 1993).
Hrají T. Moretti, K. Markovics,
W. Bachofner a další
Rosamunde Pilcherová: Plamen
lásky
Romantický film (N, 2003). Hrají
F. Lahmeová, A. Royová, J. Knospe,
L. von Friedlová, G. Lippert a další
Prima hodinka
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (333)
Přednáška profesora Lazaruse.
Rodinný seriál (ČR, 2015). Hrají
M. Plánková, J. Štěpnička a další
TOP STAR magazín
Perfektní plán
Thriller (Kan., 2009). Hrají
E. Roseová, L. Bryant a další
Firma (5)
Walker, Texas Ranger IX (16)
Wolffův revír III (12)
Autosalon

5.30 Svět Nova Cinema 6.15 Kung Fu Panda:
Legendy o mazáctví II (14) 6.45 Modrá lucerna 7.50
Sue Thomas: Agentka FBI II (1, 2) 9.40 Footloose:
Tanec zakázán 11.55 Evoluce 13.50 Ten svetr si
nesvlíkej 15.40 Jak svět přichází o básníky 17.20
Upíří deníky IV (13) 18.10 Policajt z New Yorku (4),
krimiseriál (USA, 2013) 19.05 Gilmorova děvčata VI
(9), seriál (USA, 2005) 20.00 Firma, thriller (USA,
1993) 22.55 Umírající zvíře, drama (USA, 2008)
0.55 Zachraň mě IV (1), seriál (USA, 2007)

Prima cool
9.45 Futurama V (15) 10.15 Taková moderní rodinka III (19) 10.45 Kdo přežije: Tocantins (5) 11.45
Záblesk budoucnosti (12) 12.45 Výjimeční (5) 13.45
Taková moderní rodinka III (20) 14.15 Simpsonovi X
(2, 3) 15.15 Simpsonovi X (4) 15.45 Vychovávat
Hope II (5) 16.15 Futurama V (16) 16.45 Bořiči mýtů
VII speciál (3) 17.50 Hvězdná brána VI (9) 18.50
Simpsonovi X (5-7) 20.15 Grimm IV (13) 21.20 Teorie velkého třesku VI (15) 21.50 Hannibal II (13)
22.45 Hamiltonovi, horor (USA, 2006) 0.40 Grimm
IV (13) 1.25 Výjimeční I (5) 2.10 Von Ryanův expres,
dobrodružný film (USA, 1965) 4.05 Kdo přežije:
Tocantins (5) 4.50 Firma (1)

Prima love
11.25 Ukliďte si! I (6) 12.25 Mrcha od vedle I (4)
12.55 Deník zasloužilé matky IV (12) 13.25 Jak jsem
poznal vaši matku III (11) 13.55 Jak jsem poznal vaši
matku III (12) 14.25 Komisař Rex (9) 15.25 Diagnóza vražda V (22) 16.25 Policie Hamburk VII (19)
17.20 Jamie vaří rychlovky (36) 17.55 Výměna
manželek USA VII (7) 18.55 Deník zasloužilé matky
IV (13) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku III (13, 14)
20.15 Myšlenky zločince IX (12) 21.20 Sběratelé
kostí VI (18) 22.15 Sex ve městě V (1) 22.55 TOP
STAR magazín 23.55 Sex ve městě V (1) 0.35 Volejte Věštce 2.40 Policie Hamburk VII (19) 3.25
Nespoutaný anděl (168) 4.10 Alisa - Jdi za svým
srdcem (144) 4.50 Zhubni, nebo přiber! (1)

STUDUJTE PRÁVA
BEZ PŘIJÍMAČEK
v dálkovém studiu

Řešení pro Vaše nové ale i staré střechy

l eva é
1 0 % s y podepsan

vk
jedna
.
na ob do 30. 4

• Modifikované SBS pásy s trojrozměrným
vzhledem vhodné na rekonstrukci:
eternitových, šindelových a plechových střech
• Bez nutnosti odstranění původní krytiny
• Životnost materiálu 30 let,
záruka na práci 10 let

www.mipp.cz

• Platba po realizaci
• Nabídky po celé ČR zdarma

tel.: 724 80 60 50; 724 80 60 70
e-mail: info@strechy3d.cz,
www.strechy3d.cz

LAHODNÉ, CHUTNÉ, ZA SKVĚLOU CENU!
... STAVTE SE U NOVáKA

ČARODĚJNICE
JIŽ MAJÍ NAKOUPENO,
ŠPEKáČKY NAKUPUJÍ
JEDINĚ U NOVáKA!

79,90 Kč
Nabídka platí:

od 27. 4. - 10. 5. 2015

/ 1 kg

Adresy prodejen naleznete na:

www.novakmasouzeniny.cz

úterý 28. dubna 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Mexiku 10.20 Postřehy odjinud
10.25 Reportéři ČT 11.05 Polopatě

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Peklo na kolečkách. Seriál
(USA, 1993-1998)
14.45 Pevnosti
15.05 Kojak III
Všichni spořádaní sousedé. Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.55 Tlusťoch
V podezření. Krimiseriál (N, 2005-2012). Režie S. Hakeová
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
Strach. Seriál (ČR). Hrají R. Vojtek,
A. Kerestešová a další
20.55 Léto s kovbojem
Komedie (ČR, 1976)
22.25 Král Králů
Komedie (ČR, 1963)
0.00 Otec Brown II
Nejšílenější ze všech. Detekt. seriál
(VB, 2014). Režie M. Carter
0.45 AZ-kvíz
1.10
Kalendárium
1.25 Sváteční slovo doktora Jaroslava
Maxe Kašparů
1.30 Objektiv
2.00 Banánové rybičky
2.30 Zahrada je hra

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.25
13.20
14.15
15.10
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.30
22.35

23.25
0.15
1.00
1.40
2.15
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2811)
Doktoři z Počátků (112)
Dva a půl chlapa VIII (16)
Seriál (USA, 2010)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (10)
Stopař. Krimiseriál (USA, 2003)
Beze stopy III (14)
Krimiseriál (USA, 2004)
Mentalista III (13)
Rudý poplach. Krimiseriál (USA,
2010). Hrají S. Baker, R. Tunneyová
Ordinace v růžové zahradě 2 (263)
Dva a půl chlapa IX (1)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (10)
Nezvěstní. Krimiseriál (Kan./USA,
2011). Hrají D. Caruso, A. Rodriguez
Ulice (2812)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (571)
Všechno je jednou poprvé. Seriál
(ČR, 2015). Hrají Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský a další
Víkend
Kriminálka Las Vegas IV (10)
Zběsilé dospívání. Krimiseriál
(USA, 2003). Hrají W. L. Petersen,
M. Helgenbergerová a další
Bezohlední (1)
Kriminálka Miami X (10)
Mentalista III (13)
Novashopping
Mentalista VI (7)
DO-RE-MI

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25

10.25
12.25
13.30

14.40

16.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.30
23.45

0.45
1.40
2.30

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (14)
Divácké zprávy
M.A.S.H (94, 95)
Walker, Texas Ranger IX (17)
Loupeživí rytíři. Akční seriál (USA,
2000). Hrají Ch. Norris, C. Gilyard
ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová VI (13)
Do posledního dechu. Krimiseriál
(Fr., 2007). Režie E. Summer
Wolffův revír III (13)
Obviněný: doktor Fried. Krimiseriál (N, 1996). Režie R. Liccini
Komisař Rex (11)
Smrtící medvídci. Krimiseriál
(N/Rak., 1993). Hrají T. Moretti,
K. Markovics, W. Bachofner a další
Rosamunde Pilcherová: Očima
lásky
Romantický film (N, 2002). Hrají
H. Naumann, R. Becker a další
Prima hodinka
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (62)
Andy má talent. Seriál (ČR, 2015).
Hrají P. Hřebíčková, O. Veselý,
A. Vránová, P. Kostka a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Kriminálka Stuttgart IV (17)
Němé oběti. Krimiseriál (N, 2012).
Hrají A. M. Fünderichová, P. Ketnath, S. F. Wegmannová a další
Spravedlnost v krvi IV (19)
Firma (6)
Walker, Texas Ranger IX (17)

6.40 Looney Tunes: Úžasná show (23) 7.00 Show
Médi Bédi 7.30 Nová cestománie 8.00 Mentalista
VI (7) 8.50 Beze stopy III (13) 9.40 Odložené
případy (9) 10.30 Policajt z New Yorku (4) 11.35
Lovci zločinců (6) 12.25 Upíří deníky IV (13) 13.15
Gilmorova děvčata VI (9) 14.30 Firma 17.20 Upíří
deníky IV (14) 18.10 Policajt z New Yorku (5) 19.05
Gilmorova děvčata VI (10) 20.00 Lovci dinosaurů
21.50 Noční můra v Elm Street 23.40 Zachraň mě
IV (2) 0.45 Noční můra v Elm Street

Prima cool
8.25 Bořiči mýtů VII speciál (3) 9.45 Futurama V
(16) 10.15 Taková moderní rodinka III (20) 10.45
Kdo přežije: Tocantins (6) 11.45 Top Gear 2011 (5)
12.45 Výjimeční (6) 13.45 Taková moderní rodinka
III (21) 14.15 Simpsonovi X (5-7) 15.45 Teorie
velkého třesku VI (15) 16.15 Futurama VI (1) 16.45
Bořiči mýtů (1) 17.50 Hvězdná brána VI (10) 18.50
Simpsonovi X (8-10) 20.15 To nejlepší z Top Gearu
(2) 21.20 Teorie velkého třesku VI (16) 21.50 Partička 22.40 Zvláštní dny, sci-fi (USA, 1995) 1.30
Partička 2.10 Výjimeční I (6) 2.50 Nejdelší den
(2/2), akční (USA, 1962) 4.10 Kdo přežije: Tocantins
(6) 4.55 Firma (2)

Prima love
10.30 Výměna manželek USA VII (7) 11.30 Ukliďte
si! (7) 12.25 Mrcha od vedle (5) 12.55 Deník zasloužilé matky IV (13) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku
III (13, 14) 14.25 Komisař Rex (10) 15.25 Diagnóza
vražda V (23) 16.25 Policie Hamburk VII (20) 17.20
Jamie vaří rychlovky (37) 17.55 Výměna manželek
USA VII (8) 18.55 Deník zasloužilé matky IV (14)
19.20 Jak jsem poznal vaši matku III (15, 16) 20.15
Sběratelé kostí IX (18) 21.20 Castle na zabití III (18)
22.15 Sex ve městě V (2) 22.55 Podvádíš mě! IX (7)
23.50 Sex ve městě V (2) 0.30 Volejte Věštce 2.35
Policie Hamburk VII (20) 3.20 Nespoutaný anděl
(169) 4.05 Alisa - Jdi za svým srdcem (145) 4.45
Zhubni, nebo přiber! (2)

středa 29. dubna 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Thajsku 10.35 13. komnata Petra
Kotvalda 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Halloween potřetí. Seriál (USA,
1993-1998)
14.45 Pevnosti
15.05 Kojak III
Vraždit není dovoleno. Krimiseriál
(USA, 1973-1978). Režie A. Sidaris
15.55 Tlusťoch
Zklamané naděje. Krimiseriál
(N, 2005-2012). Režie S. Hakeová
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Kousek nebe
21.05 DoktorKA
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Místo činu - Schimanski
Zub za zub. Kriminální cyklus
(N, 1985). Hrají G. George, E. Feik,
U. Matschoss a další. Režie H. Gies
23.35 MI5 X (6/6)
Seriál (VB, 2011). Režie B. Nalluri
0.30 AZ-kvíz
0.55 Máte slovo s M. Jílkovou
2.00 Na stopě
2.25 Dobré ráno
4.55 Království za koně
5.15 Designtrend
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.25
13.25
14.20
15.15
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.30

0.15
1.00
1.45
2.15
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2812)
Ordinace v růžové zahradě 2 (571)
Dva a půl chlapa IX (1)
Seriál (USA, 2011)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (11)
Ofelie. Krimiseriál (USA, 2003)
Beze stopy III (15)
Krimiseriál (USA, 2004)
Mentalista III (14)
Krev za krev. Krimiseriál
(USA, 2010)
Ordinace v růžové zahradě 2 (264)
Dva a půl chlapa IX (2)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (11)
Korunka pro královnu. Krimiseriál
(Kan./USA, 2011)
Ulice (2813)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Námořní vyšetřovací služba XI (8)
Alibi. Krimiseriál (USA, 2013). Hrají
M. Harmon, M. Weatherly a další
Ninja 2: Pomsta
Akční film (Thaj./USA, 2013). Hrají
S. Adkins, K. Kosugi, M. Hijiiová,
S. Sugata, V. Pansringarm a další
Kriminálka Miami X (11)
Korunka pro královnu. Krimiseriál
(Kan./USA, 2011)
Mentalista III (14)
Novashopping
Áčko
DO-RE-MI

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25

10.25

12.25
13.30

14.40

16.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.45
0.45
1.40
2.30
3.15

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (15)
Divácké zprávy
M.A.S.H (95, 96)
Walker, Texas Ranger IX (18)
Legendy kickboxingu. Akční seriál
(USA, 2000). Hrají Ch. Norris,
C. Gilyard ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová VII (1)
Predátoři. Krimiseriál (Fr., 2008).
Hrají V. Genestová, A. Desseaux,
J. Lauretová a další
Wolffův revír III (14)
Strach z létání. Krimiseriál (N, 1996).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Komisař Rex (12)
Přines mi hlavu Beethovena.
Krimiseriál (N/Rak., 1993). Hrají
T. Moretti, K. Markovics a další
Rosamunde Pilcherová: Šťastná
náhoda
Romantický film (N, 2001). Hrají
S. Michelová, D. Mierau, K.-H. Vosgerau, R. Lutzová, E. Pflugová
a další. Režie R. von Sydow
Prima hodinka
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Všechny moje lásky (16)
Nejlepší kamarádky. Seriál (ČR,
2015). Hrají V. Žilková, J. Šťastný,
L. Švormová, J. Hrušínský a další
Show Jana Krause
Telebazar
Hawaii 5-0 IV (10)
Myšlenky zločince VII (22)
Firma (7)
Walker, Texas Ranger IX (18)
Wolffův revír III (14)

6.40 Looney Tunes: Úžasná show (24) 7.05 Show
Médi Bédi 7.30 Lovci zločinců (6) 8.15 Upíří deníky
IV (13) 9.05 Gilmorova děvčata VI (9) 9.55 Beze
stopy III (14) 10.45 Odložené případy (10) 11.35
Policajt z New Yorku (5) 12.40 Lovci zločinců (7)
13.30 Upíří deníky IV (14) 14.20 Gilmorova děvčata
VI (10) 15.35 Lovci dinosaurů 17.20 Upíří deníky IV
(15) 18.10 Policajt z New Yorku (6) 19.05 Gilmorova
děvčata VI (11) 20.00 Vášnivý tanec 22.20 Řeč
peněz 0.15 Zachraň mě IV (3)

Prima cool
8.25 Bořiči mýtů (1) 9.45 Futurama VI (1) 10.15
Taková moderní rodinka III (21) 10.45 Kdo přežije:
Tocantins (7) 11.40 To nejlepší z Top Gearu (2)
12.45 Výjimeční (7) 13.45 Taková moderní rodinka
III (22) 14.15 Simpsonovi X (8-10) 15.45 Teorie velkého třesku VI (16) 16.15 Futurama VI (2) 16.45
Bořiči mýtů (2) 17.50 Hvězdná brána VI (11) 18.50
Simpsonovi X (11-13) 20.15 Letečtí stíhači v boji (11)
21.20 Teorie velkého třesku VI (17) 21.50 Partička
22.40 Po přečtení spalte, sci-fi (USA/Kan., 2011)
0.40 Partička 1.20 Výjimeční I (7) 2.05 Po přečtení
spalte, sci-fi (USA/Kan., 2011) 3.40 Kdo přežije:
Tocantins (7) 4.25 Firma (3)

Prima love
10.30 Výměna manželek USA VII (8) 11.30 Ukliďte
si! I (8) 12.25 Mrcha od vedle (6) 12.55 Deník
zasloužilé matky IV (14) 13.25 Jak jsem poznal vaši
matku III (15, 16) 14.25 Komisař Rex (11) 15.25 Diagnóza vražda V (24) 16.25 Policie Hamburk VII (21)
17.20 Jamie vaří rychlovky (38) 17.55 Výměna
manželek USA VII (9) 18.55 Deník zasloužilé matky
IV (15) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku III (17, 18)
20.15 Sherlock Holmes: Jak prosté (16) 21.20 Sběratelé kostí VI (19) 22.15 Sex ve městě V (3) 22.55
Dobrá manželka V (8) 23.50 Sex ve městě V (3)
0.30 Volejte Věštce 2.35 Policie Hamburk VII (21)
3.20 Nespoutaný anděl (170) 4.00 Alisa - Jdi za
svým srdcem (146) 4.45 Zhubni, nebo přiber! (3)
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p
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23,90
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Dvanáctka maxi
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Madeiře 10.20 Postřehy odjinud
10.30 Hobby naší doby 10.55 Kousek
nebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Dorotina kniha. Seriál (USA, 1993-1998). Hrají J. Seymourová, J. Lando
14.45 Pevnosti
15.05 Kojak III
Daleko od Times Square. Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.55 Tlusťoch
Jednička. Krimiseriál (N, 2005-2012). Režie F. M. Priceová
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Děti na silnici
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Marie Růžička (1/2)
Pohádka (ČR, 1994). Hrají D. Rous,
V. Cibulková, I. Andrlová a další
21.10 Gejzír
21.40 Máte slovo s M. Jílkovou
22.40 Motiv
Padlý anděl. Krimiseriál (Kan.,
2013). Režie A. Mikita
23.25 Kriminálka Paříž
0.10 DoktorKA
1.05 AZ-kvíz
1.50 Kriminalista
2.50 Dobré ráno
5.20 Sváteční slovo doktora Jaroslava
Maxe Kašparů

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.25
13.25
14.20
15.15
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.30
22.10

1.05
1.50
2.20
3.40
4.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2813)
Výměna manželek
Dva a půl chlapa IX (2)
Seriál (USA, 2011)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (12)
Lepidlo. Krimiseriál (USA, 2003)
Beze stopy III (16)
Krimiseriál (USA, 2004)
Mentalista III (15)
Rudé zlato. Krimiseriál (USA, 2010)
Ordinace v růžové zahradě 2 (265)
Dva a půl chlapa IX (3)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami X (12)
Střelba z vlastních řad. Krimiseriál
(Kan./USA, 2011)
Ulice (2814)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (572)
Zloděj mezi námi. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Prásk!
Zodiac
Thriller (USA, 2007). Hrají J. Gyllenhaal, M. Ruffalo, A. Edwards,
R. Downey ml., B. Cox a další
Kriminálka Miami X (12)
Střelba z vlastních řad. Krimiseriál
(Kan./USA, 2011)
Novashopping
Mentalista III (15)
DO-RE-MI
Ordinace v růžové zahradě 2 (265)

6.30
7.00
7.25
7.40
9.25

10.25
12.25
13.30

14.40

16.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.55

0.50
1.50
2.40
3.25

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (16)
Divácké zprávy
M.A.S.H (96, 97)
Walker, Texas Ranger IX (19)
Nebezpečná rychlost. Akční seriál
(USA, 2000). Hrají Ch. Norris,
C. Gilyard ml., S. Wilsonová a další
Julie Lescautová VII (2)
Únos. Krimiseriál (Fr., 2008). Hrají
V. Genestová, A. Desseaux a další
Wolffův revír III (15)
Stoprocentní alibi. Krimiseriál
(N, 1996). Režie M. Lähn
Komisař Rex (13)
Pod ulicemi Vídně. Krimiseriál
(N/Rak., 1993). Hrají T. Moretti,
K. Markovics, W. Bachofner a další
Rosamunde Pilcherová: Srdce se
nemýlí
Romantický film (N, 2003). Hrají
N. Heestersová, P. Böhlke a další
Prima hodinka
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (63)
Múza nejezdí autobusem. Seriál
(ČR, 2015). Hrají P. Hřebíčková,
O. Veselý, A. Vránová a další
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Právo a pořádek XVI (18)
Naše myšlení je takovým činí.
Krimiseriál (USA, 2006). Hrají
J. Sisto, A. Anderson a další
Myšlenky zločince VII (23)
Spravedlnost v krvi II (13)
Walker, Texas Ranger IX (19)
Wolffův revír III (15)

6.40 Show Médi Bédi (11, 12) 7.00 Lovci zločinců (7)
7.45 Upíří deníky IV (14) 8.35 Gilmorova děvčata VI
(10) 9.25 Beze stopy III (15) 10.15 Odložené případy (11) 11.05 Policajt z New Yorku (6) 12.10 Lovci
zločinců (8) 13.00 Upíří deníky IV (15) 13.50 Gilmorova děvčata VI (11) 15.05 Vášnivý tanec 17.20 Upíří
deníky IV (16) 18.10 Policajt z New Yorku (7) 19.05
Gilmorova děvčata VI (12) 20.00 Námořní vyšetřovací služba IX (15, 16) 21.45 Svatební obřad 23.25
Zachraň mě IV (4) 0.30 Svatební obřad

Prima cool
9.15 Futurama VI (2) 9.45 Taková moderní rodinka
III (22) 10.15 Kdo přežije: Tocantins (8) 11.15 Letečtí
stíhači v boji (11) 12.15 Výjimeční (8) 13.15 Taková
moderní rodinka III (23) 13.45 Simpsonovi X (11-13)
15.15 Teorie velkého třesku VI (17) 15.40 Futurama
VI (3) 16.10 Bořiči mýtů (3) 17.15 Hvězdná brána VI
(12) 18.15 Lovci zážitků 18.50 Simpsonovi X (14-16)
20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku VI (18)
21.55 Rudé horko, akční komedie (USA, 1988) 0.05
Cesty k úspěchu 0.15 Wilfred II (2) 0.45 Výjimeční
(8) 1.30 Wilfred II (2) 2.00 Rudé horko, akční
komedie (USA, 1988) 3.35 Kdo přežije: Tocantins
(8) 4.20 Firma (4)

Prima love
10.30 Výměna manželek USA VII (9) 11.30 Ukliďte
si! I (9) 12.25 Mrcha od vedle (7) 12.55 Deník
zasloužilé matky IV (15) 13.25 Jak jsem poznal vaši
matku III (17, 18) 14.25 Komisař Rex (12) 15.25 Diagnóza vražda V (25) 16.25 Policie Hamburk VII (22)
17.20 Jamie vaří rychlovky (39) 17.55 Výměna
manželek USA VII (10) 18.55 Deník zasloužilé
matky IV (16) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku III
(19, 20) 20.15 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně V
(2) 21.20 Sběratelé kostí VI (20) 22.15 Sex ve městě
V (4) 22.55 Lovci zážitků 23.25 Po krk v odpadcích
II (8) 0.25 Sex ve městě V (4) 1.05 Volejte Věštce
3.10 Policie Hamburk VII (22) 3.55 Nespoutaný
anděl (171) 4.40 Alisa - Jdi za svým srdcem (147)

pátek 1. května 2015
ČT1
6.00

Po stopách hvězd 6.25 Kluci v akci 6.50
O zakletém hadovi. Pohádka (ČR, 1983)
7.50 Kačenka a strašidla. Pohádková
komedie (Rak./Švýc./ČR/N, 1992) 9.15
Eva tropí hlouposti. Bláznivá komedie
(ČR, 1939) 10.40 Začarovaná láska.
Pohádka (ČR, 2007) 11.35 O princezně,
která ráčkovala. Pohádka (ČR, 1986)

12.40 Jak chutná láska
Pohádka (ČR, 2002). Hrají J. Ježková, S. Rašilov, S. Skopal a další
13.45 Fišpánská jablíčka
Pohádka (ČR, 2009). Hrají V. Kotek,
F. Tomsa, L. Šafránková a další
14.45 Čarovné dědictví
Pohádka (ČR, 1985). Hrají M. Peřt,
R. Štědrý, T. Chudobová a další
16.05 O perlové panně
Pohádka (ČR, 1996). Hrají J. Hanzlík, F. Blažek, K. Sochorová a další
17.25 Léto s kovbojem
Komedie (ČR, 1976). Hrají D. Kolářová, J. Hanzlík, O. Vízner a další
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Láska rohatá
Pohádka (ČR, 2009). Hrají J. Mádl,
J. Bohdalová, T. Pauhofová a další
21.29 Výsledky losování Šťastných 10
21.30 Všechnopárty
22.25 Kolo plné hvězd
23.20 Profesionálové
V obležení. Krimiseriál (VB, 1977)
0.15 Eva tropí hlouposti
Bláznivá komedie (ČR, 1939)
1.40 Zajímavosti z regionů
2.05 Motiv
2.50 Manéž Bolka Polívky
4.00 Banánové rybičky
4.30 Padající květináč
5.00 Pod pokličkou

NOVA
6.20
7.20
8.45
10.10
11.35

13.15

15.15

17.00
18.30
19.30
20.20
22.20

0.25

2.10
2.40
3.30
3.55
5.35

Ordinace v růžové zahradě 2 (572)
Scooby-Doo: Šapitó
Animovaný film (USA, 2012)
Ďábel se třemi zlatými vlasy
Pohádka (N, 2009)
Spláchnutej
Animovaný film (USA/VB, 2006)
Legenda o Jiřím a drakovi
Fantasy film (USA/VB/N/Luc.,
2004). Hrají J. Puferoy, P. Swayze,
P. Perabová, M. C. Duncan a další
Hlava rodiny
Rodinná komedie (USA, 1991).
Hrají S. Martin, D. Keatonová,
K. Williamsová, G. Newbern a další
50x a stále poprvé
Romantická komedie (USA, 2004).
Hrají A. Sandler, D. Barrymoreová,
R. Schneider, S. Astin a další
Třetí princ
Pohádka (ČR, 1982). Hrají
L. Šafránková, P. Trávníček a další
Ulice (2815)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Čertova nevěsta
Pohádka (ČR, 2011). Hrají E. Josefíková, V. Šanda, K. Zima a další
Nesvatbovi
Komedie (USA, 2005). Hrají
O. Wilson, V. Vaughn, Ch. Walken,
R. Canada, B. Cooper a další
Šťastný los
Komedie (USA, 2010). Hrají
S. Moss, B. T. Jackson, B. Wow,
K. David, T. Crews. Režie E. White
Novashopping
Prásk!
Kolotoč
Hlava rodiny
Rodinná komedie (USA, 1991)
Novashopping

6.30
6.55
7.25
9.35
11.10

12.55

14.45

16.35

18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.45

1.15

3.10

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (17)
Příšerky, s. r. o.
Animovaná komedie (USA, 2001)
Tři vejce do skla
Komedie (ČR, 1937). Hrají V. Burian,
J. Marvan, H. Bušová a další
Ať žijí duchové!
Pohádková komedie (ČR, 1977).
Hrají J. Sovák, V. Brodský, D. Vávrová, J. Procházka, L. Lipský a další
Nebe a dudy
Filmová komedie (ČR, 1941). Hrají
J. Marvan, J. Plachta, R. Schránil,
J. Romanová, F. Filipovský a další
Křtiny
Komedie (ČR, 1981). Hrají
M. Kopecký, D. Veškrnová, J. Jirásková, V. Brodský a další
Dovolená s Andělem
Filmová komedie (ČR, 1952). Hrají
J. Marvan, J. Pehr, J. Kemr, V. Ráž,
J. Dítětová. Režie B. Zeman
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Asterix a olympijské hry
Komedie (Fr./N/It., 2008). Hrají
C. Cornillac, G. Depardieu,
A. Delon a další. Režie F. Forestier
Vymahači
Sci-fi thriller (USA/Kan., 2010).
Hrají J. Law, F. Whitaker, L. Schreiber, A. Bragaová, Ch. Canterbury
a další. Režie M. Sapochnik
Sledge
Western (It./USA, 1970). Hrají
J. Gardner, L. Antonelliová,
D. Weaver a další
Tři vejce do skla

6.25 Looney Tunes: Úžasná show (26) 6.45 Batman: Odvážný hrdina II (1) 7.10 Show Médi Bédi
7.40 Lovci zločinců (8) 8.25 Upíří deníky IV (15)
9.10 Gilmorova děvčata VI (11) 10.00 Beze stopy III
(16) 10.50 Odložené případy (12) 11.40 Policajt
z New Yorku (7) 12.45 Upíří deníky IV (16) 13.35 Gilmorova děvčata VI (12) 14.50 Vyhrál jsem v loterii
16.40 Vem si mě 18.20 Iluze lásky 20.00 Agenti
v sukních: Jaký otec, takový syn 22.05 Tango
a Cash 0.05 Zachraň mě IV (5) 0.50 Tango a Cash

Prima cool
6.35 Hvězdná brána VI (12) 7.40 Bořiči mýtů (3)
8.55 Futurama VI (3) 9.25 Taková moderní rodinka
III (23) 9.55 Kdo přežije: Tocantins (9) 10.55 Autosalon 12.15 Výjimeční (9) 13.15 Taková moderní
rodinka III (24) 13.45 Lovci zážitků 14.15 Simpsonovi X (14-16) 15.45 Teorie velkého třesku VI (18) 16.15
Futurama VI (4) 16.45 Bořiči mýtů (4) 17.50 Hvězdná brána VI (13) 18.50 Simpsonovi X (17-19) 20.15
Kurýr (11, 12) 22.25 Moby Dick (1/2), dobrodružný
film (N/Rak., 2010) 0.25 Moby Dick (2/2), dobrodružný film (N/Rak., 2010) 2.20 Dexter VI (2) 3.15
Výjimeční I (9) 3.55 Moby Dick (1/2), dobrodružný
film (N/Rak., 2010)

Prima love
7.20 Svatby v Benátkách (63) 8.35 Rosamunde Pilcherová: Srdce se nemýlí 10.30 Výměna manželek
USA VII (10) 11.30 Ukliďte si! (10) 12.25 Mrcha od
vedle II (1) 12.55 Deník zasloužilé matky IV (16)
13.25 Jak jsem poznal vaši matku III (19, 20) 14.25
Komisař Rex (13) 15.25 Diagnóza vražda VI (1)
16.25 Policie Hamburk VII (23) 17.20 Jamie vaří
rychlovky (40) 17.55 Výměna manželek USA VII (11)
18.55 Deník zasloužilé matky IV (17) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku IV (1, 2) 20.15 Věčný příběh,
romantická komedie (USA, 1998) 22.55 Sex ve
městě V (5) 23.35 Famílie V (18) 0.30 Sex ve městě
V (5) 1.10 Volejte Věštce 3.15 Policie Hamburk VII
(23) 4.00 Nespoutaný anděl (172)
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simply clever

JEZDĚTE ÚPLNĚ

BEZ STAROSTÍ!

ŠKODA Bez starostí
Nový vůz bez akontace. Bez starostí. Snadno.
Užijte si radost z nového auta a starosti nechte na nás. S novou
službou ŠKODA Bez starostí si teď můžete pronajmout bez akontace,
jen za ixní částku, úplně nový vůz. Třeba ŠKODA Rapid 1.2 TSI 63 kW
nebo ŠKODA Rapid Spaceback 1.2 TSI 63 kW za 5 999 Kč měsíčně
ve verzi služby KOMPLET. A to včetně kompletního pojištění, servisu
a sady zimních kol včetně přezutí. Kompletní nabídku služby najdete
na skoda-auto.cz/bezstarosti. Zeptejte se nás v on-line chatu,
zavolejte na Infolinku ŠKODA na čísle 800 600 000 nebo navštivte
svého autorizovaného prodejce ŠKODA.
skoda-auto.cz/bezstarosti

ŠKODA Rapid nebo
ŠKODA Rapid Spaceback
jen za 5 999 Kč měsíčně

/skodacz

/skodacz

/skodacz

/skodacr

Produkt je nabízen společností ŠkoFIN s.r.o., IČ: 45805369, se sídlem Pekařská 6, 155 00 Praha 5 (dále jen „ŠkoFIN“).
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, a jejím přijetím
nevzniká mezi společností ŠkoFIN a druhou stranou závazkový vztah. Detailní nabídka je k dispozici u smluvního partnera ŠKODA a ŠkoFIN nebo na webových stránkách www.skoda-auto.cz/bezstarosti. Na poskytnutí produktu nevzniká
právní nárok, každá zpracovaná nabídka (kalkulace) podléhá individuálnímu schválení.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTONOVA BRNO s.r.o.

Masná 20, 602 00 Brno
Tel.: 543 424 211
www.autonova.cz

ZREPASUJEME VÁM STAROU…

akumulátorovou baterii

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

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

AEB spol. s r. o. Závist 12, Brno – Komín 624 00, tel. 541 242 643

www.shopgsm.cz

Zvoní skvělým úrokům hrana?
Současná doba příliš nepřeje těm, kteří si
chtějí bezpečně zhodnocovat své peníze na
spořicích účtech nebo termínovaných
vkladech. Úrokové sazby kontinuálně již
více než rok klesají a v současnosti jsou na
historických minimech. Najít tak spořicí
produkt, který by dokázal ﬁnance lépe
zhodnotit, je stále náročnější.
A ke všemu se zdá, že se situace pro střadatele ještě zhorší. Od letošního roku totiž
platí nový zákon o družstevních záložnách,
který podstatně mění jejich fungování.
Navíc nutí klienty záložen, aby, pokud si
založí vklad po 1. 7. 2015, vložili 10 % vkladu jako další členský vklad. Tím se sice
mohou podílet na případném zisku záložny, ale na tuto část se nevztahuje pojištění
vkladů, jak je uvedeno v zákoně o bankách.
Jednotlivé záložny se na tuto situaci
připravují různě. Některé již nyní nabízejí
speciální akce, díky kterým mohou klienti
využít nadstandardní úrokové sazby za

současných podmínek. Jednou z takových je
i AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo.
„Pro naše klienty jsme připravili akční
termínovaný vklad, který nabízí v současné
době bezkonkurenčně nejvýhodnější úrokovou sazbu až 3,5 %. Navíc umožňuje klientům vklad předčasně ukončit, pokud by byli
legislativou nuceni vložit další členský
vklad,“ přibližuje Jan Kieswetter, marketing
manager družstevní záložny AKCENTA
a doplňuje: „je obtížné predikovat, jaká bude
situace po 1. červenci letošního roku, proto
jsme chtěli našim klientům nabídnout do té
doby maximálně výhodný produkt, který má
garantovanou úrokovou sazbu a je stoprocentně pojištěný. “
Do června mají tedy klienti poslední šanci
využít vysokých úrokových sazeb u družstevních záložen za stále ještě zajímavých podmínek a v některých případech dokonce
s bonusovou úrokovou sazbou, která vysoce
překračuje bankovní konkurenci.

TERMÍNOVANÝ VKLAD

JISTOTA
BEZPEČNÉ ZHODNOCENÍ VAŠICH ÚSPOR

3,5
s výnosem až

%
ročně

možnost předčasného
ukončení
pojištění vkladů
do 100 000 EUR
nabídka je časově
omezená

U NÁS
ŽÁDNÉ SKRYTÉ PASTI
více na ﬁnance.akcenta.eu

Email: ﬁnance@akcenta.eu
Infolinka: 498 777 700 nebo 729 324 632
Obchodní místa v Praze, Brně a Hradci Králové
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www.5plus2.cz

Tajenka: tak bude připadat.

INZERCE

ZAHRÁDKÁŘSKÁ A HOBBY PRODEJNÍ VÝSTAVA

29. 4.–3. 5.

ZAHRADA VĚŽKY

JARO 2015
Věžky u Kroměříže

ZDOUNEČANKA (29. 4.) · VĚROVANKA (30. 4.) · MORAVANKA (1. 5.)
STŘÍBRŇANKA (2. 5.) · BORŠIČANKA (3. 5.)
Doprovodné akce Selského rynku

Tradičně u nás najdete

gastro show · Laura Caffe · řezbářská show široký výběr květin · ovoce a zeleniny
s motorovou pilou · barmanská show
okrasné rostliny · ovocné keře a stromy
lidové zvyky a obyčeje vinařů, přehlídka
potřeby a pomůcky pro dům a zahradu
vína · selská zabíjačka
živou hudbu · občerstvení
Poskytujeme slevy pro seniory, děti, rodiny,
ZTP a ZTP/P zdarma.

Mediální partner

www.vystava-vezky.cz

Brněnsko, Blanensko a Vyškovsko
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Rus plní Brnu házenkářské sny
Z házenkářů KP Brno na
tréninku kape pot, když
se moří na balančních
podložkách. Dřinu diktuje
kouč Andrej Titkov. Tým
dovedl do play-off.
JAN DANĚK
BRNO | Chlapík z ruského Krasnodaru
plní Brnu házenkářské sny. Od svého
nástupu hodně dbá na fyzičku. „Kondice je základ moderního sportu. Odvíjí
se od toho psychika i samotné házenkářské dovednosti. Není to moje filozofie,
je to v podstatě požadavek doby,“ říká.
Tradovalo se, že velkou dřinu podstupují třeba hokejisté v Rusku. Jak
to mají házenkáři?
To nejde srovnávat. Základna je v každém sportu u nás velmi široká. Funguje
to tak: Nejsi zdravý? Nemůžeš něco udělat? Tak odchod. V Česku se musí vše
brát citlivěji. Kádr je úzký a většinou nejsou hráči profesionálové. Musíte hledět
na pracovní vytížení, na rodinu hráče.
Než jste se dal na trenéřinu, dlouhé
roky jste v české extralize působil
jako hráč. Proč jste vlastně v roce
1992 zamířil z CSKA Kyjev do Zubří?
Po rozpadu Sovětského svazu utíkal každý, kdo měl ruce a nohy. Hlavně profesionální sportovci, kteří zjistili, že nemají
co jíst. Kdo dostal nabídku, využil ji.
To bylo vážně tak hrozné?
Celý život se věnujete něčemu, ale najednou zjistíte, že jste skončil na parkovišti. To postavení bylo zničehonic úplně jiné.
Kromě čtyř českých titulů jste tu tak
už přes dvacet let...
Žiju tu déle než v Rusku. Cítím se jako
plnohodnotný občan. Rozumím lidem,
jsem v podstatě s nimi na stejné vlně.
I když smutno po Rusku mi je, to přiznávám. Když se nám narodila dcera, už
moc často domů nejezdím.
Litujete něčeho během kariéry?
Zpětně mě mrzí, že jsem nezkusil další
zahraniční angažmá. Ne kvůli penězům, ale kvůli tomu, že jsem nezkusil ji-

Andrej Titkov

FOTO | TOMÁŠ HÁJEK

nou házenou. Mohl jsem jít do Portugalska nebo Izraele. Teď by mě to jako trenérovi moc pomohlo.
Kde tedy hledáte inspiraci?
Snažím se velmi pečlivě vybírat semináře
a videomateriály. Moc mě zajímá kondičINZERCE

ní příprava francouzské školy. Ze Španělska zase získávám informace o taktice.
Projevují se vaše poznatky třeba
tím, že Brno je nejlepší ve statistice
rychlých útoků?
Byl bych radši, kdybychom byli nejlépe

bránící tým. Ale pokud to dokážeme nahradit rychlostí, nevadí to. Aspoň je na
čem pracovat.
A kde je strop týmu?
Uvidíme, doufám, že si to řekneme
v květnu ve finále.

NEJVĚTŠÍ
INTERNETOVÝ OBCHOD

3x v BRNĚ
100 Kč na nákup
slevový kód:

BRN100c

Platnost kódu: 24. 4. - 30. 4. 2015. Sleva platí při nákupu zboží na www.alza.cz v minimální hodnotě 1 000 Kč vč. DPH na jedné objednávce
a při vyzvednutí zboží na pobočkách v Brně. Slevový kód zadejte do pole „slevový poukaz“ při vytváření objednávky přes internet.

Cokoliv chcete, můžete mít ještě dnes

Rádi Vám pomůžeme a poradíme

+ Při objednávce do 11:00 vyzvednutí v pobočkách ten samý den
+ Pobočky s výbornou dostupností MHD a parkováním

+ Obchodní oddělení s týmem zkušených odborníků
+ Možnost technické konzultace a osobní reklamace zboží
* ilustrativní foto pobočky

Netroufalky 770/16, Po-Ne 9:00 - 20:00
Kubíčkova 1080/6, Po-Pá 9:00 - 18:00
Nové sady 40, Po-Pá 9:00 - 18:00

