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Nej výčepní léčí pivem i žlučník
Morava má novou
mistryni v čepování
piva. Je jí brněnská
výčepní Lucie
Hankocyová, která měla
na přípravu jen měsíc.
VERONIKA HORÁKOVÁ
BRNO | Už dvacet let se pohybuje v pohostinství a čepuje pivo. Nově se stala
Lucie Hankocyová nejlepší výčepní na
jižní a střední Moravě. Na zlatavý mok
nedá dopustit, léčí s ním i potíže se žlučníkem.
Takový úspěch vůbec nečekala, nyní
ji čeká celorepublikové finále soutěže
Pilsner Urquell Master Bartender. „Přihlásila jsem se až měsíc před soutěží.
Na přípravu jsem proto neměla moc
času. Na klání jsem se musela představit, načepovat pivo a umýt sklo,“ přiblížila Hankocyová, která pracuje v brněnské restauraci Tusto Titanium.
Když jde na pivo do jiné hospody, sleduje výčepního, jak pracuje. „Už je to taková ta nemoc z povolání. Automaticky
se dívám k výčepu, jak mně obsluha čepuje pivo, a sleduji, jestli vše dělá správně. Ještě se nestalo, že bych pivo vrátila. Jen jsem ho nedopila,“ přiznala.
Jednou z nejtěžších věcí je podle HanINZERCE

Lucie Hankocyová je nejlepší výčepní na jižní a střední Moravě.
kocyové načepovat stále oblíbenější
šnyt, který je kompromisem mezi malým pivem načepovaným do třetinky
a plným půllitrem. Karel Čapek říkal,
že šnyt pijí znalci piva, ale to kvůli
tomu, že za malé pivo by se styděli. „Výčepní si musí pohlídat, kolik pustí do

krýglu pěny, pod kterou se pak čepuje
pivo. To může dělat problémy, protože
každý kohout jinak pění, chce to vychytat. Nutný je cvik,“ nastínila Hankocyová.
Se vznikem minipivovarů a rostoucí
oblibou piva jsou zákazníci podle jejích

FOTO | ARCHIV SOUTĚŽE

slov stále náročnější. Častěji se setkává
i s přáním, kdy si zákazník přímo řekne,
jestli chce pivo načepovat na jeden,
nebo dva zátahy. „Rozdíl je v sytosti
a řízu. Když čepujete na jeden zátah,
tak udržujete veškerou sytost pod pěnou, což je znát,“ uzavřela.
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KRÁTCE
Děti postaví mistra Yodu
i zloducha Darth Vadera
BRNO | Darth Vader nebo mistr Yoda
se v sobotu objeví v nákupním centru
Královo pole. Od 10 do 18 hodin tady
budou děti slavit svůj den. Společně
s mistrem stavitelem postaví z lega
dvoumetrové sochy symbolizující dobro a zlo z filmové série Star Wars. U hracích stolků jim pak budou k dispozici
lego kostky nejrůznějších druhů a tvarů,
takže děti mohou dát průchod své fantazii a poskládat cokoliv, co je zrovna napadne. Na každého navíc čekají soutěže
o malé i velké lego dárky. Součástí
oslav dětského dne bude i benefiční
akce pro nadační fond Víly pro děti. Výtěžek poputuje na projekt umělecké výmalby dětského oddělení Fakultní nemocnice Brno.
(sol)

Kraj pošle sedm
milionů městským
nemocnicím
BLANENSKO | Sedm milionů pošle Jihomoravský kraj ze svého rozpočtu do
obou městských nemocnic v Blansku
a Boskovicích. Každá dostane 3,5 milionu korun na svůj provoz. Kraj se tak snaží podpořit nemocnice na severu regionu, kde žádná taková zařízení sám neprovozuje, nicméně jsou součástí páteřní zdravotnické sítě.
Navzdory tlakům na růst mezd dokázaly obě nemocnice v minulém roce zůstat ve svém hospodaření v plusu. Blanenská nemocnice uzavřela loňský
rok s mírným přebytkem zhruba 20 tisíc
korun, ta boskovická zatím konečná čísla nezveřejnila, nicméně již před časem
její vedení sdělilo, že v plusu bude
v řádu jednotek milionů korun, jako
ostatně už posledních pět let.
I přes úspěšné hospodaření boskovické nemocnice ve zmíněném období
však bude za tu dobu už podruhé měnit
svého šéfa. Výběrové řízení je vypsané
na červen. Nový jednatel by se měl chopit funkce od srpna.
(mos)

Kdo má psa, je zdravý,
potvrdili vědci z Brna
Majitelé psů jsou
zdravější. Mají nižší riziko
onemocnění srdce a cév.
Ukázala to nová studie
brněnských vědců.
MARKÉTA LANKAŠOVÁ
BRNO | Pes, nejlepší přítel člověka. Brněnští vědci teď navíc potvrdili, že i nejlepší způsob, jak prospět svému zdraví.
Analýza, kterou prováděl výzkumný
tým Mezinárodního centra klinického
výzkumu Fakultní nemocnice u sv.
Anny v Brně (FNUSA–ICRC), odhalila, že majitelé psů mají nižší riziko onemocnění srdce a cév.
Na zdraví lidí se podepisují kromě genetického vybavení také stravovací návyky nebo pohyb. A pohybu mají lidé
s domácími mazlíčky zpravidla víc, protože musí psy venčit.
Na průřezové studii, které se zúčastnilo více než sedmnáct set náhodně vybraných lidí ve věku od 25 do 64 let, se podíleli jak odborníci z FNUSA-ICRC,
tak i vědci z prestižní americké nemocnice Mayo Clinic a z univerzity v italské Katánii. Ze studie vyplývá, že venčení zvířat obecně snižuje riziko srdečně-cévních onemocnění. Zdravotně nejlépe pak na tom jsou majitelé psů, ještělépe než ti, kteří chovají jiné domácí
mazlíčky.
„Srovnávali jsme rizikové faktory
kardiovaskulárních chorob a takzvané
metriky kardiovaskulárního zdraví,
jako je například zdravá strava, úroveň
fyzické aktivity, kouření, krevní tlak,
glukóza či cholesterol. A to mezi majiteli psů, majiteli ostatních domácích mazlíčků a lidí, kteří nemají žádné zvíře,“
uvedl Manlio Vinciguera, vedoucí výzkumného týmu v Brně.

Energický pes je k neutahání. Ale čím víc se s ním jeho majitel pohybuje, tím
více prospívá svému srdci.
ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV MAFRA
Podle něj majitelé psů navíc vykazovali vyšší skóre kardiovaskulárního
zdraví ve srovnání s ostatními majiteli
zvířat nebo s lidmi, kteří domácí zvíře
nevlastní vůbec. Majitelé psů častěji dosáhli doporučené úrovně fyzické aktivity a stravování.
A právě pes je nejčastějším domácím
mazlíčkem, kterého lidé dotazovaní ve
výzkumu vlastní. Libovolného mazlíčka mělo více než 40 procent respondentů, ale pes mezi zvířaty dominoval.
„Potřeba pohybu je zdůrazňovaná
jako prevence různých civilizačních
onemocnění, ať již jako prevence cukrovky, obezity, vysokého krevního tla-

ku, nebo také duševního zdraví. Studie
našeho týmu opět dokazují, že je fyzická aktivita je opravdu důležitá,“ doplnil
ředitel svatoanenské nemocnice Martin
Pavlík.
Na onemocnění spjaté s kardiovaskulárními obtížemi zemře ročně v Česku
více než 50 tisíc lidí, nejčastěji na srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici.
Výzkumníci z FNUSA-ICRC se nezaměřují pouze na blahodárný vliv zvířat
na pacienty, ale v medicínském programu Kardiovize Brno 2030 se snaží odhalit a rozpoznat i další faktory, jež ovlivňují srdečně-cévní onemocnění dospělých Brňanů.
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Nové objevy v jeskyních v Číně
Speleologové z Moravského krasu při průzkumu podzemí našli i části kostí předchůdců dnešních slonů
MAREK OSOUCH
SHAANXI, ČÍNA | Moravský kras už
mají takřka prolezlý křížem krážem, za
objevováním se tak už tři roky vypravují jeskyňáři do Číny, a to včetně speleologa Zdeňka Motyčky z Moravského
krasu.
Z poslední – celkově už šesté – výpravy se vrátili speleologové před měsícem. Hlavním cílem této dubnové expedice bylo pokračování průzkumu jeskyně Tianxingyan a jeskyně Boniukeng
v čínské provincii Shaanxi s tím, že se
je pokusí propojit.
V první zmíněné byli i loni na podzim, kdy jim ovšem při objevování nepřálo počasí. „Během pětidenního pobytu v této jeskyni se podařilo překonat
více než sedm set metrů dlouhé jezero,
které nám loni znemožnilo další postup.
Za ním jsme objevili více než dva kilometry obrovských chodeb,“ sdělil Motyčka.
Společně s řadou odboček se jim podařilo v jeskyni Tianxingyan zdokumentovat téměř čtyři kilometry neprobáda-

Jeskyně na území Číny objevují speleologové z Moravského krasu už třetím
rokem.
FOTO | ZDENĚK MOTYČKA
ných míst. Celkově už objevené prostory dosáhly délky necelých třinácti kilometrů.
Poprvé do této jeskyně pronikli loni
na jaře, když objevili gigantickou podzemní říční chodbu, dlouhou více než

tři kilometry, a obří dóm o rozměrech
150 krát 200 metrů. Ve srovnání s Moravským krasem jde o mnohem větší
prostory. Největší veřejně přístupný
dóm v Kateřinské jeskyni se totiž počítá
na desítky metrů, nikoli stovky. Pro čes-
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ké speleology je proto prozkoumávání
podzemí v Číně zcela odlišné od toho,
co můžou zažít v Moravském krasu.
Ve druhé prozkoumávané čínské jeskyni Boniukeng se podařilo jeskyňářům
probádat nových 570 metrů. „Spojení
obou jeskyní se však nezdařilo, mezi
koncovými body stále chybí téměř tři
sta metrů neznáma,“ doplnil Motyčka.
Loni na podzim se jim ale něco podobného podařilo. Když se zaměřili na
průzkum jeskyně Pubudong, propojili ji
s už zmíněnou Tianxingyan.
Právě z ní odjížděli na podzim ještě
s dalším úspěchem. I když jim vyšší hladina vody nedovolila postupovat dál do
neznámých prostor, našli dvě obří stoličky a fragmenty kostí. „Pravděpodobně
od Stegodona, což byl třetihorní chobotnatec, tedy dávný příbuzný dnešních slonů,“ dodal Motyčka. Nález odtud putoval na zkoumání do Paleontologického
ústavu v Pekingu.
Letos na jaře zahájili průzkum ještě
ve třetí jeskyni – Baishuidong, kam teče
voda ze dvou zmíněných, které se zatím
neúspěšně pokoušeli spojit.
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Festivaly okoření pankáči,
Gott a Zagorová
Skupina Kryštof či Karel Gott. Letošní festivalová sezona
odstartuje už v půlce června ryze česko-slovenským
Votvírákem. To další hudební přehlídky
lákají hlavně na zahraniční esa jako Manic
Street Preachers, Europe nebo punkové
The Cure.
FOTO: archiv mafra
COLOURS OF OSTRAVA
Festival s dnes již světově zvučným jménem sází letos na více než
350 programových bodů. Kromě muziky se návštěvníci Colours
mohou těšit na divadlo, filmy, diskuze i workshopy. Hlavní hvězdou hudební festivalové scény a zároveň největším tahákem bude
ale nepochybně legendární britská rocková skupina The Cure
(na snímku). Dalším zaručeným lákadlem, které vystoupí v Dolních Vítkovicích, je trojnásobný držitel Brit Awards Rory Graham,
kterého zná svět pod uměleckým jménem Rag'n'Bone Man, a to
především díky jeho globálnímu hitu Human.
Kdy a kde: 17. až 20. července, Ostrava – Dolní Vítkovice
Vstupenky: čtyřdenní permanentka v předprodeji 2 790Kč,
jednodenní vstup 1 990Kč

ROCK FOR PEOPLE
Návštěvníci této tradiční rockové parády se mohou těšit
na pestrobarevný mix zahraničních i tuzemských muzikantů.
Z českých kapel pořadatelé sází na nestárnoucí Olympic nebo
například na Mig 21. Milovníky zahraniční rockové muziky potěší agresivní melancholici Bring Me the Horizon, na které měli
pořadatelé políčeno už delší dobu, a velšská legenda Manic
Street Preachers (na snímku). Záplavu pozitivních elektrovibrací vychrlí na pódiu britská partička Rudimental.
Kdy a kde: 4. až 6. července, Festivalpark Hradec Králové,
Vstupenky: třídenní permanentka v předprodeji 2 190Kč,
290 Kč
jednodenní vstup 1 290Kč

VOTVÍRÁK
Největší český multižánrový festival,
který každoročně startuje sezonu,
letos na svém pódiu přivítá jako hlavního hosta kapelu Kryštof i její barvami hýřící show. Hana Zagorová zase
na letiště Milovice přiveze své největší hity, stejně jako kapely Wohnout,
Divokej Bill nebo Mirai. Votvírák se
v rámci občerstvení může pochlubit
i atraktivní novinkou v podobě alkoholové zmrzliny. Zmražené míchané
koktejly v teplém počasí jistě nadchnou nejednoho návštěvníka.
Kdy a kde: 14. až 16. června, letiště
Milovice u Mladé Boleslavi
Vstupenky: klubová karta kombinující
vstup na festival a místo
ve stanovém městečku
529Kč

BENÁTSKÁ! S IMPULSEM
Hned dva obří trumfy vytasili letos pořadatelé festivalu Benátská! s Impulsem. Na pódiu se totiž objeví mistr Karel Gott, což by samo o sobě
jako hlavní tahák festivalu bohatě stačilo. Ovšem do Vesce zavítá také
švédská rocková legenda v podobě kapely Europe, která v 80. letech
zaplavila rádiový éter svým hitem The Final Countdown. Chybět nebudou
také Ben Cristovao, Čechomor, Anna K, Jaroslav Uhlíř, Marek Ztracený,
Dalibor Janda a mnoho dalších.
Kdy a kde: 25. až 28. července, areál Vesec, Liberec
Vstupenky: celofestivalová permanentka 1 590Kč

DALŠÍ FESTIVALOVÁ PÓDIA
Pražský Metronome (21. a 22. 6.) přivítá britskou kapelu Morcheeba
a z českých umělců můžeme jmenovat například nesmrtelný Pražský
výběr. Putovní festival Hrady CZ na svých letních zastávkách rozpálí
fanoušky tvrdší muziky skupinou Arakain s Lucií Bílou (na snímku).
Chybět nebude ani Michal Hrůza, MARPO a TroubleGang, Jelen nebo
Sto zvířat. Vizovický Masters of Rock (11. až 14. 7.) láká na nizozemské
Within Temptation. Festival Okoř nabídne 24. 8. návštěvníkům Marka
Ztraceného, Pavla Calltu nebo Vypsanou fiXu.

sobota 8. 6. 2019

Muzejní noc
&M

Velké Opatovice
Zámek (vč. Moravského kartografického centra
a Památníku města), park, barokní vrátnice,
kostel sv. Jiří, bývalé zámecké sklepy.

13.00 ukázka stromolezectví - lípa v Zádvoří
14.00 koncert ke Dni otců – vystoupí učitelé ZUŠ

17.30 „Opatovánky aneb malý průvodce
městem“ - 2. procházka (DS TeaTrum)

14.00 Kašpárkovo loutkové divadlo – pohádka

18.30 „Veseli přiběhe z Malé Hané“ – zábaavný

– sraz u kostela sv. Jiří

V. Opatovice - kostel sv. Jiří

ý sál
večer (nejen) s Milanem Nechutou - zámecký

O Budulínkovi - nádvoří zámku (v případě
nepřízně počasí v kinosále)

20.00 Krkonoše – skvělý dokument o našich
nejvyšších horách – kinosál

15.00 „Opatovánky aneb malý průvodce
městem“ - 1. procházka (DS TeaTrum)

V parku nebude chybět ani lesní pedagogika se Zdeňkem Toulem.
V prostorách zámku výstava fotografií Jindřicha Štreita
„Ze tmy ke světlu“.

– sraz u kostela sv. Jiří

16.30 Kašpárkovo loutkové divadlo – pohádka

Změna programu pořadatelem vyhrazena.

O červené Karkulce – nádvoří zámku (v případě
nepřízně počasí v kinosále)

Tento projekt podpořil Jihomoravský kraj.

py
gram a vstu
Veškerý pro
ek
át
am
p
ých
do jednotliv
jsou zdarma.
Občerstvení

zajištěno.

Vstup do památek od 14.00 - 23.00 hod.
(zámecké sklepy pouze ve vyhrazeném čase).

ZAŽIJTE JEDINEČNÝ POCIT Z ŘÍZENÍ

Nastartujte emoce za volantem vozů Peugeot na Peugeot Emotion Day! Od 10. května do 23. června budete mít na mnoha místech v ČR jedinečnou možnost otestovat
osobní vozy Peugeot včetně posledních novinek značky. Připraveny jsou pro vás nejen oblíbené vozy SUV, ale i praktický rodinný Rifter. Milovníky moderního designu osloví
Peugeot 508 a v předpremiéře na roadshow vyzkoušíte také 508 SW. Můžete otestovat i ostatní modely Peugeot nebo se inspirovat na léto kempinkovou úpravou modelů
Peugeot Expert Combi a Peugeot Rifter se střešním stanem. V rámci akce navíc získáte voucher na nákup dětské autosedačky v hodnotě 10 000 Kč platný při koupi vozu
do 31. července. Rezervujte si svou testovací jízdu na peugeotemotionday.cz.
Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném provozu: Peugeot 2008 3,5–5,7 l/100 km, 84–118 g/km; Peugeot
3008 4,0–5,8 l/100 km, 106–131 g/km; Peugeot 5008 4,0–5,7 l/100 km, 106–131 g/km. Foto je pouze ilustrativní.

31. 5. – 1. 6. BRNO
IKEA

4. 6. HODONÍN
OC CUKROVAR

5. 6. STARÉ MĚSTO
ALBERT HYPERMARKET

6. 6. ZLÍN
OC ČEPKOV

7. 6. OLOMOUC
GLOBUS
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V mládí jsem spíš než něžné
Strávili spolu už takřka půl století života, přesto si
prý herečka Carmen Mayerová se svým manželem
Petrem Kostkou nelezou na nervy, ani když spolu čas
tráví nejen v soukromí, ale také na jevišti. „Naopak,
divadlo nám vždy pomohlo najít k sobě cestu při
krizových obdobích,“ tvrdí Mayerová, jež v divadle
často hrála role osudově přitažlivých „potvor“.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Sarkastická komedie plná černého
humoru. Takové je nové představení Oscar pro Emily, které na jedno pódium opět
svedlo herecký pár Carmen Mayerová-Petr Kostka. „Na jevišti je pro mě Petr
herec jako každý jiný,“ říká Mayerová, kterou můžete v tomto představení vidět na
Malé scéně Divadla Studio DVA v Praze.
Vaše postava ve hře napjatě čeká,
zda dostane vysněnou pozlacenou
sošku za celoživotní dílo. Snila jste
vy sama o hereckých oceněních
v době, kdy jste jako mladičká začínala na divadle?
Víte, to už je hodně dávno, co jsem byla
mladičká začínající herečka. (smích)
O takových věcech jsem vůbec nesnila, ostatně o tom, že něco takového jako
Oscar vůbec existuje, jsem ani nevěděla. Jediné, s čím jsem k divadlu šla, byly
mé ideály a chuť hrát.
Ve hře hrajete v ústřední dvojici se
svým mužem Petrem Kostkou. Zdaleka to ale není poprvé, co vedle
sebe stojíte na jevišti. Vzpomenete
si na vůbec první zkušenost, kdy
jste spolu hráli jako pár?
Vzpomínám si na to velmi dobře, protože to byla hra, kterou jsme měli oba velmi rádi – Dostojevského Bílé noci. Byla
to nádherná práce s panem režisérem Jaromírem Pleskotem. Máme na to krásné
vzpomínky.

V jednom ze starších rozhovorů jste
zmínila, že zpočátku vás režiséři obsazovali hlavně do rolí potvor
a svůdnic. Máte nějaké své vysvětlení, proč tomu tak bylo?
U divadla to tak chodí. Měla jsem dlouhé zrzavé vlasy, dlouhé štíhlé nohy…
Je to samozřejmě takové trošku povrchní, ale režiséři si herce i podle takových
věci zařazují. Hrála jsem však samozřejmě i spoustu jiných krásných rolí. Konverzační, dramatické, muzikálové.
Je ale pravda, že když se v repertoáru divadla objevila hra, kde
byla něžná citlivá dívka, tak ji
hrála Dana Syslová, a když
tam byla potvora, hrála jsem
ji já. (smích)

Vraťme se ještě ke hře Oscar pro
Emily a herecké spolupráci s vaším
mužem. Dokážete ho na jevišti vnímat čistě jako kolegu a odstřihnout
se například od toho, když se před
představením nepohodnete?
Ano, rozhodně. Na jevišti je to pro mě
kolega jako každý jiný. V práci jsem nikdy nemusela překonávat osobní problém, protože jako herec se zabýváte jiným příběhem a do něj své osobní pocity vůbec nevkládáte. Náš život měl i svá
krizová období a je pravda, že divadlo
nám vždy pomohlo najít k sobě cestu.
Jednou ze složitějších situací byla
určitě i ta, když jste se po smrti první manželky vašeho muže, s níž měl
dvě dcerky, stala ze dne na den trojnásobnou mámou. V té době jste

měla ještě dceru z předchozího vztahu. Jak moc muselo jít tehdy herectví stranou?
Nejprve jsem se stala trojnásobnou
a později čtyřnásobnou mámou, když se
nám narodila ještě dcera Terezka. Herectví nemuselo jít stranou díky tomu, že
jsem postupně našla dvě chůvy. První
byla teta mé kolegyně Jarmily Smejkalové a druhá přítelkyně mé kolegyně Květy Fialové. Obě se jmenovaly Mařenky
a byly to vzácné ženy. Jsem jim neskonale vděčná a svým kolegyním také.
Mít chůvu v tehdejší době určitě nebylo vůbec běžné. Nesetkala jste se
s tím, že by vás za to někdo z okolí
kritizoval?
Možná, že ano, ale to je něco, co mne
pramálo zajímalo. Bylo to nezbytné.
Když máte někoho, kdo vám pomáhá,
neznamená to, že děti šidíte. Jde hlavně o všechen čas, který jim věnujete. A my jsme kromě divadla
trávili veškerý čas s dětmi. Já
i Petr. Myslím, že ta největší devíza, kterou můžete
dětem dát, je váš vzájemný vztah a energie.

Stalo se vám, že jste nějakou roli odmítla
a dodnes toho litujete?
Některé projekty jsem
odmítla, ale to nebylo
v divadle – tam jsme si
to dovolit nemohli.
Jakmile byl člověk v angažmá, tak musel hrát i
to, co se mu dvakrát nelíbilo. Jinak to nešlo. Odmítla jsem ale například
role v televizi i u filmu, protože se mi buď nelíbilo téma,
nebo se mi nelíbili lidé. U filmu mi jedno moje odmítnutí
možná ublížilo, protože to přišlo
v době, kdy moje filmová kariéra
mohla někam vést. Já se ale nerozhodovala podle toho, zda budu mít
do budoucna nějakou výhodu.

Carmen Mayerová

Narodila se 11. září 1944 v Trutnově.
Po své mamince Antonii je španělské národnosti,
otcem je trutnovský architekt a akademický malíř
německé národnosti Charles Mayer.
■ Jako herečka začínala v Hradci Králové, nejvíce
let ale strávila v Městských divadlech pražských.
■ Ve filmech se objevuje jen občas, naposledy
v pohádce Strašidla či ve snímku Bastardi 3.
V seriálech hrála například v Ohnivém kuřeti,
Četnických humoreskách či v Ordinaci v růžové
zahradě.
■ Jejím manželem je slavný herec Petr Kostka,
s nímž má dceru Terezu, známou herečku
a moderátorku.
■
■

FOTO | LENKA HATAŠOVÁ, DIVADLO STUDIO DVA
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citlivky hrála pořádné potvory
Ne to, že jim uvaříte, že jim koupíte oblečení a hračky. Důležité je, že s nimi
všechno prožíváte. Všechny ty cesty na
klavír, na taneční, na sportovní kroužky. Důležité je, že jim nasloucháte.
Vaše maminka pocházela z Mallorky, takže na tomhle španělském ostrově máte své kořeny. Létáte tam
často?
Ano, jezdíme tam často a rádi. Když
jsem na Mallorce, cítím blízkost své maminky. Ráda poslouchám španělštinu,
ráda vnímám místní atmosféru. Petr
umí dost dobře španělský, tak si někdy
i s místními poklábosíme.
Říkala jste, že vaše maminka žila
ve Španělsku. V posledních letech života se ale vrátila za vámi, že?
Nejprve to bylo tak, že se v sedmdesátých letech vystěhovala z Čech zpátky
a stala se opět Španělkou. V devadesátých letech ale onemocněla, její sourozenci zemřeli a zůstala ve Španělsku
sama. Proto se opět vrátila sem a zůstala
u nás. A protože na tom zdravotně nebyla dobře, přerušila jsem na pět let kariéru, abych se o ni mohla starat.

S manželem Petrem Kostkou nyní Carmen Mayerová vystupuje na Malé scéně Divadla Studio DVA v představení
Oscar pro Emily. S dcerou Terezou
Kostkovou si zahrála před třemi lety
v pohádce Strašidla.
FOTO | V. BERAN (DIVADLO STUDIO DVA), ČSFD.cz

Jaký byl po těch pěti letech návrat
na jeviště?
Velmi složitý. Dokud maminka
žila, měla jsem pořád dost práce, život
nějak plynul a nepřemýšlela jsem
nad tím, jaké to bude se vrátit. Když ale
zemřela, bylo to najednou hodně těžké.

Byla to dlouhá doba, co jsem nehrála
a myslela jsem si, že už mi to prostě nepůjde.
V čem spočívá ta největší radost,
kterou může herec při práci prožít?
Lze to nějak definovat?

Ano, je to to spojení s divákem. Ten moment, kdy dojde k propojení myšlenek
i emocí. Žádné jiné médium tohle nedokáže. Představte si, že osamoceně stojíte, strčíte ruku do tmy a z té tmy se vaší
ruky najednou někdo dotkne. To je to
nejkrásnější.

INZERCE
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„Krásná“ Poldi.
Co ji čeká?

Poldováci
působili hrdě.
Kdo je neznal, mohl si
myslet, že až nafoukaně.
šamot rozbil, místo sekané našel pečenou botu,“ vzpomíná s úsměvem.
Nedílnou součástí práce bylo pivo,
slabá sedmička, která udržovala jak
hladinu vypocených minerálů, tak dobrou náladu. Vedro bylo smrtící a nápoj
chladil.

Bez piva se nedělalo

FOTO | DAN MATERNA

Poldi Kladno. Ještě po revoluci měla jen tahle
značka cenu až miliardu korun. Tradice hutnického
řemesla ale skončila krachem. Letos je to už 130 let
od založení fabriky a chátrající areál má nového
majitele. Firma Optimo Trade za ni v únoru zaplatila
140 milionů. Co všechno dosud „Poldovka“ zažila?
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | „Krásná Poldi, krásná Poldi, otisky
mědi a připálená kadeři hvězd... Ocel s
přísadou wolframu a kobaltu se ve skrojení podobá barvám motýlích asijských
křídel,“ napsal v roce 1950 Bohumil
Hrabal v básni a povídce Krásná Poldi.
Sám u výhně pecí coby brigádník pracoval a tavící se ocel a žár ho fascinovaly.
U zrodu Poldi stál vídeňský podnikatel Karl Wittgenstein, ředitel Pražskoželezářské společnosti, předtím válcoven

v Teplicích. Dne 18. května 1889 založil v Kladně ocelárnu a pojmenoval ji po své manželce Leopoldě, která pocházela z
Prahy. Poldina huť postupně získala věhlas,
vyráběla součásti rakousko-uherských
zaoceánských lodí,
zbraně, ale v roce
1910 třeba i jednu z
prvních nerez ocelí na
světě nazvanou Poldi Anticoro. Vyráběly se ušlechtilé oceli, což pomohlo budovat strojírenský průmysl. Za 2. světové války
sloužila výroba německé mašinerii,
poté byl podnik znárodněn. „Právě tehdy sem nastoupil můj otec,“ začíná vyprávět Josef Petrik (na snímku v kroužku), který dnes osud Poldovky mapuje
pro Národní technické muzeum.

„Poldováci byli hrdí. Na svou práci i na
fabriku. Zaslechl jsem povídání závodní lékařky, která prý okamžitě poznala
Poldováka, když jí přišel do ordinace.
Působil hrdě a kdo ho neznal, mohl si
myslet, že až nafoukaně. Takoví ale nebyli,“ říká Petrik. Náturu chlapů u pecí
dobře poznal už coby mladík. „Byli to,
a teď to myslím dobře, parchanti. Dělali
si různé naschvály, třeba si zavírali teplou vodu ve sprchách,“ vzpomíná. Jednu příhodu si pamatuje dodnes. V ocelárně se totiž nechodilo na oběd,
nebyl čas. Zaměstnance obcházela svačinářka, která
jídlo přinesla, nebo si dělníci nosili něco k snědku z domova. „Často
to byla sekaná. Chlapi
si ji obalili do šamotu
(žáruvzdorná hmota,
používaná pro vyzdívky
kamen či pecí, pozn.
red.) a šoupli na okraj pece.
Jednou si někdo odběhl a chlapi mu sekanou vyměnili za starý škrpál. Když hladový nešťastník tvrdý

„Za směnu se vypily tak 3 až 4 litry, i
víc. Každý měl válcovitou anticorovou
(kovovou) nádobu, zvanou podle objemu ‚litr‘. Rekordmanem v žhavém provozu se stal jistý jeřábník, který za směnu vypil asi 25 piv, všechno to vypotil,“
dodává pamětník.
Svačinářka se starala i o přísun zlatého moku. „Kovové litrovky byly naskládané v mokré dřevěné base s ledem. Nebohá žena musela vypité ‚litry‘ nosit do
kantýny, nechat načepovat a přinést
nové, skoro se nezastavila,“ vzpomíná
Petrik. Aby ji neuštvali, vyslali často
nejmladšího z party. „Občas místo sedmičky dodal pivovar omylem desítku
nebo i dvanáctku,“ popisuje bývalý zaměstnanec chvíle dělnické radosti.
Slabé pivo se tehdy pilo i ve sklárnách, nebylo ale vnímáno coby překážka v bezpečnosti práci, jak je tomu dnes.
„Bezpečnost se hlídala. Jednou jsem si u
pece ve vedru sundal košili, což se kvůli
létající strusce nesmí. Myslel jsem, že
mě mistr ‚sežere‘,“ vzpomíná Petrik, který z podniku odešel počátkem 90. let,
kdy se Poldovka začala potápět.

Tři pilíře úpadku
Proč vlastně světový podnik, který zaměstnával až 20 tisíc lidí, nakonec dopadl, jak dopadl? Bývalý vedoucí obchodně technických služeb Poldovky Jiří
Hruška vidí několik hlavních důvodů.
„Byl jsem tam ještě před rokem 1989.
Po vstupu do kapitalismu prostě nebyly

Sekaná přímo z pece

Historický plakát hutí Poldi.

„Byly jsme čtyři děti. Táta, který zde
dalších 30 let pracoval jako pánvař, dovolenou neměl. Vydělal ale dost peněz,“ říká rodák z obce Středokluky u
Kladna o prvních vzpomínkách na
věhlasnou ocelárnu. Sám tam nastoupil
během studia průmyslovky.
„Chodili jsme na praxi do válcovny a
dalších provozů, po 2. ročníku jsem tu
brigádničil skoro celé léto,“ popisuje konec 50. let. Přišla vojna, pak 20 let v hutnickém výzkumu v Praze a nakonec
roku 1979 druhý nástup do oceláren.

Zbrojní výroba. Pohled do staré obrobny střel v roce 1914 na začátku
tzv. Velké války. Více o historii metalurgie a Poldi vypráví expozice Hutnictví Národního technického muzea v Praze.
FOTO | ARCHIV NTM
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Evropskou unii nelze reformovat,
lze ji jedině co nejdřív opustit!

Chtěli byste změnit současnou Lisabonskou
smlouvu? Taková možnost je pouze teoretická.
„Změny vstoupí v platnost po ratifikaci všemi
členskými státy v souladu s jejich ústavními
předpisy,“ praví se v současném znění Lisabonské smlouvy. Doposud přitom směřovaly
všechny prosazené změny fakticky k okleštění práv národních států. Národní parlamenty
členských států EU hrají jednu jedinou hlavní
roli. Administrativně implementují Bruselem
nadiktované zákony do národní legislativy, a to
pod hrozbou sankcí a šílených pokut. K tomu
si přidejte, že Evropský parlament nemá právo navrhovat legislativu. Může jen hlasovat
o návrzích předložených Evropskou komisí. No
a členové Evropské komise jsou podle Lisabonské smlouvy „vybíráni“ z řad těch, u kterých je
záruka dostatečného „evropanství“, aniž by Lisabonská smlouva říkala, co to je.
Velice bych si přál, aby se Evropská unie vrátila
ke svobodám, na nichž celý projekt stál, když
začínal, ale to už je dnes fakticky nepředstavitelné. Existuje tolik různých zájmů, Německu
a Francii se daří pomocí dotací a pravidel eurozóny řídit větší část EU, nebudou se toho chtít

vzdát. Udělají vše pro to, aby se reforma nikdy
nepovedla. Teprve s odchodem národních států z EU budou nastolena spravedlivá pravidla
hry. Všechno je o dohodě a lidé a firmy mají
tendenci se vždy raději dohodnout. Zkazit to
můžou jen politici.
Podle výzkumu Eurostatu, který si paradoxně
zadal samotný Evropský parlament vyplývá,
že v naší zemi žije 20% obyvatel, kteří nechtějí
být členy Evropské unie a dalších 20% je s EU
nespokojeno. Tyto lidi zastupuje Strana
nezávislosti České republiky, která jako
jediná prosazuje odchod ČR z EU.
A jak toho chceme dosáhnout? Budeme-li do Evropského parlamentu zvoleni, dohodneme se s politiky
ostatních národních států na
společném postupu při demontáži EU a na další spolupráci po vystoupení jednotlivých členských států
z ní. Nebude to snadná
práce už z toho důvodu, že v současné
době Evropská ko-

poskytnuty úvěry pro státní podniky, ty
začátek kauzy, která jednou svrhne mnoobrovské peníze na zajištění dodávek
hé a postaví je před soud,“ bouřil při přeelektřiny, surovin a nepřetržitý provoz.
líčení Stehlík. „Poldi je třeba zachránit
Výroba vázla, až se zastavila úplně,“
bez ohledu na následky,“ prohlašoval po
vzpomíná Hruška.
procesu loni v dubnu s tím, že mu jde o
Dalším důvodem krachu byla prý prifabriku i o Kladno. Teď už se týdeníku
vatizace a nástup Vladimíra Stehlíka.
5plus2 nepodařilo Stehlíka kontaktovat.
„To rozdávání podniků bylo jako v Černých baronech, kde politruk říká: ‚Teď
Ve Francii by na barikádách
mi dala strana sem na rotu a až mi dá děurčitě hořely tramvaje
lat ředitele Spojených oceláren, tak půjdu tam‘. Stehlík neměl absolutně poněTřetí problém při úpadku vidí Jiří Hruška v roli státu. „Ten se na Poldovku vytí, co je Poldovka. Nevěřil lidem, hodně
kašlal, nechal ji být, nepřispíval k zajišjich poslal pryč a obklopil se těmi, kteří
tění kontraktů. V 90.
o podniku nic nevěděletech do Poldi přijížli. Když se někdo před
děli poradci pro privaním stal generálním řetizaci a jejich šéf Jean
ditelem, musel to být
Charles Jacquet tehhuťař, který v podniku
dy říkal, že kdyby se
pracoval desítky let,
ve Francii takto likviprošel pozicemi a znal
doval národní průmyfabriku,“ říká Hruška.
sl, tak hoří na barikáJenže exšéf kladenské
Poldi Vladimír Stehlík Vladimír Stehlík, v 90. letech šéf dách tramvaje. Tehto vidí jinak. Za pád kladenských hutí, které kormidlo- dy jen značka Poldi,
FOTO | K. ŠULOVÁ která chránila mnoho
kdysi slavné firmy po- val ke krachu.
vynalezených jakostí
dle něj může tehdejší
oceli, měla cenu snad miliardy korun.
ministr průmyslu Vladimír Dlouhý a díl
To všecho zmizelo,“ dodává Jiří Hrušviny nese třeba i současný prezident Mika. „Přitom v průběhu Stehlíkovy kariéloš Zeman. Stehlík své vlastní angažmá
ry zástupci tuzemských strojařů žádali,
v čele Poldi označil za dobré, fabriku i reať Poldovka okamžitě rozjede výrobu,
gion podle něj škrtem pera zničili jiní.
že potřebnou ocel nemohou nikde jinde
Přesto byl odsouzen za vyvedení majetsehnat. My jsme ale neměli peníze ani
ku z kladenských hutí do nově založené
na šrot, natož na elektrickou energii a
společnosti Poldi Steel. Díky amnestii
ferroslitiny,“ uzavírá Jiří Hruška.
však nedostal trest. „To není konec, ale

mise poskytuje veškeré možné prostředky na
prosazování jediného ideového směru, nepřekvapivě toho, který vymývá občanům EU mozky s cílem učinit z nich poslušné ovce, které
nevidí jinou budoucnost Evropy, než ve náruči
Evropské unie.
Podle not EU se ostatně ostatně chovají i naše
veřejnoprávní média, která zcela nepokrytě
upozaďují a marginalizují euroskeptické postoje
a názorové proudy. Až v Evropském parlamentu budeme, prosadíme rozdělení těchto prostředků tak, aby pomohly prosazovat celé názorové spektrum. Euroskeptikům musí zkrátka
být poskytnut alespoň onen dvacetiprocentní
prostor, vyplývající z průzkumu Eurostatu.
Strana nezávislosti České republiky má
ve volbách do Evropského parlamentu reálnou šanci na úspěch.
Žádná jiná česká politická
strana totiž opuštění unie
neprosazuje. Voliči, kteří
už v unii nechtějí být, by
tak mezi volebními lístky
měli hledat číslo 2.

Rytíři namísto paní Poldi

V

e městě uhlí a ocele vznikl
v roce 1924 i legendární hokejový klub. V roce 1959 se
jmenoval SONP Kladno (Spojené
ocelárny n. p. Kladno). Tehdy hokejisté poprvé zvedli nad hlavu mistrovskou trofej, narušili tak dlouhou
nadvládu Rudé hvězdy Brno.

Mistry ČSSR se hokejisté s paní
Poldi na prsou stali v letech 1975,
1976, 1977, 1978 a 1980. V roce
1986 byl založen ženský hokejový
klub TJ Poldi SONP Kladno, který
patřil mezi průkopníky ženského hokeje v tehdejší ČSSR. „Po pádu letitého garanta kladenského hokeje oceláren Poldi se oddíl začal dostávat
do stále více problematické finanční
situace a výjimečně talentované mužstvo se postupně rozpadalo. Úplný
krach naštěstí v kritické chvíli odvrátil Jaromír Jágr starší, jenž se postavil do čela slavného klubu,“ píše se
na webu dnešních Rytířů Kladno.
Útočník Jaromír Jágr v dresu
s paní Poldi na prsou.
Za tým hokejistů Kladna
nastoupil poprvé v šestnácti
letech. Bylo 13. září 1988. Dnes
je legendární „Džegr“ majitelem
klubu Rytíři Kladno a stále
i jeho útočníkem.
FOTO | MAFRA

Zadavatel: Strana nezávislosti České republiky, Zpracovatel: dcode creative s.r.o.

Proč? Ze zkušeností s výkonem primárního práva po Lisabonské smlouvě nevyhnutelně vyplývá,
že reforma EU, která by znamenala svobodu, nezávislost a suverenitu národních států není už z principu možná.
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Odcházení TGM. Prezidenta srážely
Ačkoliv ve svých 83 letech
T. G. Masaryk ještě jezdil
na koni, o pár měsíců
později jej krátce před
čtvrtým zvolením hlavou
státu postihla mrtvice.
Před 85 lety tak začalo
jeho utajované odcházení.
ZÁBLESK
HISTORIE
MARTIN BRABEC
ČR | Šlo o první vskutku načančanou slavnostní inauguraci československého prezidenta. Zároveň to byl začátek konce jedné
velké a slavné éry, která skončila o 21 měsíců později abdikací. Toho dne před
85 lety, 24. května 1934, byl T. G. Masaryk počtvrté zvolen prezidentem. Jenže
pár týdnů předtím 84letý státník prodělal
záchvat mrtvice. Po ní už jen obtížně mluvil, špatně chodil a na jedno oko byl téměř
INZERCE

slepý. Nemocí oslabený prezident brzy poznal, že bude třeba předčasně odejít, ačkoliv jím z válečného kvasu vydupanou republiku čekají těžké časy. A nebo právě proto.
Zmiňované Masarykovo čtvrté zvolení
a inaugurace se 24. května 1934 poprvé
odehrály coby oficiální slavnost, kterou
známe z naší nedávné minulosti – tedy ve
Vladislavském sále Pražského
hradu – a nikoliv celkem nenápadně a bez fanfár v parlamentu, jenž tehdy sídlil v Rudolfinu. Pro TGM hlasovalo 327 (někdy uváděno 324) zákonodárců, 38 komunistů volilo Gottwalda a 53 hlasů bylo „prázdných“ (především od slovenských nacionalistů).

Ututlané problémy
Dříve si Masaryk při skládání
prezidentského slibu vystačil
se slovem „Slibuji“, před
85 lety jej poprvé čekalo přednesení celého slibu. To mu však vzhledem ke zdravotním obtížím činilo problémy a ačkoliv se
jej naučil nazpaměť, musel si nechat napovídat. „Při přehlídce čestné roty na hrad-

Masaryk počtvrté prezidentem, hlásilo pražské vydání
deníku Národní politika 25. května 1934. Na hlavním
snímku je TGM se synem Janem při projížďce kočárem
v Lánech v říjnu 1935. REPROFOTO | ARCHIV MAFRA A M. BRABCE
ním nádvoří musel Masaryka, který očividně nemohl hýbat pravou rukou, podpírat a vést
premiér Malypetr a kancléř Šámal,“ popsal historik Antonín Klimek. „Při skládání slibu hlas presidenta je slabý a nejistý.
Také chůze nejistá. Osobní lékař Lány té-

měř neopouští,“ poznamenala si Masarykova sekretářka Jarmila Kaloušová. Prezidentovy viditelné zdravotní problémy byly
před veřejností, ale dokonce i před mnohými státními činiteli omlouvány únavou po
údajně prodělané chřipce. Pravda o mrtvici
se zamlčovala. A lidé tomu věřili, vždyť
ještě před pár měsíci, 28. října 1933, TGM
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následky mrtvice
přijel na oslavy 15. výročí republiky
na Václavské náměstí na koni.
Nyní bylo vše jinak.
Masarykovi sílilo ochrnutí, postupně se
přidala tak palčivá bolest v koleni, že téměř nedokázal vystoupit z auta. Problémem se stala i taková banalita jako podpis
úřední listiny. Prezident svou pravou ruku
přestal ovládat do té míry, že mu bylo vytvořeno razítko s jeho podpisem. To se namáčelo do inkoustu a nikoliv do razítkové
barvy. Většinu času trávil v Lánech.
TGM si byl vědom své hrozící nemohoucnosti, což jej uvádělo do depresí. Čas
od času se jeho stav sice zlepšil, aby pak
zase přišly těžké chvíle. Dál si ale maximálně zachovával hrdost. I přes mnohdy silné
bolesti odmítal doporučení spolupracovníků, aby některé návštěvy přijímal z lůžka.
Vždy se oblékl, s pomocí přešel do oficiálních prostor, kde hosty vestoje přijal, pronesl pár slov a poté usedl do křesla.
Zhoršující se zdravotní stav hlavy státu
nešlo dále tajit, oficiální komuniké byla
ale psána velmi obezřetně a s nadějí, že
bude lépe. Také v roce 1935 se Masarykův
stav občas zlepšil, aby poté třeba celý týden takřka nemohl vykonávat své povinnosti. Byl rozhodnutý abdikovat, chystal poliINZERCE

Nemocná manželka Charlotta a „první dcera“ Alice

tické podmínky pro to, aby v jeho práci pokračoval coby hlava státu Edvard Beneš.
Mnozí politici, jako například ministerský
předseda Milan Hodža, TGM přemlouvali,
aby neodcházel, ale prezident dobře věděl,
že jeho čas v politice se naplnil.

Poslední sbohem národu
Po zhruba roce a půl svého posledního
funkčního období Masaryk 14. prosince
1935 ohlásil abdikaci. Podle jeho blízkých
tak učinil klidně, jako by se mu ulevilo.
Jeho nástupcem byl – tak, jak si přál – parlamentem zvolen Edvard Beneš.
Stařičký Masaryk se posléze stáhl do
ústraní zámku v Lánech. I nadále jej všichni oslovovali „pane prezidente“. Naposledy se na veřejnosti objevil 4. července
1937, kdy se v Praze zúčastnil Zborovských slavností na strahovském stadionu.
„V otevřeném voze tehdy objel stadion
a na nadšení davů odpovídal unaveným
máváním kloboukem. Diváci jeho přítomnost pochopili jako rozloučení se s československou veřejností,“ uvádí historik
František Emmert, který se životu TGM
podrobně věnuje. O dva měsíce později,
14. září 1937 nad ránem, Masaryk umírá.

Charlotta Masaryková a její dcera Alice, která byla TGM velkou oporou.

FOTO | MAFRA

Masarykova žena Charlotta byla sice introvertní, ale zároveň velmi inteligentní
a emancipovanou Američankou, která si Prahu zamilovala. Jenže své státnické úlohy
po vzniku republiky v roce 1918 se příliš zhostit nemohla. Nedovolil to její zdravotní stav,
který poznamenala válka, šikana ze strany rakousko-uherské policie i smrt syna Herberta.
Už v průběhu války Charlottu trápily psychické i fyzické neduhy, léčila se v sanatoriu
na Veleslavíně. Po návratu T. G. Masaryka z emigrace do Prahy v prosinci 1918 se její stav
stabilizoval. Ačkoliv byla u většiny lidí oblíbená, podobně jako v případě samotného
Masaryka byla pro méně vzdělanou část národa Charlotta nechtěným cizákem. Střídavě žila
s rodinou v Lánech, na Pražském hradě i ve veleslavínském sanatoriu, kde si Masaryk zřídil
malou pracovnu, aby s ženou mohl trávit více času. V takovém stavu se ale Charlotta mohla
účastnit jen minima oficiálních akcí. Povinností první dámy se tak stále častěji ujímala dcera
Alice, naplno pak po smrti Charlotty v květnu 1923. Od narození Alice uplynulo na začátku
května 140 let. Alice měla skvělé vystupování i organizační talent, ovládala cizí jazyky.
Už od roku 1919 stála v čele Československého červeného kříže a v této práci pokračovala
ještě v době londýnského exilu v prvních letech nacistické okupace českých zemí.
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Je kmotr dost bohatý?
Finanční jistota, společenská prestiž, rodinné zázemí
i vazby překonávající hranici zákonů. To vše se pojí
s termínem kmotr. Jak je to ale u skutečných kmotrů
novorozeňat? Ta role přinášela velkou odpovědnost.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Krátce poté, co přišel na svět prvorozený syn prince Harryho a jeho manželky, bývalé americké herečky Meghan
Markleové, začal britský, ale i světový
tisk spekulovat, kdo se stane kmotrem
malého Archieho. A protože mezi dobré přátele vévody a vévodkyně ze Sussexu patří hollywoodský herec George
Clooney, mezi možnými kandidáty se
opakovaně objevovalo i jeho jméno.
Sám Clooney ale veškeré spekulace
velmi rychle utnul rezolutním ne. Pro
filmovou hvězdu by to byl příliš velký

závazek a odpovědnost. „Byl by to vážně špatný nápad. Já bych kmotrem být
neměl. Mám co dělat, abych byl dobrým tátou svým dvojčatům,“ nechal se
slyšet herec. Otevřel tak vlastně zajímavé a v moderním světě do jisté míry pozapomenuté téma skutečného významu
kmotrovství.
Zajistit svému potomkovi kmotra
mělo totiž v minulosti především praktické důvody. O čistě symbolickém
aktu, jak jej mnozí vnímají dnes, nemohla být řeč. „Kmotr na sebe bral poměrně
velkou odpovědnost. Zvláště ve středověku bylo dané slovo svaté, lidé málo-

Herec George Clooney nechtěl být kmotrem syna prince Harryho a jeho
FOTO | ARCHIV LN
manželky Meghan. Je to prý příliš velká zodpovědnost.
INZERCE

kdy porušili svůj slib. Kmotr se především zavazoval, že se v případě smrti rodičů o sirotka postará. A to bylo v době,
kdy občas udeřily smrtelné epidemie,
hladomory nebo války, velmi důležité,”
vysvětluje spisovatelka Alena Vondrušková, která se ve svých publikacích věnuje historii, řemeslům a lidovým zvykům. Ačkoli církev se snažila zdůrazňovat především duchovní význam kmotrovství, realita byla taková, že pro rodiče bylo zásadní zajistit, aby se o jejich
potomky někdo postaral. Zajímavé je,
že kmotři mohli také dosvědčit původ
dítěte. Jinými slovy mohli potvrdit, že
dítě vzešlo z manželského lože. „To
bylo velmi důležité, protože až do zavedení matrik žádné skutečné doklady neexistovaly,“ dodává Vondrušková.
Kmotři rozhodně ale nefungovali pouze jako jakási záloha v případě smrti rodičů. Jejich povinností bylo zajímat se o
výchovu svých kmotřenců, o jejich výsledky ve škole a samozřejmostí byly
také dárky. Na tuto hmotnou rovinu se
zvláště v některých zemích klade dodnes velký důraz. Například na Kypru
kmotr nejen organizuje křtiny, ale také
platí veškeré náklady za tuto slavnost
podobající se malé svatbě. A to není zdaleka vše. Svému kmotřenci musí opatřit
nový kufr plný dětské výbavičky v bílé
barvě. Ta totiž symbolizuje nevinnost.
Dále pak ještě zlatý řetízek a náramek.
Už v samotném začátku své dráhy kmotra tedy musí sáhnout celkem hluboko
do kapsy. Dokud dítě nedovrší 18 let,
musí mu na každý svátek, narozeniny,
ale i Vánoce a Velikonoce zajistit hodnotný dar. Být kmotrem tedy není v některých končinách dodnes nic levného.
Ve zmiňovaném středověku šlo o vy-

Skvělý herec Marlon Brando jako
don Vito Corleone ve filmu Kmotr.
loženě prestižní záležitost. „Rodiče se
samozřejmě snažili vybírat kmotry s
ohledem na to, aby byli dost bohatí pro
případ nouze. Současně se předpokládalo, že budou na své kmotřence pamatovat i v závěti. A tak se stalo, že v honbě
za finanční jistotou se už ve středověku
počet kmotrů pro jedno dítě neúnosně
zvyšoval, až jich nakonec bývalo i více
než deset,“ uvádí Vondrušková s tím, že
rodiny mezi sebou dokonce soutěžily v
množství získaných kmotrů. Církev se
tuto honbu za kmotry snažila usměrňovat nejrůznějšími nařízeními o jejich
maximálním počtu. Přesto se ještě na
konci 19. století našli tací, kteří měli i
dvanáct kmotrů.
Rodiny, které spojovala kmotrovská
vazba, měly odnepaměti často pevnější
vztahy než skuteční příbuzní. I to se
zvláště v některých regionech dosud dochovalo. Ne na všech místech jsou ale
pospolitostí plynoucí z kmotrovských
vazeb nadšení. Sicilský arcibiskup Michele Pennisi před dvěma lety rozhodl,
že mafiánským bossům už nebude
umožňovat stát se kmotry. Do jeho
diecéze spadá také městečko Corleone,
které coby ráj mafie zpopularizoval spisovatel Mario Puzo díky svému světoznámému dílu Kmotr. Sicilský arcibiskup není zdaleka jediným italským duchovním, který vnímá, že kmotrovství
pomáhá léta sjednocovat zločinecké klany. Nelíbí se mu také, že si mafie původně církevní termín přivlastnila.
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Archie. Princátko číslo 7
Syn vévodkyně Meghan
a britského prince
Harryho se stal světovou
celebritou ještě dřív,
než dostal jméno.
Rodiče se totiž na něm
nemohli shodnout.

INZERCE

Bolest kloubů
ovlivňují i změny
atmosférického
tlaku. Braňte se

T

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Uplynulo jen pár minut
po jeho narození a v pořadí
sedmý nástupník na britský
královský trůn už byl světovou celebritou. A to přitom
ještě neměl ani jméno. První
hodiny po porodu byl nejmladší člen královské rodiny beze
jména proto, že se na něm rodiče
nedokázali hned shodnout. Veřejnosti jej sdělili až v průběhu dne.
Malý Archie Harrison Mountbatten-Windsor přišel na svět 6. května,
ovšem ostře sledované bylo už samotné
těhotenství Meghan Markleové. To britské daňové poplatníky stálo podle zahraničního tisku 1,1 milionu liber. Jednu
z hlavních rozpočtových položek tvořily náklady na opulentní těhotenskou
oslavu, která se uskutečnila v USA.
Řadu spekulací pak vyvolával i porod. Vévodkyně ze Sussexu totiž původně plánovala přivést svého prvního potomka na svět v domácím prostředí. Nakonec zvolila Portlandskou nemocnici,
neboť odborníci údajně domácí porod
kvůli několikadennímu přenášení a věku
matky prvorodičky nedoporučovali.

ZDRAVÍ

Zpravodajská média i sociální sítě 8. května zaplavily fotografie prince Harryho a vévodkyně Meghan, kteří poprvé ukázali svého syna Archie Harrisona.
FOTO | iDNES.cz (REUTERES, AP)
O tom, komu
z nich je malý Archie více
podobný, lze zatím jen spekulovat. Jistý
si ostatně není ani sám princ Harry.
„Jeho vzhled se mění každým dnem,
kdo ví?“ nechal se slyšet.

Meghan zůstane vévodkyní
Syn vévody a vévodkyně ze Sussexu se
automaticky stává sedmým adeptem
v pořadí na následnictví trůnu. První je
syn královny princ Charles, druhý princ
William a následují jeho děti v pořadí
princ George, princezna Charlotte
a princ Louis. Až po nich může
uplatnit nárok na trůn princ Harry

a následně jeho potomci. Archieho nedávno zveřejněný rodný list odhalil jednu novou skutečnost, a sice, že jeho matka Meghan je stejně jako její švagrová
vévodkyně Kate také princeznou Spojeného království. Nejedná se však o formální titul, který by běžně používala. Pro veřejnost tak nadále zůstává vévodkyní.

aké vás v deštivých a chladných
dnech minulého týdne bolely
klouby? Svůj podíl na tom mohlo mít právě i počasí, a to není mýtus našich prababiček. I když dosavadní studie prokázaly smíšené výsledky, změny
tlaku vzduchu skutečně mohou způsobit, že někteří lidé, zvláště pacienti trpící artritidou, zaznamenají zvýšenou bolestivost kloubů. Odborníci si to vysvětlují tím, že změna atmosférického tlaku
ovlivní i tlak na klouby. „Obecně opravdu platí, že revmatici, pacienti s artrózou velkých kloubů a páteře i lidé po
operačních náhradách velkých kloubů
reagují na změny počasí při změnách tlaku,“ potvrzuje ortoped Zdeněk Bezvoda z Lékařského domu Praha 7. A změny tlaku v kombinaci například s nepřiměřenou sportovní zátěží, to už může
být pro vaše klouby pořádně bolestivý
koktejl. V takových případech mohou
úlevu přinést speciální hřejivé tejpovací
pásky, které podporují správný krevní
(re)
oběh a umí prohřát pokožku.

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Zbraň proti smrtelným nemocem
Nový unikátní přístroj
získali lékaři v pražské
Thomayerově nemocnici.
Snáze a přesněji dokáže
odhalit smrtelná
nádorová onemocnění
a pacientovi navíc ušetří
bolestivá vyšetření.

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Nádor slinivky břišní. Jedno z nejzákeřnějších onemocnění trávicího traktu mohou od minulého týdne lépe diagnostikovat odborníci v pražské Thomayerově nemocnici. K dispozici totiž
dostali moderní ultrazvuk za téměř šest
milionů korun, jehož součástí je také vysoce kvalitní endoskopická sonda. Lékaři od ní mají velká očekávání.
Zpět ovšem k již zmiňovaným nádorům slinivky. Ty mají na svědomí čtvr-

INZERCE

Koupím paroží,

Objednejte si
týdeník 5plus2

trofeje i celé sbírKy.

www.5plus2.cz/schrankovne

tel.: 773 191 811, trofejeeu@gmail.com

Přesedni
na žlutou!

tý nejvyšší počet úmrtí ze všech nádorových onemocnění v zemi. Ročně si diagnózu rakovina slinivky vyslechne na
dva tisíce Čechů. Klíčovou roli pro tyto
pacienty hraje čas, ovšem včasné stanovení diagnózy bývá problematické.
„Slinivka se vyšetřuje složitě, protože
je velmi obtížně dostupná. Na přítomnost nádoru se často přijde až v pokročilém stadiu,“ vysvětluje Zdeněk Antoš,
vedoucí zdejšího endoskopického centra, který věří, že nový přístroj Arietta 70
pomůže odhalovat nádory dříve.

Extrémně přesné zobrazení
Jediné zařízení svého typu v republice
umožní lékařům vidět v detailech mnohem více než dosud. „Přístroj je unikát-

ní v tom, že zavedená sonda přiléhá velmi blízko k orgánům, takže umožňuje
extrémně přesné zobrazení,“ říká ředitel nemocnice Zdeněk Beneš.
Přístroj, který pro nemocnici pořídila
Nadace Agrofert, představuje také šetrnější řešení pro samotné pacienty.
Umožňuje totiž takzvanou elastografii,
což je metoda, pomocí které lze změřit
tuhost tkání. Díky tomu mohou zdejší
odborníci lépe diagnostikovat onemocnění jater a dokonce ušetřit řadu pacientů od bolestivé a náročné biopsie, což je
odebírání vzorků tkání speciální jehlou.
„Jaterní biopsie není jen bolestivá, ale
má také svá rizika. Toto neinvazivní vyšetření nám umožní se v řadě případů biopsii vyvarovat,“ podotýká Antoš.

Briiggáda
šě
na poošt

Doručuj poštu
Pomáhej na přepážce
Eviduj zásilky do PC

Odměnu máš
na den přesně.

Zaučení
zvládneš snadno.

Pracovní dobu
si domluvíš na míru.

Volejte: 800 223 000
www.tvojebudoucnost.cz

Thomayerova nemocnice představila nový diagnostický přístroj,
který pro tamní lékaře pořídila Nadace Agrofert. Na snímku vpravo
ředitel nemocnice Zdeněk Beneš
s Monikou Babišovou, členkou
správní rady nadace.
FOTO | DAN MATERNA, MAFRA

Zapomeňte na zapomínání!
Omega-3 mastné kyseliny
Ginkgo biloba
Doplněk stravy Acutil
můžete koupit online
na www.acutil.cz nebo
ve vaší lékárně.

Vitamín B12 a kyselina listová
Vitamín E

Acutil obsahuje vyvážený
poměr látek pro podporu
paměti a koncentrace

Fosfatidylserin
ACUTIL. Doplněk stravy. S: Rybí olej 500 mg (kyselina dokosahexaenová 250 mg, kyselina eikosapentaenová 40 mg), extrakt z Ginkgo biloba 60 mg, fosfatidylserin 15 mg, vitamín E 5 mg, kyselina listová 250 μg, vitamín B12 5 μg. I: Doplněk stravy pro podporu paměti
a koncentrace. KI: Přecitlivělost na jakoukoliv složku přípravku.Acutil obsahuje alergeny ze sóji a ryb. ZU: Bez konzultace s lékařem či lékárníkem se nedoporučuje k užívání těhotným nebo kojícím ženám, pacientům užívajícím antikoagulancia či antiagregancia, diabetikům či před
plánovanou operací. Není určen k podávání dětem. D: 1–2 kapsle denně s jídlem nebo nápojem. Jestliže užíváte tento přípravek poprvé, užívejte 2 kapsle denně po dobu prvních 12 týdnů.Vhodné je dlouhodobé užívání. B: 30, 60 kapslí. V: Efamol Ltd.,Velká Británie. Doplněk stravy.
Angelini Pharma Česká republika s. r. o., Páteřní 7, 635 00 Brno, www.angelini.cz

Acutil.cz www.acutil.cz

Jarní počasí láká
k pohybu na čerstvém
vzduchu. Pozor ale na
úrazy, ať místo příjemně
stráveného odpoledne
nejedete na pohotovost.

V

teplých měsících se lékařské ordinace plní typickými úrazy cyklistů, běžců či třeba amatérských fotbalistů. Ten, kdo celou zimu nic nedělal,
by se rozhodně neměl bez přípravy vydat
na maraton nebo vyrazit na desítky kilometrů dlouhou cyklotrasu. Chce to pozvolna a pomalu.
„Zranění je až ta nejhorší varianta, ale
i pravidelný sport, který je příliš jednostranný nebo nezvládnutý technicky,
přispívá k prohloubení špatných pohybových návyků a přetížení některých svalových skupin. Vždy je proto důležité vnímat signály vlastního těla, reagovat na bolest, kterou k nám vysílá, důsledně se protahovat a regenerovat,“ upozornila Iva
Bílková, hlavní fyzioterapeutka pražské
FYZIOkliniky.
U lidí, kteří nejsou v kondici nebo se
sportem teprve začínají, je velmi nebez-

Kondici nepřelstíte,
sportujte pozvolna
Chůze prospívá. Většinou

pečná únava a přecenění sil. „Pak obvykle i při pěší turistice dochází ke zranění
z nepozornosti, jako vyvrtnutí kotníku
nebo podvrtnutí kolene. Pokud se během
pohybu nebo následující den necítí člověk dobře, měl by dopřát tělu větší regeneraci,“ radí Iva Bílková. „Doporučuji začít
s menší zátěží a kratší trasou, než to takzvaně napálit z nuly do ostrého sportování. Pro lidi, kteří chtějí jezdit na kole, ale
nemají potřebnou kondici, jsou tu dnes například elektrokola. Zkrátka nepřetížit
se,“ říká Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

Riziko i na bruslích
Na dotaz, jaké sporty jsou nejrizikovější,
Jana Havrdová odpovídá, že riskantní mohou být všechny, když se na ně patřičně
nevybavíte a nepřipravíte. „Ty s nejtěžší-

Pro mnohé je chůze pohyb
nejjednodušší a zároveň nejzdravější.
Zlepšení nebo udržení zdravotního
stavu a kondice je díky rychlé chůzi
poměrně snadné. Navíc je
nejdůležitějším pohybem působícím
proti řídnutí kostí neboli osteoporóze.
■ „Měřit si denně na hodinkách počet
kroků může být orientačně přínosné.
Ale když při tom nosíte tašky, chodíte
pomalu a jdete ochable, tělu to
opravdu neprospívá,“ radí
fyzioterapeut Kryštof Kuba
z McKenzie kliniky.
■

ILUSTR. FOTO | ARCHIV MAFRA

mi zdravotními následky bývají skoky do
vody, nejčastější pak úrazy na kole a na
kolečkových bruslích,“ doplňuje. Před
sportem se proto rozhodně nezapomeňte

pořádně protáhnout – u běhu by to měla
být alespoň několikaminutová běžecká
abeceda a základní dynamický strečink.
KAMILA HUDEČKOVÁ

INZERCE

Odstraněním plísní si posílíte imunitu
my, což se o ostatních mikroskopických predátorech říci nedá.

Plísně jsou infekce a naše lehkovážnost, že
nebolí, tak nám neškodí, je zavádějící
jící
cí.
Tělo musí na obranu proti plísním sou
ustředit imunitní systém do místa inffekce. Pak se může stát, že bude chyybě
ět
jinde, při závažnějším onemocnění.
Pythium oligandrum je mikroor-ganizmus, který přímým parazitiz-o
mem vysává jiné plísně a kvasinky. To
není nic nového, takových mikroor-e
ganizmů je na světě několik tisíc. Ale
Pythium oligandrum je chytrá houba
a
a konzumuje pouze plísně a kvasinkyy,
oj
ze kterých čerpá živiny pro svůj rozvoj
a není schopna napadat jiné organizz-

„Začali jsme u nohou, protože jsou na opačném konci než hlava,“ vzpomíná výzkumník Radim Klimeš a pokračuje. „ Zápach nohou vytvářejí sice bakterie, ale ty žijí v symbióze s plísněmi.
Plísně dráždí pokožku a tělo je chce odplavit
potem. Vlhko plísně i bakterie potřebují. Pokud
plísně odstraníme, nohy přestanou zapáchat.
Oříškem byla plíseň pod nehtem, ale vhodnou
zábalo
zábalovou
aplikací jsme s lékaři tento problé
b
ém vyřešili.“
Velmi překvapivé bylo čištění nehojících se ran (bércové vředy, diabeho
ttické nohy, …) a snížení patogenní mikkrroﬂóry, která rozkládá tkáně a brání
ho
h
ojení, takže se nemuselo přistupovat
k amputaci.“
„Pythium oligandrum svými zoosporami aktivně vyhledává kvasinky,
sp
kktteré pak vysává. A tak netrvalo dlouho
h
o, abychom se zaměřili na vaginální
kka
andidózy“ říká Radim Klimeš a dodá-

Přípravky s Chytrou houbou dostanete ve své lékárně.
Vaše otázky, rádi zodpovíme na telefonu: 608 157 744 akutní dotazy na infolince: 773 773 970,
e–mail: pythium@pythium.cz, informace na: www.chytrahouba.cz
Výrobce: Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.

vá. „Ovšem lidé při svém aktivním životě si přenášejí tuto infekci i do úst a tak jsme se nevyhnuli
ani dutině ústní a vyšly nám velmi pozitivní ohlasy od gynekologů, dentálních hygieniček a zubních lékařů.“
Dnes jsou v lékárnách k dispozici přípravky
pro péči o nohy – BIODEUR 3×1g, CHYTRÁ
HOUBA PYTHIE BIODEUR NAIL, CHYTRÁ
HOUBA PYTHIE BIODEUR PREVENT a další.
Pro dutinu ústní – CHYTRÁ HOUBA PYTHIE
BIO PLUS. Pro intimní hygienu a místa náchylná k výskytu kvasinek – FEEL FRESH. Pro péči
o pokožku a úpravu fyziologické mikrobiální ﬂóry
při hojení poškozené pokožky – BIOMYCOSIN.

TIPY NA DÁRKY

tvproducts.cz

100%

SOLÁRNÍ
ODPUZOVAČE
KRTKŮ

Pro rybaření i kempování. Pohodlné
opěrky rukou. Skládací.

Pro úpravu okrajů
j trávníků
ávníků
a zastřihávání
zastřihá á í okrasných dřevin.
B
Bezpečnostní
spínač. 2 lišty.

Rozměry: rozložená
2 a více kusů
86 × 89 × 50 cm,
DORUČÍME
složená 18 × 18 × 90 cm,
ZDARMA!
sedátko 50 × 40 cm
Barvy:

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

Pro bezpečné vypuzení
krtků, hrabošů, hryzců
a jiných neoblíbených
hlodavců.

299,-

od

se stříškou

Stabilní, odolné, přenosné.
Skkládací, polohovatelné.
Je
ednoduchá manipulace.

Elektronický zvukový
repelent. Odpudí hmyz,
blechy, šváby, ale také myši
apod. Účinná
plocha až 230 m2.
Ekologický.

Rozzměry: 190 × 59 × 32 cm,
složené 76 × 60 × 16 cm

1 ks za 249 Kč
2 ks za 398 Kč

199,-

2 a více kusů
DORUČÍME
ZDARMA!

999,-

1 399,- 499,-

/ks

ELEKTRONICKÁ
PINZETA
s LED osvěttlením

NÁPLASTI PROTI BOLESTI

ORTOPEDICKÝ PODSEDÁK
MEMORY BAMBOO

Anatomicky tvarovaný. Prodyšný
bamboo potah. Zvýšené boční strany pro zdravé
držení těla. Zaoblená přední část zabraňující
tlaku na stehna.
stehna

Okamžitá úleva. Ideální při artritidě, bolestech zad,
kloubů, svalů. (8–10 hod. max).
1 bal./10 ks 150 Kč (15 Kč/ks)
3 bal./30 ks 360 Kč (12 Kč/ks)

Odstraní bezbolestn
ně
pky
i ty nejmenší chloup
s kořínky. Vhodná na
n
obličej, podpaží a třřísla.

Rozměr: 45 x 36 x 6 cm
1 ks za 499 Kč
K
2 ks za 798 Kč
K

od

/ks

1) Univerzální stolek (6 úrovní,
3 polohy sklopení desky, nastavitelná výška)
2) Balkonový stolek (jednoduché zavěšení, délka
závěsu v rozsahu 8 cm - 3 polohy)
Nosnost: 5-10 kg (dle způsobu použití)
Materiál: ocel + plast

1 599,-

od

129,-

UNIVERZÁLNÍ STOLEK
Multi 2v1

ZAHRADNÍ LEHÁTKO

ODPUZOVAČ HMYZU
A HLODAVCŮ

➋

➋ ELEGANT
➊ PRAKTIK
1 ks za 249 Kč/ks 1 ks za 258 Kč/ks
2 ks za 199 Kč/ks 2 ks za 179 Kč/ks
4 ks za 149 Kč/ks 4 ks za 129 Kč/ks
➌ S LED OSVĚTLENÍM 2v1
1 ks za 299 Kč/ks
2 ks za 249 Kč/ks
4 ks za 199 Kč/ks

prostor
na láhev

799,-

30 dní

KVALITY

KEMPINGOVÁ ŽIDLE

AKU NŮŽKY 2v1

CENA

GARANCE

Napájení: 2x 1,5V AA
(nejsou součástí balení)

399,-

19,-

/ks

od

* Náhradní povlak za 99,-.

V-KRÁJEČ NEREZ

SEDÁTKO DO VANY
nastavitelné

Vhodné pro starší a méně pohyblivé osoby. Pevná
konstrukce a protiskluzová úprava povrchu.
Nosnost: až 100 kg

12,- 299,-,
/ ks

Multifunkční struhadlo na syrovou zeleninu i ovoce.
Krájení plátků, proužků/hranolek. Snadno se čistí –
stačí opláchnout pod tekoucí vodou.
1 ks za 499 Kč
2 ks za 798 Kč

Příkon: 350 W
Objem: 0,6 litru
➊ 0,6 ℓ za 399 Kč
➋ 1 ℓ za 499 Kč

47-66 cm

599,-

999,-

699,-

od

ZEŠTÍHLUJÍCÍ BOTY
Street Line

Podporují správné držení těla, chodíte zcela přirozeně.
1 pár za 599 Kč
2 páry za 1 098 Kč
Barvy / Velikosti
36 - 45
36 - 43

399,-

699 ,/ks

od

PARALYZÉRY

Barva:

➊ Angela za 299 Kč
Výkon max: 500 kV
Ø 23 mm, délka 112 mm
Doba nabíjení: 2-4 hodiny
Barvy:

S více než 1000 štětinkami. Pemza na ztvrdlou a popraskanou kůži na patách. Uchycení k povrchu díky
přísavkám.
Univerzální velikost.

/pár od

149,-

OBJEDNÁVEJTE NONSTOP

·

Paralyzér a svítilna v jednom. Pro pocit bezpečí.
Poskytují praktickou ochranu před útočníky.

➌ Infernno za 299 Kč
Výkon maax: 100 kV
Doba nabbíjení:
2,5 - 3 hodiny
8,9 x 3,22 x 1,7 cm

899,- 399,-

549,-

399,-

PEDIKÚRNÍ KARTÁČ 2v1

1 ks za 199 Kčč
2 ks za 298 Kčč

od

RÝŽOVA
ARY

Pro velmi jedno
oduchou přípravu
všech druhů rýýže. Automatické vypnutí. Uchová
rýži teplou po dobu
d
až 6 hodin.

➋ Orthell za 399 Kč
Výkon max: 1000 kV
Doba nabíjení:
2,5 - 3 hodiny
19,6 x 3,6 cm

➋

tel.: 380 405 381

·

www.tvproducts.cz

➊

399,-

od

/ks

POZOR! Prodej pouze
osobám starším 18 let!

299,-

Bazény Steel Pro RATTAN
od 4

6 399,-

899,-

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA

BAZÉNŮ

Písková ﬁltrace
Rapid

A PŘÍSLUŠENSTVÍ

4 199,-

BATERIE S ELEKTRICKÝM
OHŘEVEM VODY

Úspora času, energie i vody bez ústředního ohřevu.

➊ THERMO QUICK za 1 299 Kč
➋ WALL TERMO QUICK za 1 299 Kč
➌ DIGITERM za 1 599 Kč

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

3 399,-

MECHANICKÝ ZAMETAČ
SHIROON

Na všechny druhy podlahových krytin. Žádné sáčky
ani filtry. Tyč šroubovací ze tří částí. 3 kruhové kartáče, 4 boční gumové kartáčky.
Rozměr: 28 x 19 x 6,5 cm
Délka tyče: 107 cm

999,-

499,-

1 299,-

* Sada náhradních kartáčů za 149,-.

ZAHRADNÍ GRIL
KOMFORT

ZAPALOVACÍ KOMÍN

S pojezdovými kolečky.

Materiál: kov + dřevo
Průměr: 17 cm; výška: 28 cm
c
Váha: cca 900 g

Pohodlně a rychle zapálíte dřevěné uhlí nebo brikety.
Urychlí rozhoření až o 30 minut.

Odnímatelné víko s
uzavíratelným větracím
otvorem. Praktické
úchyty a dvě zabudovaná kolečka pro snadné
přemístění.

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

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

➊

od

ROTAČNÍ ELEKTRICKÝ
KARTÁČ SPIN MASTER

NOVINKA

599,-

NÁSTĚNNÉ SOLÁRNÍ LED
SVĚTLO s detektorem pohybu

Nabíjí se automaticky slunečním světlem. Se senzohybovým senzorem
senzorem. Voděodolné
Voděodolné.
rem setmění a pohybovým
Rozměr:
9,5 x 12,5 x 5,7 cm
1 ks za 399 Kč
2 ks za 698 Kč

Rozměr: Ø grilovací plochy 41 cm,
výška 73 cm

999,-

599,-

299,-

POLARIZAČNÍ BRÝLE Klasik

Ideální do mlhy, deště, za sněžení, pro jízdu za šera.
Zlepší kvalitu vidění a zvýší kontrast. Propouštějí pro
naše oči užitečné, vertikálně polarizované světlo.
Vidění přes brýle je pohodlné, kontrastní a bez nepříjemného oslnění.

299,-

V nabídce i další modely:
Scout, Clip, Spectre, Travel a Sport.

od

DUÁLNÍ KAMERA
VE ZPĚTNÉM ZRCÁTKU

Monitorování okolí při jízdě a parkování, FULL HD,
displej 4,3" ve zpětném zrcátku, Osvětlení zadní HD
kamery při couvání. Noční vidění. S příslušenstvím.

199,- 1 199,-

KOMUNIKUJE
ČESKY

349,-

MALÍŘSKÁ SADA PROFI

Nekapající váleček na malování se zásobníkem na barvu.
Příslušenství: malířský válečekk (900 ml),
váleček na okraje (300 ml), náástavec na rohy,
odkládací vanička, nádoba naa doplnění barvy,
skládací prodlužovací rukojeťť (až 71 cm)

zadní kamera

1 599,-

799,-

VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:
BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
HRADEC KR ÁLOVÉ Švehlova 512/14
K ARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 29
KLADNO Náměstí Starosty Pavla 5
LIBEREC Pražská 3
MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054

/ks

OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
OSTR AVA Zámecká 11 (naproti OD Horník) ZLÍN Bartošova 45 (OD Modus)
PARDUBICE Smilova ul. 401
ZNOJMO Tovární 14
PLZEŇ Rooseveltova 17
PRAHA 1 Rybná 4 (roh s Jakubskou ul.)
PRAHA 1 Václavské nám. 66/808
Chyby v textu a vyobrazení vyhrazeny.
PR AHA 2 Karlovo nám. 18

2 a více kusů
DORUČÍME
ZDARMA!

18 24. května 2019

Česká republika

Hýčkejte brouky, zahrada se vám
Nemusí se vám zrovna
líbit, ale na zahradě
odvedou pořádný kus
práce. Takový škvor vás
zbaví mšic a třeba
zlatohlávek dodá půdě
potřebné živiny. Platí
tedy: Nechte brouka žít!

kých kuchařkách vítanou surovinou do
polévky. Známá je „česká chroustová polévka“ i recept na ni: „Pro 6 osob je třeba
čtvrt kilogramu chroustů. Ve studené

Zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata)

5plus2
■ RÁDCE

vodě je omyj a vhoď do horké vody, přidej všechnu kořínkovou zeleninu, kmín,
trochu soli a nechej v ní zapěniti jemně
sekanou zelenou petržel. Vodu z chroustů sceď, zalij jí připravenou zásmažku
a nechej chvíli povařiti. Pak zakvedluj
do polévky 2 žloutky se 6 lžícemi husté
smetany.“ Inu, dobrou chuť!

JOSEF HORA
ČR | Zatímco včelu na své zahradě vítáme, vosu nebo mšice vidíme neradi.
Co když se ale na kmeni lípy nebo na zdi
domu objeví kolonie červenočerných
brouků známých jako ploštice? Nezoufejte. Její celé jméno je ruměnice pospolná a může být vaší zahradě prospěšná.
Podobných brouků „pomahačů“ žije na
zahradách mnoho, umí hodně a lidé by si
je měli hýčkat.
Stačí pár nedotčených míst, tu kompost, jinde hromada dřeva, tamhle zase
pařez nebo dutý kmen, aby měli brouci
pro svůj život vhodné prostředí. Za to se
člověku náležitě odmění.

Ruměnice jako „popeláři“
V Česku se jí někdy lidově říká maruška, muzikant nebo kněžíček. Co o ní
víme? Jako potrava pro jiná zvířata se
nehodí, je tvrdá a odporná. Psi a kočky
se jí pro zápach spíš vyhýbají, jedovatá
INZERCE

Ploštice (Heteroptera)
ovšem není. Důležité je, že nelikviduje
rostliny. Občas sice malé ploštice mohou napadnout jahody, nejvýznamnější
složkou potravy tohoto brouka jsou ale
mrtvé květiny a mrtvý hmyz – tedy pomáhá likvidovat odpad. Přítomnost
ruměnic dobře zbavuje zahradu i okolí
komárů, chcete-li se dobře vyspat nebo
užít si letního večera u vína pod hvězdami a bez komárů, nechte ploštice žít.
Ruměnice se kromě mrtvých rostlin
živí larvami a vajíčky jiného hmyzu.
Komu by ploštice vadila, může ji odpudit česnekem nebo rozprašovačem s rozpuštěným olejem z máty či čerstvými drcenými mátovými listy. Další možností
je vyskládat v rohu zahrady několik
kusů dřeva, ruměnice dávající přednost

FOTO | ARCHIV MAFRA A WIKIPEDIA

stínu a rády se do zákoutí samy postupně přemístí.

Zlatohlávek dodá hnojivo
Kromě toho, že je to nádherný zlato-zeleně se blyštící brouk, mají ho zahrádkáři
rádi. Jeho bzučivý let nejde přehlédnout
ani přeslechnout, konzumuje pyl a rostlinné šťávy, ovšem prospěšné jsou jeho
larvy. Ty se živí tlejícím odpadem a do
půdy či kompostu dodávají živiny. Jsou
velmi podobné ponravám chrousta, které
však narozdíl od zlatohlávků ničí kořeny
rostlin a na zahradách nejsou příliš oblíbené. Některé druhy chrousta jsou dnes,
kvůli vyhubení pesticidy v 50. letech,
chráněné. Tito brouci byli ve staročes-

Svinky coby „pohřebáci“
Jde o suchozemské korýše, nepatří tedy
mezi hmyz. Ze zahrady je nevyhánějte,
i svinka, jejíž jméno je od schopnosti svinout se v případě nebezpečí do kuličky,
se totiž živí mrtvými rostlinami a těly živočichů. V přírodním koloběhu vaší zahrady tak hraje důležitou roli při obohacování půdy.

Svinka (Armadillidium)

Česká republika
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Hmyzí armagedon. V Česku hynou miliony brouků
V Česku žije okolo 30 tisíc druhů brouků, much a dalšího hmyzu. Jenže podle posledních
studií přišla česká krajina za posledních 25 let až o tři čtvrtiny (!) těchto nejdrobnějších
tvorů. Důvodem je zejména intenzivní zemědělství. Obrovské monokultury bez plevelů,
které hubí herbicidy, pole plná řepky a kukuřice, zatímco louky, remízky, mokřady, kde
hmyz hlavně žije a rozmnožuje se, mizí. Hmyzí vymírání si může ověřit každý – zatímco
před lety byla čelní skla a hlavně nárazníky plná mrtvých mušek, dnes už jich
na autě najdeme mnohem méně. Jen v Česku zmizely desítky až stovky tun malých
živočichů, kteří opylovali rostliny, udržovali zdravou půdu, recyklovali živiny a také
sloužili jako potrava statisícům živočichů. Příkladem je dříve běžný modrásek obecný.
Už podle jména je jasné, že šlo o velice rozšířeného motýla, dnes ho lze spatřit na několika
málo místech. Vymírají i včely, ne ty medonosné, medu tak bude stále dost,
ale včely divoké. Stejně jako některé druhy čmeláků, vosiček a vos. Alarmující data
zveřejnili nedávno vědci z Německa, lze tak předpokládat, že Česká republika na tom
bude podobně. Vymírání se ovšem týká mnoha zemí světa. Pomoci může každý, stačí
prý nechat na zahradě kousek neposečeného místa.

Stejnou funkci má pak podobný živočich
stínka, která se ale neumí úplně svinout.
Svinky jsou ovšem nepříjemné, když se
přemnoží. Negativní je jejich výskyt
ve sklepích, kde mohou požírat skladovanou zeleninu. Nepříjemné jsou i ve skleníku nebo v pařeništi. Výhodou je, že neumí
putovat na dlouhou vzdálenost, takže kompost, kde je jejich výskyt žádoucí, je třeba
založit co nejdál od skleníků či sklepa.

Škvor je lovcem mšic
Na Plzeňsku mu říkají uchavec, na severu
Moravy štipka, na Vysočině ucholák,
v angličtině se zve earwig, tedy něco jako
ušní hmyz, v ruštině uchovjortka. A to
přesto, že se tento brouk opravdu
nespecializuje na zavrtávání do uší a propichování bubínků. Je všežravec a když

INZERCE

Elektrické vozíky
pro seniory

Škvor obecný (Forficula auricularia)
se přemnoží, může napáchat škody na
rostlinách a ovoci, převládá ale jeho přínos. Dává totiž přednost masité potravě
a zejména mšicím, které likviduje ve velkém. Nakonec jeden lékařský předpis
z 15. století na údajného škvora v uchu:
„Vezmi prase mladé a upec jej nad
vohněm. A když se upeče, polož jej na
mísu. A ten člověk ať se zahradí okolo hlavy a ať se drží nad tím prasetem, ať pára
v uši jde, ať škvorové k té páře vylezou
k tomu praseti. A to jest jisté.“

Střevlík velkým válečníkem
Už jeho přídomek „zahradní“ svědčí
o tom, že tento poměrně velký (až 4 cm)
a dlouhověký (dožívá se až 3 let) brouk je
pro zahradu přínosem. Je to predátor – pomocník, hubí vše, na co stačí. Žere plže,
housenky a červy nebo dospělce často
škodlivých druhů hmyzu. Často si troufne i na měkkého slimáka, kterého svými

SELVO 4800

72 590 Kč

43 990 Kč

Dojezd 45 km
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
Elektromagnetická brzda
Silný motor 800W
Certiﬁkováno
Certiﬁ
kováno pro TP, ZTP
a ZTP/P
Nový výrobek
42 prodejen a servisů

Brno – Černovice
Gardentech – Jaroslav Toninger, Mírová 15
tel.: 548 531 294

Střevlík zlatý (Carabus auratus)
velice silnými kusadly pohodlně rozporcuje. Dříve se vyskytoval velmi hojně,
kvůli postřikům na polích ale v některých
lokalitách vymizel. Ve dne se černý
brouk s kovovým leskem ukrývá pod
kůrou či kameny, aby se sám nestal kořistí. Silně masožravé jsou i jeho larvy.

Boskovice
TLAMKA s.r.o., Chrudichromská 1b
tel.: 516 456 297, tel.: 777 064 225
Přerov
KONVIČKA s.r.o., Malá Dlážka 14
tel.: 581 737 028 – 029

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz

Proč nezkusit něco nového…

SLOVINSKO – TERMÁLY i v létě
SLEVA 10 % u pobytů v období 1. 7.–31. 8.
Platí při závazné objednávce do 21. 6. 2019

Moravske Toplice – hotel Ajda****/ hotel Livada*****

ZDARMA 1 dítě do 12 let a 1 dítě do 6 let se 2 dosp. os. na pokoji.

Hotely propojené s TERME 3000, doporučujeme rodinám s dětmi
(tobogány, skluzavky…)

Radenci – hotel Radin**** – vhodné pro kardiaky
CK Hungariatour – Brno, Solniční 13, Tel.: 603 485 226 / Ostrava, Č
Českobratrská 2227/7,
227/7 Tel
Tel.: 596 115 139

8 920 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Kristýna 40 5+KK

www.ekonomicke-stavby.cz

katalog 600 domů

komerční příloha

| ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ |

FLEXI nabízí dvojnásobné plnění
v případě invalidity 3. stupně
Klientům, kteří si od 1. dubna do
30. června 2019 sjednají pojištění
invalidity v rámci FLEXI nebo
FLEXI JUNIOR a v budoucnu se
stanou invalidními 3. stupně, vyplatí
Kooperativa dvojnásobek sjednané
pojistné částky. Akce platí i pro stávající
pojištěné, kteří si riziko invalidity
do smlouvy poprvé přidají.
Klienti si často neuvědomují, že vážné onemocnění jim může život
zkomplikovat podstatně
častěji, než úraz. Přesto
v životním pojištění stále
převládá právě pojištění
úrazu. Na riziko vážných
onemocnění a invalidity
klienti často zapomínají. „Když se podíváme
na rok 2017, tak z celkově vyplácených 424 tisíc
invalidních důchodů byl
jen v 19 tisících případů
příčinou invalidity úraz.
Drtivá většina invalidit
tedy vzniká následkem
nemoci“, představuje varovnou statistiku Filip
Král, člen představenstva,
zodpovědný v Kooperativě
za produktovou nabídku.
Invalidita přitom výrazně
zasáhne nejen do života
jednotlivce, ale většinou

i do finanční situace celé
rodiny. Jen počáteční náklady například na úpravu
bydlení nebo automobilu,
případně na nákup invalidního vozíku lehce přesáhnou částku 800 tisíc Kč.
Přiznáním invalidního důchodu dojde zároveň k výraznému snížení příjmu
a růstu životních nákladů.
U zaměstnance s průměrným příjmem 20 tisíc Kč
čistého se příjmy v případě invalidity sníží asi
o 6500 Kč měsíčně. Oproti
tomu vzrostou pravidelné
platby za léky, asistenty
nebo lázně a další léčebné
procedury.
„Systematicky doporučujeme našim poradcům,
aby klientům vysvětlovali
a nabízeli zejména pojištění pro vážné situace, tedy
závažná onemocnění, in-

validitu, úmrtí živitele rodiny, případně dlouhodobou pracovní neschopnost.
Zároveň se snažíme klienty na tato rizika upozornit
zvýhodněnými nabídkami“, doplňuje Filip Král.
Dvojnásobné plnění v případě invalidity 3. stupně

získají jak ti, kteří si od
1. 4. do 30. 6. 2019 nově
sjednají smlouvy nebo dodatky k FLEXI životní pojištění nebo FLEXI JUNIOR,
tak i ti s novou smlouvu
FLEXI rizikové životní pojištění. Nabídka platí pro
dospělé osoby i děti, pro

invaliditu způsobenou
úrazem i vážným onemocněním, a to až do výše
1 milionu Kč navíc po celou dobu trvání sjednaného pojištění invalidity
3. stupně nebo dlouhodobé péče. Minimální pojistná částka je 100 000 Kč.

VÁŽNÁ ONEMOCNĚNÍ BEREME NA LEHKOU VÁHU
Každý 57. Čech má uznaný nejvyšší stupeň invalidity

42 %
pouze

33 %

chybí záložní
ﬁnanční plán
v případě invalidity

má sjednáno
životní
pojištění

96 %

případů invalidity
je způsobeno
závažným
onemocněním

4%

všech případů
invalidity je
způsobeno
úrazem/nehodou*
* v roce 2017 bylo
vyplaceno 424 000
invalidních
důchodů, z toho
u 19 000 byl
příčinou
invalidity úraz

Druhy sjednaného
pojištění podle
četnosti:
2. Pojištění
domácnosti
3. Úrazové pojištění
4. Životní pojištění

6. Havarijní pojištění
automobilu

o takovou částku mohou vzrůst
počáteční náklady v případě invalidity

6500 KČ

o tolik se sníží rozpočet měsíčně
v případě invalidity*

* u člověka s průměrným čistým měsíčním
příjmem 20 000 Kč

Kolik stojí invalidita?

1. Povinné ručení

5. Pojištění
nemovitosti

800 000 KČ

60 %

se domnívá, že hlavní
příčinou invalidity je vážný
úraz nebo autonehoda

Koupě elektrického vozíku
90 000 až 120 000 Kč
Bezbariérová úprava koupelny
Až 200 000 Kč
Bezbariérová úprava kuchyně
Až 120 000 Kč
Výtahová plošina
Až 200 000 Kč
Léky
1 000 Kč/měsíc
Lázně
20 000 až 30 000 Kč
Zaplacení asistence
100 až 130 Kč/hodina

Vážná onemocnění Češi stále podceňují
Vyplynulo z průzkumu, který si nechala
zpracovat pojišťovna Kooperativa. „Když
nás postihne vážná nemoc, případně
invalidita, rázem se dlouhodobě ocitneme
bez svého obvyklého příjmu. Na tuto situaci
není připravena téměř polovina Čechů,“
odhaluje závažné zjištění Filip Král, člen
představenstva v Kooperativě.
Jak vybrat rizika v životním pojištění, aby co nejlépe splnilo účel?
Je to podobné jako s pojištěním domu nebo bytu.
Také si nepojišťujeme
r ychlovarnou konvici,
ale je důležité mít dobře
pojištěnou celou domácnost nebo dům. Často se
setkáváme s tím, že klientům stačí získat z pojistky peníze za zlomenou
nohu nebo za dvoutýdenní neschopenku. Když

nás ale postihne vážná nemoc, můžeme se ocitnout
na dlouhou dobu bez svého
obvyklého příjmu. A v případě následné invalidity to
může být natrvalo. Z našeho průzkumu vyplynulo,
že téměř polovina Čechů
(42 %) není na možnost invalidity připravena.
Většina lidí je asi přesvědčena, že i takovou situaci
nějak zvládne…
Průzkum nám ukázal, že

jsme-li doma tři měsíce,
začíná už jít do tuhého.
A když se nemoc komplikuje a staneme se invalidním,
příjem klesne trvale.

když už Češi o invaliditě přemýšlí, dvě třetiny
z nich netuší, o kolik by
jim snížila měsíční příjem.
Například při čistém příjmu 20 tisíc Kč se bude nemocenská pohybovat okolo
14 tisíc korun. To je propad
o 6 tisíc. První měsíc to většinou nějak zvládneme, ale

Předpokládám, že významné výdaje si vyžádá
i případná úprava bydlení
nebo vozidla?
Invalidita výrazně zasáhne
nejen do života jednotlivce,
ale většinou i do finanční
situace celé rodiny. Jen počáteční náklady například
na úpravu bydlení nebo automobilu, případně na nákup invalidního vozíku
lehce přesáhnou částku
800 tisíc Kč. Navíc každý
měsíc chybí zmíněných
šest tisíc korun. Celkem
tedy může jít o miliony.
Dobře nastavené životní
pojištění v takových případech téměř dorovná
náš původní příjem. A to
je jeho nejdůležitější vlastnost.

Přesto se stále setkáváme
s tím, že klienti některá
vážná rizika podceňují,
je nějaká cesta, jak je
přesvědčit?
Naši poradci využívají moderní nástroj pro sjednávání pojištění tzv. PRŮVODCE. Díky němu poradce
podrobně stanoví potřeby
klienta, z jejichž analýzy
PRŮVODCE vypracuje doporučenou pojistnou ochranu klienta. Pokud si podle
těchto parametrů klient
sjedná pojistnou smlouvu,
má jistotu, že je kvalitně
pojištěn. A samozřejmě se
i snažíme ta nejzávažnější
rizika zvýhodnit. Například těm, kteří si do 30.
června 2019 sjednají pojištění invalidity v rámci FLEXI nebo FLEXI JUNIOR nebo
si ho přidají do stávajícího
pojištění a v budoucnu se
stanou invalidními 3. stupně, vyplatíme dvojnásobek
sjednané pojistné částky.
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Cesta kolem světa s taštičkami
5plus2
■ V KUCHYNI

Znají je snad všechny
kuchyně světa. Různé
varianty plněných
taštiček najdeme
v jídelníčcích evropských,
ale i afrických či
asijských. Pravda, jejich
příprava vyžaduje trochu
trpělivosti, ale díky
mnoha možnostem
náplně vám nezevšední.

Plněné masové taštičky z dýně a květáku

FOTO | SHUTTERSTOCK

Na 4 porce potřebujeme: 500 g dýně hokaido nebo máslové,
500 g květáku, sůl, 15 g ghee (přepuštěné máslo), sádla nebo olivového
oleje, 50 g cibule, 50 g čerstvé papriky, 300 g mletého hovězího masa,
5 g česneku, 5 g mletého římského kmínu, 5 g uzené papriky, pepř,
50 g rajčatového protlaku, 50 g krémového sýru (Goldessa,
Philadelphia aj.), 150 g strouhaného čedaru.
Postup: Dýni zbavíme semínek, nastrouháme najemno; květák rozdrtíme
na malá zrníčka a vše osolíme. Na pánvi opečeme nadrobno nakrájenou
cibuli a papriku, pár minut restujeme. Přidáme maso, které rozdrobíme,
aby se nepeklo do hrudek. Osolíme a necháme vypéct šťávu. Přidáme
rozdrcený česnek a směs koření a krátce osmahneme. Smícháme
s protlakem a následně vmícháme krémový sýr. Zeleninu zbavíme vody,
smícháme s vejci a nastrouhaným čedarem. Ze zhruba 70 g zeleninové
směsi vytvoříme oválnou tenčí placku. Na jednu její polovinu umístíme asi
40 g masové směsi a překlopíme přes ni druhou půlku placky. Vzniklou
taštičku po okrajích spojíme prsty a dáme na plech. V troubě vyhřáté na
190 °C pečeme 30 minut. Pak taštičky posypeme čedarem a pečeme ještě
dalších 10 minut. Můžeme podávat s rajčatovým salátem, avokádovou
salsou či třeba zakysanou smetanou.
Recept: Lucie Grusová

INZERCE

Nikdo vám Nezakazuje
mít svůj vLastNí Názor

ParlamentníListy.cz

Řecké taštičky Manti

Taštičky s fetou a medem

Čínské taštičky z pařeného těsta

Potřebujeme - na těsto: 2 hrnky hladké mouky, sůl,
2 žloutky na potření těsta. Na náplň: 30 dkg mletého mladého
hovězího masa (možné použít i maso kuřecí krájené na velmi
drobno), 1 cibuli, sůl, pepř, olivový olej, ochucené máslo
(budeme potřebovat na konec) a čerstvé změklé máslo, kmín,
pálivou papriku, 1 tučný čerstvý jogurt, rozetřený česnek.
Postup: Z mouky, soli a vody vypracujeme těsto. Až bude
vláčné, necháme ho odpočinout nejméně půl hodiny překryté
utěrkou. Připravíme náplň smícháním masa, trochy olivového
oleje, soli, pepře, cibule. Těsto rozdělíme na dva díly.
Za pomoci válečku vyválíme na co nejslabší pláty,
můžeme trochu mouky nebo škrobu použít při válení.
První vyválené těsto potřeme rozkverlaným žloutkem, lžičkou
rozmístíme náplň v přiměřené vzdálenosti od sebe (půl lžičky
na každý kousek těsta). Přikryjeme druhým plátem těsta a za
pomoci kulaté formičky vykrajujeme taštičky, jejichž okraje
pečlivě přimáčkneme. Házíme je do vařící osolené vody
(přidáme do ní nepatrně oleje), když vyplavou na povrch
(2 až 3 minuty), sítem je vyjmeme a polijeme rozpuštěným
máslem. Na každý talíř dáme jogurt smíchaný s česnekem,
na něj navršíme taštičky a na ně dáme kousek ochuceného
pikantního másla.
Recept: Petr Jachnin

Potřebujeme: 1 listové těsto, 200 g sýru feta, 1 bílek na
potření, olej na vymazání plechu, med. Postup: Těsto
vyválíme na placku a vykrájíme si sedmicentimetrová
kolečka. Do středu každého kolečka vložíme kousek
fety, přehneme, vytvoříme taštičku. Vložíme na
vymazaný pekáč, potřeme rozšlehaným bílkem.
Pečeme při teplotě 180 °C 20 až 30 minut dozlatova.
Podáváme teplé, pokapané medem.
Petr Jachnin

Potřebujeme - těsto: 550 g hladké mouky, 1/4 l vařící vody,
50 g mouky na vál. Na náplň: 400 g mletého vepřového masa,
2 pórky, 4 lžíce sójové omáčky, asi 3 lžíce alkoholu (bez výrazného
aroma), 1 lžičku zázvoru, 1/4 lžičky Glutasolu, sůl, 5 lžic oleje,
1/8 l vody. Omáčka: 1 díl sójové omáčky, 1 díl vody, 1/2 dílu octa,
podle chuti lisovaný česnek nebo chilli koření.
Postup: Nejprve si nachystáme nádivku. Okořeněné maso
smícháme se studenou vodou. Jakmile se z masa vytvoří bělavá
hustá kaše, zakápneme ji alkoholem a přidáme nadrobno
nakrájený pórek a olej. Poté připravíme pařené těsto. Těsto
připravíme tak, že do mouky vlijeme vařící vodu, těsto zamícháme
vařečkou a necháme chvilku vychladnout. Ještě teplé těsto
zpracováváme rukama na válu zhruba 10 minut. Poté na vál
nasypeme mouku, z těsta utvoříme válečky a z nich nakrájíme asi
60 stejně velkých kousků. Každý kousek zmáčkneme rukou na
placičku a do středu dáme náplň. Musíme ale dávat pozor, aby
náplň nezamastila okraje - taštičky by se při vaření rozlepily. Při
vaření používejte větší hrnec s napařovací vložkou. Pod nízkou
vložku dáme kastrolek, aby se pod něj vešlo dost vody a vytvořilo
se hodně páry, na děrovanou vložku položíme listy hlávkového
salátu nebo zelí a na ně položíme taštičky. Listy zabrání tomu, aby
se taštičky přilepily k vložce.
Zdroj: ONA DNES

Tradiční čínské plněné taštičky. FOTO | ARCHIV MAFRA

HUDEBNÍ IMPULSY

Želva zazní znovu naživo
Olympic znovu natočil
celé album Želva z roku
1967. Jako unikátní
koncert pro Rádio Impuls.
JOSEF VLČEK
ČR | Klasické dílo českého rocku, album
Želva od skupiny Olympic, vzniklo před
52 lety, ale svou premiéru má i letos –
30. května bude Rádio Impuls vysílat
jeho kompletní koncertní provedení, které kapela natočila přímo pro nejúspěšnější českou rozhlasovou stanici v hudebním klubovém prostředí studia Doupě.
Petr Janda navíc písničky vylepšil vtipným průvodním slovem, v němž vzpomíná na dobu, ve které deska vznikala.
Shodou okolností také právě vyšla původní Želva v nové remasterované podobě na CD a na vinylu.
Čím je Želva tak důležitá? V době
svého vydání znamenala hudební revoluci. Především prolomila ve své době
hranice, které nastavilo bdělé oko tehdejší partajní cenzury. Už jen to, že desku natočila rocková kapela, bylo tehdy
neuvěřitelným zázrakem. Důležité také
bylo, že písničky byly úplně jiné, než
jaké vyžadovala dobová estetika. Zpívalo se v nich například o pití alkoholu,
což jako téma socialistická morálka zásadně odmítala, a některé skladby, včetně titulní Želvy, byly pro většinové publikum nesrozumitelné. I to bylo ještě
v roce 1967 skoro nepředstavitelné.
Právě tyto vlastnosti se staly základem moderní české rockové hudby. Želva navíc přinesla svérázný humor, smysl pro parodii, nekonvenční milostnou
lyriku a reálný obraz našeho světa, který zdaleka není černobílý.
Ještě důležitější byl fakt, že Želva obsahovala původní písně v češtině.
I Olympic hrál zpočátku přejaté skladby britských skupin v angličtině. To, že
přešel na český jazyk, mu získalo mnohem širší okruh příznivců, ale ovlivnilo
to i hudbu kapely. Slovanské jazyky
mají jinou melodii i rytmus, než má poměrně tvrdá angličtina. Na poznatku, že
pop i rock se dá zpívat česky, staví česká populární hudba dodnes.
Jako každá deska má Želva silné i slabé momenty. Sám Janda na koncertě přiznal, že písničku Jen Bůh ví nemá zrovna ve velké lásce. Možná i závěrečný
Psychiatrický prášek je až moc poplatný době vzniku. Hlavní jsou ale nadčasové písně jako titulní Želva, Vzpomínka plíživá nebo Snad jsem to zavinil já.
V novém koncertním provedení pro Impuls vynikly i některé občas přehlížené
skladby jako Dědečkův duch, Telefon
a hlavně Línej skaut.
Jeden paradox na konec. Čeští muzikanti i jejich publikum v době vzniku Žel-

vy považovali domácí hudbu ve srovnání
s anglickou a jinou západní produkcí za
tragicky špatnou. Skoro se za ni styděli.
Dnes se ale řada zahraničních hudebních
odborníků s odstupem času domnívá, že
nahrávky jako právě Želva měly v evropském kontextu vysokou úroveň a jejich
originalita si mnohdy nezadala s nejlepšími angloamerickými produkty. Jejich

FOTO | ONDŘEJ LUKÁŠ

smůla byla jen v tom, že vznikly v zemi,
o kterou se hudební svět příliš nezajímal.
Želva má i po více než 50 letech neopakovatelnou atmosféru, která pamětníkům evokuje vůni doby květinového hnutí a mladším připadá jako retro, které je
dodnes živé. Další z Živáááák Rádia Impuls z klubu Doupě můžete slyšet na Impulsu ve čtvrtek 30. května od 20 hodin.

INZERCE

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

PRVNÍ BUBNOVÁ SEKAČKA S ELEKTROSTARTEM
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

motor s technologií InStart exkluzivně pro VARI
až 75 startů na jedno nabití, nabíjení cca 30 minut
startování tlačítkem
inovovaný tvar krytu žacího bubnu
bezpečnostní brzda disku
dvojitý disk se čtyřmi noži (uložení nožů T-Bar)
pevná náprava pro přesné vedení stroje
nezávislé zapínání sečení a pojezdu
originální kalené nože VARI
široká 6“ šípová kola

CENY BUBNOVÝCH SEKAČEK OD:

19 490 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294 / Brtnice, Vlastimil Zelený-START, nám. Svobody 254, T 777 743 410, 567 216 388
/ České Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 606 648 802 / Havlíčkův Brod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská 2495, T 569 425 052 /
Chotěboř, Lébl s.r.o., 5.května 366, T 724868848 / Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 / Mladá Vožice, Holub hobbymarket,
Husovo náměstí 675, T 603442758 / Moravský Krumlov, JAN HOLÝ, Na Kačence 1253, T 734 678 116, 737 260 791 / Tábor, HUTAB s.r.o., Chýnovská
2989, T 381 212 153 / Žďár nad Sázavou, ZZN HOSPODÁŘSKÉ POTŘEBY a.s., Jihlavská 16, T 566 618 566 / Žďár nad Sázavou, ZAHRADA VYSOČINA,
s.r.o., Brodská 104, T 566 627 075

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

Srdcaři v Bratislavě
Český tým se dosud na
slovenském šampionátu
mohl spolehnout
na věrné fanoušky.
Tak třeba manželé
Dvořákovi už jsou
na svém 21. mistrovství.
A nechybí ani Fantomas.

BRATISLAVA | Psal se rok 2011.
Po utkání o bronz novináři, které nervovala blížící se uzávěrka, netrpělivě vyhlíželi
trenéra Hadamczika. Jenže ten nikde.
„Už ho volali na tiskovou konferenci, ale
když uslyšel, že jsou tady Dvořáci, musel
se s námi vyfotit,“ zavzpomíná usměvavá
dáma. „A ještě nám půjčil medaili.“
Osm let stará příhoda z Bratislavy vykresluje, jak neodmyslitelně patří manželé Hana a Drahoslav k hokejovým šampionátům. „Někdo si odkládá peníze do
obálky na uhlí, my tři čtvrtě roku šetříme
na hokej,“ usměje se Dvořák.
S manželkou je na svém 21. mistrovství světa. V Bratislavě navíc pomáhají
během turnaje jako dobrovolníci. Přes
den perou týmům oblečení, před českými zápasy ale navléknou vlastní dresy
a zamíří na tribuny. Vždy s sebou mají
vlajku, kterou zručná Hana sama spíchla
ze zbylých kousků látky. Na ní je nápis:
OLBRAMOVICE DVOŘÁCI. „Celá

VŽDY NA TRIBUNĚ. Hana a Drahoslav Dvořákovi – bývalá pokladní a řemeslník –
nechyběli na hokejovém MS za posledních 18 let ani jednou.
FOTO | iDNES.cz (ČTK)
vesnice sleduje zápasy, jestli nás neuvidí.
I babičky přepínají ze seriálů,“ popisuje
Hana. A vsaďte se, že jste ji určitě už někdy viděli. Na šampionát rodina z obce
kousek od Benešova poprvé vyrazila
v roce 1998. Drahoslava vytáčeli chybující komentátoři Novy, která tehdy vlastnila televizní práva. „Tohle nebudu poslouchat, jedeme!“

Dovolenou nám určuje IIHF
Ve Švýcarsku stejně jako na několika dalších šampionátech přespávali v autě, ale
nevadilo to. Bylo krásně, pár z Česka
okouzlila i příroda a přátelská atmosféra.
Objevili vášeň, která se jich drží dodnes.

20 let na hokeji s tváří Fantomase
Dvě desetiletí, s výjimkou šampionátů v Rusku 2010 a 2016,
povzbuzuje české hokejisty na každém mistrovství světa
také muž s nepřehlédnutelnou maskou Fantomase. Skrývá
se za ní ústecký podnikatel Vasil Simkovič, který si masku
slavného padoucha přibalil na cestu na klání v Lillehammeru.
Celkem jich vystřídal už na pětadvacet. Zrodil se tak velký
fanouškovský fenomén, že dokonce se na tribunách
v předchozích letech objevili i jeho „dvojníci“.
(re)

„Ročně máme dvě dovolené. V létě
jezdíme po Česku na túry do hor a druhou nám určuje IIHF,“ říkají věrní fanoušci. Chyběli jen na šampionátu v Petrohradě (2000). Ručinský, Varaďa nebo
Patera, ty všechny Dvořákovi znají.
„Dřív kluci víc chodili do města, potkávali jsme je, popovídali jsme si. To je pro
nás největší odměna,“ líčí Hana. „Teď už
hráči tolik ven nechodí,“ srovnává.
Dnes mají manželé po šedesátce.
Oba jsou v penzi, ale na jarním putování
za sportem se nic nezměnilo. Už se nekoupou v jezerech, raději si najdou levnější ubytovnu nebo bydlení přes aplikaci Airbnb.
Hana už týdny před odjezdem nechystá
obědy do zavařovaček. Vše si koupí na místě. „Jen ty lístky jsou už ve skupině předražené,“ posteskne si Hana.
Za vstupenky utratí manželé desetitisíce korun, za roky přišli na pár fíglů.
Když chtějí koupit lístek od překupníka,
vyčkávají do začátku zápasu, po kterém
šíbři vstupenky výrazně zlevňují. „A nejen mezi českými fanoušky máme kamarády. Když třeba vypadnou Finové, dají
nám je,“ přibližuje Hana, jejímž oblíbencem je kapitán českého týmu Jakub Voráček.
Jan Daněk (iDNES.cz)
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Ministerstvo ﬁnancí varuje:
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

HER!

Více informací na ifortuna.cz.
Akce platí 6. 5.–26. 5. 2019.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 25. května 2019

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Polopatě 7.20 Komu straší ve
věži 8.10 Úsměvy Jiřího Korna 8.45 Durrellovi III
9.35 Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Rabín a jeho Golem 14.15 Jaké vlasy má Zlatovláska 14.45 Rozpaky kuchaře Svatopluka 16.05
Ďábelské líbánky 17.30 Hercule Poirot 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

6.10 Tlapková patrola III 7.00 Looney Tunes:
Nové příběhy 7.45 Show Toma a Jerryho II (13)
8.10 The Voice Česko Slovensko 10.50 Koření
11.45 Volejte Novu 12.20 Rady ptáka Loskutáka
13.35 Výměna manželek 15.00 Jíst, meditovat,
milovat 17.40 Čapí dobrodružství 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.20 Ninjago X (3) 6.50 My Little Pony IV (17)
7.20 M.A.S.H (36) 7.50 M.A.S.H (37) 8.25
Autosalon 9.40 Bikesalon 10.05 Parta
z penzionu 11.15 Máme rádi Česko 12.55 Česko
Slovensko má talent 14.30 Přednosta stanice.
Komedie (ČR, 1941). Hrají V. Burian, J. Marvan,
Z. Kabátová, Č. Šlégl a další 16.30 Holka na
zabití. Krimikomedie (ČR, 1975). Hrají
D. Veškrnová, I. Prachař, V. Olmer, J. Abrhám,
K. Augusta a další 18.55 Velké zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR

6.30 Extant (4) 7.25 Top Gear XXV 8.35 Pevnost
Boyard (6) 11.05 Re-play 11.40 COOL e-sport 12.10
Futurama V (1) 12.40 Simpsonovi IV (19, 20) 13.30
COOLfeed 13.40 Simpsonovi IV (21, 22) 14.40
Futurama V (2) 15.00 COOLfeed 15.10 Star Trek:
Do temnoty 17.50 COOLfeed 17.55 Simpsonovi IV
(23) 18.30 Simpsonovi V (1-3) 19.50 COOLfeed
20.00 Madagaskar 3 22.05 Elita armády 0.20
Akta X XI (10)

20.00 Zázraky přírody
21.10 Rozbité zrcadlo
Detektivka (VB, 1980). Hrají
A. Lansburyová, E. Taylorová,
R. Hudson, K. Novaková, E. Fox.
Režie G. Hamilton
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Piti piti pa
Komedie (Fr., 1970). Hrají L. de
Funès, O. de Funès, P. Préboist,
N. Adamová, P. Adamsová
a další. Režie S. Korber
0.20 Banánové rybičky
0.55 Na forbíně TM
1.35 Chalupa je hra
2.00 Zahrada je hra
2.25 Bydlení je hra
2.50 Sama doma
4.20 Kuchařská pohotovost
4.45 Pod pokličkou
5.10 V kondici
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 7.30 Policisté v akci 8.30 Na chalupě

9.35 Nové bydlení 2 10.50 V sedmém nebi 12.25
Třetí patro (6/6) 14.05 Policisté v akci 15.00
Policisté v akci 16.00 Policisté v akci 17.00 Nové
bydlení 2 18.20 Postavíme, opravíme, zvelebíme
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Zákony pohybu
(3/13) 21.30 Nikdo není dokonalý 23.05 Nikdo
není dokonalý 0.35 Nové bydlení 2

NEDĚLE 5.45 Krimi 6.10 Noviny 6.45 Soudní

síň 7.50 Soudní síň 8.55 Nové bydlení 2 10.10 Nová
zahrada 11.05 Postavíme, opravíme, zvelebíme
11.50 Zákony pohybu (3/13) 13.05 Boj o Moskvu,
válečný film (Rus., 1985) 16.55 Na chalupě 17.55
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.20 Všechno, co mám rád 23.45
Na chalupě 0.50 Nové bydlení

PONDĚLÍ 9.40 Soudní síň – cz 10.45 Policisté

v akci 11.45 Dr. Stefan Frank (86) 12.55 Záchranáři
v akci 13.50 Záchranáři v akci 14.45 Soudní síň
15.55 Soudní síň – cz 16.50 Policisté v akci 17.55
Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Boj
o Moskvu 1 – Agrese 22.30 Policisté v akci 23.30
Policisté v akci 0.35 Nová zahrada

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA

20.25 The Voice Česko Slovensko
23.20 Červená karkulka
Fantasy horor (USA/Kan., 2011).
Hrají A. Seyfriedová, G. Oldman
1.15
Jíst, meditovat, milovat
Romantické drama (USA, 2010)
3.25 Volejte Novu
4.15 Holky pod zámkem III
5.05 Novashopping

ÚTERÝ 10.40 Policisté v akci 11.40 Dr. Stefan
Frank (87) 12.50 Záchranáři v akci 13.45 Záchranáři
v akci 14.40 Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové
případy 16.55 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117
(44, 45) 22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci
STŘEDA 10.00 Soudní síň 11.00 Policisté v akci
12.05 Dr. Stefan Frank (88) 13.05 Medicopter 117
(44, 45/82) 15.05 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz
17.00 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Nikdo není dokonalý
21.45 Nikdo není dokonalý 23.25 Policisté v akci

ČTVRTEK 11.40 Dr. Stefan Frank (89) 12.45

Záchranáři v akci 13.40 Záchranáři v akci 14.40
Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové případy 16.50
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (46, 47) 22.20
Policisté v akci 23.20 Policisté v akci

PÁTEK 9.55 Soudní síň 10.55 Policisté v akci
12.00 Dr. Stefan Frank (90) 13.00 Medicopter 117
(46, 47/82) 15.00 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz
17.00 Policisté v akci, seriál (SR, 2016) 17.55 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Rodáci
(1/13) 22.30 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

20.15 Třetí princ
Pohádka (ČR, 1982). Hrají
P. Trávníček, L. Šafránková,
J. Bartoška, L. Munzar,
J. Hlaváčová a další. Režie
A. Moskalyk
22.15 Kartel smrti
Akční film (USA, 2016).
Hrají S. Seagal, L. Goss,
G. St-Pierre a další. Režie
K. Waxman
0.20 Růžový panter znovu zasahuje
Komedie (VB, 1976). Hrají
P. Sellers, H. Lom, B. Kwouk
a další. Režie B. Edwards
2.30 Vraždy v Midsomeru XIII
Šílená Molly. Krimiseriál
(VB, 2010). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další.
Režie P. Smith
4.40 Policie v akci
Opravdoví policisté, skutečné
případy a volání o pomoc

Relax
SOBOTA 5.55 Doktor z hor 6.55 Doktor z hor

8.30 Doktor z hor 9.30 Doktor z hor 10.30 Top
Relax 11.00 Zvěřinec 11.55 Luxus store 15.55
Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45 Esmeralda
18.40 Pralinky 19.25 Esmeralda 20.20 Esmeralda,
seriál (Mex., 1997) 21.15 Cabaret 22.50 Filmové
novinky 23.05 Indian – Pořad o hrách 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 6.05 Stefanie 7.00 Stefanie 8.30
Stefanie 9.25 Stefanie 10.20 Pralinky 11.00
Filmové novinky 11.20 Indian – Pořad o hrách 11.55
Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda
17.45 Esmeralda 18.45 Dámská jízda Heidi 19.40
Esmeralda 20.40 Esmeralda, seriál (Mex., 1997)
21.40 Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store
PONDĚLÍ 8.55 Stefanie 9.55 Divoký anděl

10.50 Filmové novinky 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

Nova Cinema
6.10 Člověk z ledu 8.05 Scooby-Doo: Frankenhrůza 9.25 Mentalista VII (5, 6) 11.05 Mistr iluze
(12, 13) 13.25 Superpes 14.50 Máma mezi Marťany
16.35 Jak jíst smažené žížaly 18.05 Zachraňte
Willyho 4: Útěk z pirátské zátoky, dobrodružný
film (USA, 2010) 20.00 Johnny Worricker: Bitevní
pole, thriller (VB, 2014) 21.55 Pařba v Bangkoku,
komedie (USA, 2011) 23.55 Prci, prci, prcičky:
Svatba, komedie (USA/N, 2002)

Prima Max
7.05 My Little Pony IV (16) 7.35 Ninjago X (2) 8.05
Velké zprávy 9.40 Pekelná kuchyně XVI (6, 7)
11.30 Růžový panter znovu zasahuje, komedie
(VB, 1976) 13.45 Učitelé na zakázku, komedie (Fr.,
2013) 15.40 Velká vlaková loupež, dobrodružný
film (VB, 1978) 18.05 Kung Fu Panda 2, animovaný
film (USA, 2011) 20.00 Válka Roseových, komedie
(USA, 1989) 22.25 Válka dronů, akční film (USA,
2016) 0.15 Elita armády, akční film (USA, 2006)

ÚTERÝ 10.50 Indian – Pořad o hrách 11.25

Pohodové zprávy 11.55 Luxus store 15.55
Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50
Pohodové zprávy 19.15 Fantastická příroda 19.55
Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50
Pohodové zprávy 23.10 7 pádů Honzy Dědka

STŘEDA 10.50 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy

11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ČTVRTEK 10.50 Top Relax 11.25 Pohodové

zprávy 11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PÁTEK 10.50 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy

11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
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neděle 26. května 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
14.55
15.55
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.25
21.55
22.29
22.30
23.55
1.05

Zajímavosti z regionů 6.25 Svatební
cesta aneb Ještě ne, Evžene! 6.45
Ďábelské líbánky 8.15 Úsměvy Elišky
Balzerové 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 Cukrárna (4/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Potrhlá Andula
O Všudybylovi
Chobotnice z II. patra
Causa Králík
Komedie (ČR, 1979)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Jak vytrhnout velrybě stoličku
Komedie (ČR, 1977)
168 hodin
Koptashow
Výsledky losování Šťastných 10
Agentura Puzzle (2/3)
Taggart
Banánové rybičky

NOVA
6.00
6.10
7.05
7.25
7.50
8.10
9.25
11.25
13.30
15.50
17.20
19.30
20.20
21.35
22.50
0.30
2.10
4.00

Oggy a Škodíci VI
Tlapková patrola III (21, 22)
Looney Tunes: Nové příběhy (16)
Looney Tunes: Nové příběhy (17)
Show Toma a Jerryho II (14)
Král Drozdí brada
Pohádka (N, 2008)
Ledové sny
Romantický film (USA, 2010)
Návrat do budoucnosti 2
Sci-fi film (USA, 1989)
Ženy v pokušení
Komedie (ČR, 2010)
Trhák
Komedie (ČR, 1980)
10 pravidel, jak sbalit holku
Komedie (ČR, 2014)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Policie Modrava (3)
Eurovolby 2019: Volební noc
Eurovolby 2019: Výsledky
Dřív než půjdu spát
Thriller (VB, 2014)
Trhák
Komedie (ČR, 1980)
Král Drozdí brada
Pohádka (N, 2008)

6.15
6.45
7.15
7.45
8.20
9.35
10.05
11.00
11.50
12.45
13.50
14.55
16.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.50
1.25
2.30
4.40

Prima

Nova Cinema

Ninjago X (4)
My Little Pony IV (18)
M.A.S.H (37)
M.A.S.H (38)
Svět ve válce (11)
Prima ZOOM Svět
Rozpal to, šéfe!
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen – extra
Rosa: Láska bez předsudků
Romantický film (N, 2016)
Třetí princ
Pohádka (ČR, 1982)
Velké zprávy
Divošky
Sport Star
Temný Kraj (7)
Pekelníci 1/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)
V. I. P. vraždy (3)
Stalo se
Sci-fi thriller (USA/Indie/Fr., 2008)
Bikesalon
Svět ve válce (11)
Vraždy v Midsomeru XIII
Policie v akci

8.55 Neuvěřitelné příběhy 9.25 Neuvěřitelné
příběhy 9.50 Jak jíst smažené žížaly 11.50 Máma
mezi Marťany 13.35 Johnny Worricker: Bitevní
pole 15.25 Sherlock Holmes: Jak prosté II (24)
16.25 Sue Thomas: Agentka FBI (1, 2) 18.20 Čapí
dobrodružství 20.00 Pán prstenů: Návrat krále
23.50 Torque: Ohnivá kola, akční film (USA, 2004)

Prima cool
9.35 Pevnost Boyard (7) 12.10 COOL Motorsport
12.30 Bikesalon 13.05 Futurama V (2) 13.35
Simpsonovi IV (23) 14.05 Simpsonovi V (1) 14.25
COOLfeed 14.35 Simpsonovi V (2, 3) 15.35 Futurama
V (3) 15.55 COOLfeed 16.05 Madagaskar 3 17.50
COOLfeed 17.55 Simpsonovi V (4-7) 19.50 Úplně
debilní zprávy 20.00 Arn 22.50 American Horror
Story: Roanoke (4) 23.45 X-Men: Nová generace (8)

Prima Max
6.50 My Little Pony IV (17) 7.15 Ninjago X (3) 7.45
Velké zprávy 9.10 Pekelná kuchyně XVI (7, 8) 10.55
Přednosta stanice 12.55 Kung Fu Panda 2 14.50
Bídníci, historické drama (ČR/VB/N/USA, 1998)
17.45 Mořská panna, romantická komedie (USA/
Austr., 2006) 20.00 Kráska a zvíře, romance (Fr.,
2014) 22.30 Kartel smrti, akční film (USA, 2016)
0.40 Stalo se, sci-fi thriller (USA/Indie/Fr., 2008)

pondělí 27. května 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi III (7/8) 9.50
Kluk 10.15 Rozpaky kuchaře
Svatopluka (8/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Po stopách hvězd
14.30 Causa Králík
Komedie (ČR, 1979)
15.55 To je vražda, napsala XII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vraždy v kruhu
21.20 Reportéři ČT
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Kriminalista
23.00 Na stopě
23.25 Koptashow
23.55 AZ-kvíz
0.25 Banánové rybičky
0.55 Pod pokličkou

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.10
23.55
1.25
2.10
2.55

Eurovolby 2019 – evropská snídaně
Novashopping
Ulice (3685)
Policie Modrava (3)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (22)
Ordinace v růžové zahradě 2 (459)
Mentalista VII (7, 8)
Kriminálka Miami IX (20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3686)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (81)
Specialisté (27)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans II (20)
Beze stopy II (14)
Mentalista VII (7, 8)
Kriminálka Miami IX (20)
Koření
Krok za krokem VI (22)

6.20
6.40
7.20
8.10
8.50
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.30
0.30
1.30
2.30
3.30
4.35

Prima

Nova Cinema

Gormiti (1)
My Little Pony IV (19)
M.A.S.H (38)
M.A.S.H (39)
M.A.S.H (40)
Policie v akci
Inga Lindströmová: Čas na lásku
Romantický film (N/Švéd., 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk IV (22)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (8)
Komisař Rex IV (10)
Komisař Rex IV (11)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (179)
Poklad z půdy
Rozpal to, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex IV (10)
Komisař Rex IV (11)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (8)
Prostřeno!
Policie v akci

5.05 Křivé obvinění 6.45 Ledové sny 8.35
Johnny Worricker: Bitevní pole 11.00 Návrat do
budoucnosti 2 13.05 Teleshopping 13.35 Pán
prstenů: Návrat krále 17.25 Jíst, meditovat 20.00
Underground: Pravdivý příběh Juliana Assange
21.50 Podvedená, thriller (USA, 1991) 0.00 Červená
karkulka, fantasy horor (USA/Kan., 2011)

Prima cool
13.15 COOLfeed 13.25 Simpsonovi V (6, 7) 14.25
Sport Star 14.50 Re-play 15.25 Futurama V (4)
15.45 COOLfeed 15.55 Americký chopper (21) 16.55
Top Gear II 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi V
(8-11) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Simpsonovi
XXX (17) 20.45 Teorie velkého třesku XII (17) 21.15
Teorie velkého třesku X (10, 11) 22.10 Partička 22.50
COOLfeed 23.05 COOL e-sport

Prima Max
6.35 My Little Pony IV (18) 7.05 Ninjago X (4) 7.35
Velké zprávy 8.50 Pekelná kuchyně XVI (8, 9)
10.45 Velká vlaková loupež 13.00 Mořská panna
15.20 Kráska a zvíře 17.50 Pomsta Růžového
pantera, komedie (VB, 1978) 20.00 Rande měsíce,
komedie (USA, 2006) 22.20 Brutální Everly, akční
thriller (USA, 2014) 0.20 Arn, dobrodružné drama
(Švéd./VB/Dán./Nor./Fin./N, 2007)

úterý 28. května 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.50 168 hodin 10.20 Příběhy
slavných... Jaroslav Dietl 11.15 Přání
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Všechnopárty
15.10 Doktor Martin
16.00 To je vražda, napsala XII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Venkovský učitel
Drama (ČR/Fr./N, 2008)
22.05 Columbo
23.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.40 Taggart
0.50 AZ-kvíz
1.20 Zajímavosti z regionů

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.10
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.35
23.25
0.20
1.45
2.55
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3686)
Specialisté (81)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (23)
Ordinace v růžové zahradě 2 (460)
Mentalista VII (9, 10)
Kriminálka Miami IX (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3687)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (901)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (21)
Beze stopy II (15)
Mentalista VII (9, 10)
Kriminálka Miami IX (21)
Krok za krokem VI (23)
Co na to Češi

6.20
6.40
7.20
8.10
8.50
9.25
10.25
12.15
12.30
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.40
0.35
1.35
2.50

Prima

Nova Cinema

Gormiti (2)
My Little Pony IV (20)
M.A.S.H (40)
M.A.S.H (41)
M.A.S.H (42)
Policie v akci
Inga Lindströmová: Smím prosit?
Romantický film (N/Švéd., 2017)
Polední zprávy
Policie Hamburk IV (23)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (9)
Komisař Rex IV (12)
Komisař Rex IV (13)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (71)
Mazlíčci a jiné potvory.
Komediální seriál (ČR, 2018)
Mordparta (6)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex IV (12)
Komisař Rex IV (13)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (9)

6.00 Návrat do budoucnosti 2 7.55 Mentalista VII
(7, 8) 10.15 Pán prstenů: Návrat krále 14.35 Čapí
dobrodružství 16.15 Underground: Pravdivý příběh
Juliana Assange 18.05 10 pravidel, jak sbalit holku
20.00 Dokonalá bouře, dobrodružný film (USA,
2000) 22.30 Olověná vesta, válečný film (USA/VB,
1987) 0.45 Podvedená, thriller (USA, 1991)

Prima cool
13.25 COOLfeed 13.35 Simpsonovi V (10, 11) 14.35
Teorie velkého třesku X (10, 11) 15.30 Futurama V (5)
15.50 COOLfeed 15.55 Americký chopper (22)
16.55 Top Gear II 18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi
V (12-15) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 To
nejlepší z Top Gearu: Top 41 (9) 21.20 Teorie velkého
třesku X (12, 13) 22.15 Partička 22.55 COOLfeed
23.05 Americký chopper (22) 0.05 Partička

Prima Max
6.15 My Little Pony IV (19) 6.40 Gormiti (1) 7.05
Velké zprávy 8.25 Pekelná kuchyně XVI (9, 10)
10.15 Bídníci 13.05 Pomsta Růžového pantera,
komedie (VB, 1978) 15.15 Rande měsíce, komedie
(USA, 2006) 17.40 Papírová města, romantický film
(USA, 2015) 20.00 Dost, thriller (USA, 2002) 22.25
Vymítání Molly Hartleyové, horor (USA, 2015) 0.35
Brutální Everly, akční thriller (USA, 2014)

středa 29. května 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala XII
9.45 Doktor Martin 10.35 Všechno, co
mám ráda 11.00 Po stopách hvězd
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Jožin
14.25 Columbo
15.55 To je vražda, napsala XII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Škoda lásky
21.30 Nemocnice na kraji města (7/20)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Grantchester III (5/6)
23.20 Případy detektiva Murdocha IX
0.05 Kriminalista
1.05 AZ-kvíz
1.35 Banánové rybičky

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.25
22.50
23.45
0.35
2.05
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3687)
Ordinace v růžové zahradě 2 (901)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (24)
Ordinace v růžové zahradě 2 (461)
Mentalista VII (11, 12)
Kriminálka Miami IX (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3688)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Holky pod zámkem III
MasterChef Česko
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans II (22)
Beze stopy II (16)
Mentalista VII (11, 12)
Kriminálka Miami IX (22)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (461)

6.20
6.40
7.20
8.10
8.50
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
1.00
2.00
3.05
4.05

Prima

Nova Cinema

Gormiti (3)
My Little Pony IV (21)
M.A.S.H (42)
M.A.S.H (43)
M.A.S.H (44)
Policie v akci
Inga Lindströmová:
Kuchařka lásky
Romantický film (N/Švéd., 2017)
Polední zprávy
Policie Hamburk IV (24)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (10)
Komisař Rex IV (14)
Komisař Rex IV (15)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (180)
Show Jana Krause
Temný Kraj (7)
Policie v akci
Komisař Rex IV (14)
Komisař Rex IV (15)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (10)
Prostřeno!

6.15 Mentalista VII (9, 10) 8.00 Sherlock Holmes:
Jak prosté II (24) 8.50 Sue Thomas: Agentka FBI
(1, 2) 11.15 Underground: Pravdivý příběh Juliana
Assange 13.40 Průvodce osamělého muže 15.20
Dokonalá bouře 17.40 Ženy v pokušení 20.00
Bestiář, romantické drama (ČR, 2007) 22.20 Best
Man Holiday 0.45 Olověná vesta

Prima cool
12.40 Simpsonovi V (12, 13) 13.30 COOLfeed 13.40
Simpsonovi V (14, 15) 14.40 Teorie velkého třesku X
(12, 13) 15.35 Futurama V (6) 15.55 COOLfeed 16.00
Americký chopper (23) 17.00 Top Gear II 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi V (16-19) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Teorie velkého třesku X (14-17)
22.05 Parta z penzionu 23.00 COOLfeed 23.10
Americký chopper (23) 0.10 Parta z penzionu

Prima Max
9.10 My Little Pony IV (20) 9.35 Gormiti (2) 9.50
Velké zprávy 11.25 Pekelná kuchyně XVI (10) 12.15
Pekelná kuchyně XVI (11) 13.20 Papírová města,
romantický film (USA, 2015) 15.45 Dost, thriller
(USA, 2002) 18.15 Vzájemná výpomoc, komedie
(USA, 2009) 20.00 Zkáza zámku Herm,
dobrodružný film (Fr., 2007) 23.15 Tyranosaurus:
Zhouba Aztéků, horor (USA, 2008)

čtvrtek 30. května 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Na kus řeči 10.25 Nemocnice
na kraji města (7/20) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Durrellovi III (7/8)
14.50 Host
15.10 Doktor Martin
16.00 To je vražda, napsala XII
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.15 Gejzír
21.45 Máte slovo s M. Jílkovou
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Columbo
0.20 Grantchester III (5/6)
1.05 AZ-kvíz
1.35 Toulavá kamera
2.10 Banánové rybičky

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.10
15.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
0.00
0.50
1.35
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3688)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (462)
Mentalista VII (13)
Můj přítel Monk (1)
Kriminálka Miami X (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3689)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (902)
Život ve hvězdách
Grizzly zabiják
Thriller (Kan./USA, 2015)
Mentalista VII (13)
Můj přítel Monk (1)
Kriminálka Miami X (1)
Kolotoč

6.25
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.50
2.50
3.50

Prima

Nova Cinema

Gormiti (4)
My Little Pony IV (22)
M.A.S.H (44)
M.A.S.H (45)
M.A.S.H (46)
Policie v akci
Inga Lindströmová:
Hry lásky v Samlundu
Romantický film (N/Švéd., 2017)
Polední zprávy
Policie Hamburk IV (25)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (11)
Komisař Rex IV (16)
Komisař Rex IV (17)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (72)
Parta z penzionu
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex IV (16)
Komisař Rex IV (17)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (11)
Prostřeno!

6.00 Sue Thomas: Agentka FBI (1, 2) 7.50
Mentalista VII (11, 12) 10.10 Dokonalá bouře 13.10
Ohnivá sedla 15.00 Gorily v mlze 17.30 Generál
MacArthur, válečný film (Jap./USA/Austr., 1977)
20.00 Vzhůru nohama, romantická komedie (USA,
2001) 21.45 Klíč, thriller (USA/N, 2005) 23.40 Best
Man Holiday, komedie (USA, 2013)

Prima cool
12.25 Simpsonovi V (16, 17) 13.15 COOLfeed 13.25
Simpsonovi V (18, 19) 14.25 Teorie velkého třesku X
(16, 17) 15.20 Futurama V (7) 15.40 COOLfeed
15.50 Americký chopper (24) 16.50 Top Gear II
18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi V (20-22) 19.40
Simpsonovi VI (1) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku X (18, 19)
22.15 Příkaz k popravě 0.10 Americký chopper (24)

Prima Max
8.45 My Little Pony IV (21) 9.10 Gormiti (3) 9.30
Velké zprávy 11.10 Pekelná kuchyně XVI (11, 12)
12.55 Vzájemná výpomoc 14.45 Zkáza zámku
Herm 17.55 Stopa Růžového pantera, komedie
(VB/USA, 1982) 20.00 Na samotě u lesa, filmová
komedie (ČR, 1976) 21.50 Komici, s. r. o. The Tour,
komedie (ČR, 2016) 23.55 Tyranosaurus: Zhouba
Aztéků, horor (USA, 2008)

pátek 31. května 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Doktor Martin 10.30 Pošta
pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Waldemar
Matuška
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Korunní princ
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Hercule Poirot
23.20 Případy detektiva Murdocha IX
0.05 AZ-kvíz
0.35 Objektiv
1.00 Banánové rybičky
1.35 Žiješ jenom 2x

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.35
0.45
1.30
2.45
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3689)
Ordinace v růžové zahradě 2 (902)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (463)
Můj přítel Monk (2)
Můj přítel Monk (1)
Kriminálka Miami X (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3690)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Rafťáci
Komedie (ČR, 2006)
Prci, prci, prcičky: Školní sraz
Komedie (USA, 2012)
Můj přítel Monk (2)
Kriminálka Miami X (2)
Život ve hvězdách
Co na to Češi

6.20
6.40
7.20
8.10
8.50
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
0.00
1.00
2.05
3.05
4.00

Prima

Nova Cinema

Gormiti (5)
My Little Pony IV (23)
M.A.S.H (46)
M.A.S.H (47)
M.A.S.H (48)
Policie v akci
Inga Lindströmová:
Ten správný odstín lásky
Romantický film (N/Švéd., 2017)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (1)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (12)
Komisař Rex IV (18)
Komisař Rex V (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Kodex spravedlnosti
Akční film (USA, 2014)
Komisař Rex IV (18)
Komisař Rex V (1)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (12)
Prostřeno!
Policie v akci

5.15 Gorily v mlze 7.30 Generál MacArthur 9.55
Mentalista VII (13) 10.45 Můj přítel Monk (1) 12.10
Operace Frankton 14.35 Rocketeer 16.40 Vzhůru
nohama 18.20 Stůj, nebo maminka vystřelí 20.00
Zataženo, občas trakaře, animovaný film (USA,
2009) 21.40 Nebezpečné myšlenky, drama (USA,
1995) 23.35 Klíč, thriller (USA/N, 2005)

Prima cool
12.05 Futurama V (7) 12.35 Simpsonovi V (20, 21)
13.25 COOLfeed 13.35 Simpsonovi V (22) 14.05
Simpsonovi VI (1) 14.35 Teorie velkého třesku X
(18, 19) 15.30 Futurama V (8) 15.50 COOLfeed
15.55 Americký chopper (25) 16.55 Top Gear II
18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi VI (2-5) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Star Trek: Do neznáma
22.45 Požírač kostí 0.40 Americký chopper (25)

Prima Max
8.20 My Little Pony IV (22) 8.45 Gormiti (4) 9.05
Velké zprávy 10.45 Pekelná kuchyně XVI (12, 13)
12.30 Vzájemná výpomoc 14.20 Stopa Růžového
pantera 16.25 Léto snů, rodinný film (USA, 2015)
18.15 Učitelé na zakázku 2, komedie (Fr., 2015)
20.00 V pravé poledne, western (USA, 1952) 22.00
Vetřelec vs. Predátor, sci-fi film (USA, 2004) 0.15
Komici, s. r. o. The Tour, komedie (ČR, 2016)
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U stolu je i pes
Prostřeno! na Pardubicku bude trochu výstřední
ČR | V soutěžním pořadu Prostřeno! se
po neděli v Pardubickém kraji o výhru
60 tisíc utkají tři ženy a dva muži. Jako
první uvaří Monika. Překvapí ji výstřední fitnesák Aleš, který vezme s sebou i
svého psa. Povolí mu pondělní hostitelka, aby s nimi stoloval? Úterní večeři si
bere na starost Barbora, co je na mateřské. Kvůli nepodařenému pokusu o žert
se ale všichni soupeři naštvou na Aleše
a vyhodí ho od stolu. Číšník Tomáš ve
středu předvede, jaký „super“ život má
se svým přítelem. Soupeřům přichystá
dračí polévku a překvapí i jinými chutěmi a jídly. Ve čtvrtek konečně dojde na
fitnesáka Aleše. Na chatě s bojovými
podmínkami slibuje proteinově bohaté
menu. Jenže hosté zůstanou hladoví,
Aleš bude víc doktor než kuchař.
Jako poslední se v pátek k plotně postaví maminka na mateřské a vegetariánka Kristýna. Monika nedorazí, skončí v
nemocnici kvůli starším zdravotním
komplikacím. Sledujte Prostřeno! na
Primě každý všední den od 17.50 hodin
a zkuste některý ze soutěžních receptů.

Dračí polévka s masovými knedlíčky
Ingredience: kořenová zelenina (půlka
celeru, 2 mrkve, 1 petržel), 1/2 hlávky
zelí, limetka nebo citron, polévkové koření, 2 kapie, 1 pórek, kari podle chuti,
chilli, bobkový list, nové koření, 1/4 kg
mletého vepřového masa, 1 vejce, tro-

chu strouhanky, sůl, pepř. Postup: Veškerou zeleninu očistíme a nakrájíme na
větší kostky. Připravíme si zeleninový
vývar (stačí zeleninový bujón). Přivedeme k varu a postupně přidáváme zeleninu (podle tvrdosti), poté dochutíme pepřem, solí, kari a chilli podle chuti. Dochutíme si vepřové mleté maso a z těsta
si uválíme malé kuličky, které pak zavaříme do polévky. Na konec polévku pro
chuť zakápneme limetkovou šťávou.

Aleš (41 let) se zlatým řetězem a potápěčskými brýlemi je v pořadu prý proto, že se těší na výhru. Jeho soupeři ale mají jiné mínění.
FOTO | FTV PRIMA
Jehněčí kotletka s ratatouille
Ingredience: 10 jehněčích kotletek,
2 lilky, 4 cukety, 3 rajčata, 3 červené papriky, 1 žlutá paprika, 1 velká plechovka loupaných rajčat, 6 stroužků česneku, 5 středně velkých cibulí, rozmarýn,
tymián, sůl, pepř, olivový olej, 1 dl červeného vína. Postup – ratatouille:
Všechnu zeleninu kromě cuket nakrájíme na kostičky. Cuketu podélně rozpůlíme a pak nakrájíme na plátky. Vše opečeme na olivovém oleji, cuketa a česnek přijdou až úplně naposled. Podlijeme rajčaty i se šťávou a podusíme asi
půl hodiny. Nakonec přidáme nasekané
bylinky a nadrcený česnek. Jehněčí kotlety řádně očistíme, nasolíme, opepříme

a zprudka opečeme na másle asi jen dvě
minuty z obou stran (nezapomínat podlévat vzniklou šťávou), k masu přidáme
snítku tymiánu. Kotletky vytáhneme a
necháme tři minuty odpočinout. Do výpeku přilejeme trochu vína a šťávu povaříme, aby zhoustla, při podávání ji použijeme na přelití masa, které podáváme
s ratatouille.

INZERCE

Zdravotnictví, sociální služby, farmacie

Administrativa

Všeobecná sestra - Karlovy Vary

Asistentka produktového manažera, fix 35.000Kč 35 000 - 35 000 Kč / měsíc

Operátor výroby - 27.700 Kč/měs.

25 300 - 27 700 Kč / měsíc

Referent zákaznického servisu

Pečovatel/ka - moderní zařízení v Praze, 20-22 000 Kč,… 20 000 - 22 000 Kč

Zákaznický servis - junior

Ošetřovatel/ka - moderní zařízení v Praze, 20-22 000 Kč…

Studuješ a chceš získat praxi v personalistice?!

P č
t l/k
d
í ří
Více na www.jobdnes.cz

í

P h

20 22 000 Kč

20 000 22 000 Kč

Školství, výuka, vzdělávání, sport
Učitel/učitelka českého jazyka

Stáž
l ič í ú
k P
Více na www.jobdnes.cz

Řemesla, výroba
Nástrojář forem

25 000 - 35 000 Kč / měsíc

Zástupce ředitelky Základní školy v Dolních Břežanech

Svářeč s praxí

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Učitel/učitelka 1. stupeň ZŠ

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Svářeč - junior

22 000 - 25 000 Kč / měsíc

Učitel matematiky

20 000 - 40 000 Kč / měsíc

Plánovač výroby

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Č
Více na www.jobdnes.cz

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

ů

Více na www.jobdnes.cz
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Jana Švandová
má novou roli

Váš dobrý soused

AKCE platí

od 22.5. do 2.6.2019

Česká herečka reprezentuje město, které miluje
JITKA DOLANSKÁ
ČR | Známá česká herečka Jana Švandová se pro tuto lázeňskou sezonu stala
ambasadorkou města Mariánské Lázně.
Diplom s potvrzením jí předal starosta
Martin Kalina a Jana Švandová jej přijala. Podle starosty Kaliny bylo rozhodnutí udělit tento post právě Janě Švandové
motivováno tím, že krásná herečka je
plná optimismu i energie a navíc je v lázních častým a oblíbeným hostem.
„Je mi velkou ctí stát se ambasadorkou města, které miluji a do něhož ráda
jezdím. Města, které se proslavilo vedle
svých léčivých pramenů i krásnou architekturou a přírodou. Slibuji, že jej budu
čestně a hrdě reprezentovat,“ uvedla
Jana Švandová, která byla podle svých
slov nabídkou města zaskočena, ale i
příjemně překvapena.
„Když jsem o tom přemýšlela, řekla
jsem si: Ale proč ne? Do Mariánských
Lázní jezdím už více než třicet let pracovně i soukromě, velmi dobře tyto lázně znám. Je to pro mne velká čest prosazovat město, které mám velmi ráda,“ dodala s úsměvem Jana Švandová. Ta podle svých slov jezdila do Mariánských
Lázní hrát divadlo už v době totality s
Činoherním klubem. „Byl to vždy týdenní zájezd, kdy jsme absolvovali představení nejen v Mariánských Lázních,

ale také například ve Františkových Lázních nebo v Karlových Varech. Bydleli
jsme ale v Mariánkách a ten týden, který jsme zde byli, jsme rádi využili k procházkám po městě a jeho okolí. Tehdy
jsme také hodně hráli tenis,“ zavzpomínala Jana Švandová, která dnes dává
před tenisovými kurty a raketou přednost greenu a golfovým holím.

„

Termix MAXII
kakao 130 g

1790

Pobyt jsme
vždy rádi
využili k procházkám
a také jsme hodně hráli
tenis,“ říká herečka,
která dnes spíše dává
přednost greenu
a golfovým holím.

990

100 g = 7,62 Kč

Selský bílý
jogurt 500 g
100 g = 3,58 Kč

á
Delissa lískooříšková
33 g

„Mám za to, že mariánskolázeňské
golfové hřiště patří k nejkrásnějším, zahrát si zde je skutečně zážitek. O to víc
mě dnes baví jezdit do Mariánských
Lázní. A co se týče procedur, i ty jsem
už několikrát vyzkoušela. Myslím, že lázeňská péče je zde opravdu výborná, a
tak ji všem, kteří ji potřebují, mohu vřele doporučit,“ doplnila herečka Jana
Švandová.

690

100 g = 20,91 Kč

3290

Mramorová
Mr
M
ramorová
m
bábovka 300 g
100 g = 10,97 Kč

990

Dobrá voda
a
neperlivá 1,5
5l

1 l = 6,60 Kč

4990

Vodka 37,5%
0,2 l

1 l = 249,50 Kč

6990

Kompletní krmivo pro kočky
k č
čk 2 kg,
Kompletní krmivo pro psy 2 kg
1 kg = 34,95 Kč

Mariánské Lázně vstoupily do další lázeňské sezony s novou ambasadorkou. Stala se jí herečka Jana Švandová.
FOTO | ONDŘEJ KOŠÍK, MAFRA

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

30

www.5plus2.cz

Básník Karel Havlíček Borovský: Nečinně se chovat, ...

Tajenka: ... je nazpět jít.

10/201
9

INZERCE

Výběr z akční nabídky
od 22. 5. do 4. 6. 2019

1690

Horácký sýr Moravia 30%,
MORAVIA LACTO JIHLAVA

cena za 100 g

B O S KO V I C E

1090

Šunka dušená standardní
MP KRÁSNO

cena za 100 g

Cukr
krystal 1 kg
KORUNNÍ

COOP.
VŠECHNO DOBRÉ

Pivo 0,5 l
Velkopopovický
Kozel světlý
světlé výčepní

1090
21,80 / 1 litr

Mrož
jahodový 45 ml
v tmavé polevě,
v bílé polevě

990

22,00 / 100 ml

VYUŽIJTE DALŠÍ NABÍDKU ZBOŽÍ ZA AKČNÍ CENY NA NAŠICH PRODEJNÁCH

1390

Jihomoravský kraj
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Jak chránit soutok, řekne web

O ochraně soutoku Moravy a Dyje se mluví léta. Ochránci přírody upozorňují na problémy zdejší krajiny
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
BŘECLAVSKO | Dvě mohutné řeky –
Morava a Dyje – se stékají hluboko
uprostřed lužních lesů. Voda se z nich
rozlévá dál systémem kanálů a dřívějších říčních ramen, aby mizela hluboko
ve tmě pralesa. Díky vodě a nedotčené
přírodě dostalo místo jižně od Břeclavi
a Lanžhota přezdívku Moravská Amazonie.
Nejjižnější místo Moravy není jen soutokem dvou řek, ale především cenným
přírodním územím. Zároveň územím plným kontroverze, neboť z pohledu mnoha biologů, ekologů a ochránců přírody
jde o jedno z nejproblematičtějších a nejohroženějších míst české přírody, kde
probíhající hospodaření způsobuje devastaci krajiny i biologické rozmanitosti. Léta se hovoří o přísnější ochraně území a vyhlášení chráněné krajinné oblasti. Zatím marně.
O tom všem nyní informují nové
webové stránky soutok.nature.cz, které
jsou dílem Agentury ochrany přírody

Soutok je unikátní krajina – bohužel zejména díky své minulosti. Současné hospodaření ji mění k horšímu a druhová pestrost mizí.
FOTO | ARCHIV MAFRA
a krajiny ČR. Na nich najdou lidé informace nejen o přírodních zajímavostech,
ale také o ohrožení soutoku a možné cestě k jeho vyšší ochraně.

„O významu oblasti na soutoku Moravy a Dyje z hlediska památkové péče
a ochrany přírody nikdo nepochybuje.
Jsou zde vyhlášeny snad všechny mož-

né kategorie mezinárodní ochrany.
Přesto ani po téměř padesát let trvajících snahách přírodovědců a ochránců
přírody nedokázala Česká republika zabezpečit ochranu této unikátní kulturní
krajiny nástroji národní legislativy. Těžko bychom našli větší dluh v ochraně našeho přírodního a kulturního dědictví,“
konstatuje Pavel Pešout, ředitel sekce
ochrany přírody a krajiny Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR.
Nové webové stránky popisují kulturní a přírodní hodnoty a nenahraditelnou
druhovou bohatost krajiny Soutoku.
Ale i působení člověka v lužní krajině,
kdy jí v minulosti vtiskl jedinečnou
a harmonickou podobu. Seznamují
také s příčinami ohrožení a potřebnou
ochranou. Text doprovází bohatá fotodokumentace i odkazy na odborné materiály.
V odpovědích na často kladené otázky je pak shrnuto, zda by se případné vyhlášení chráněné krajinné oblasti ve
zdejší přírodě nějak dotklo místních
obyvatel či ovlivnilo hospodaření.

INZERCE

E
Volné pozice:

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

▲ elektromontér rozvodných
zařízení
▲ pomocný montér montáží
rozvodných zařízení
▲ strojník zemních strojů,
řidič traktorista
▲ skladník, pracovník MTZ

www.energetikaboskovice.cz

Společnost ATOMO PROJEKT s.r.o.

se sídlem v Bořitově u Černé Hory přijme:

• MANIPULAČNÍHO DĚLNÍKA / MANIPULANTA VZV
Náplň práce:
- manipulace s díly, příprava dílů
ke zpracování
- obsluha výrobních zařízení
(zaučíme).

Požadujeme:
- manuální zručnost, spolehlivost
- ochotu pracovat ve směnném
provozu
- oprávnění na VZV výhodou.

Nabízíme: y zajímavé a motivující ﬁnanční ohodnocení
y příspěvek na stravování.

Možné i jako letní brigáda pro studenty ( DPP).
Kontakt: pí. Monika Nárožná, tel. 516 412 635, narozna@atomo.cz

ATOMO PROJEKT s.r.o.,

Bořitov 326 (areál ZD), 679 21 Černá Hora.

LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

Mobil: 602 583 607 • Telefon: 516 453 083
E-mail: kovosrot.hensl@seznam.cz • www.kovosrothensl.cz

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU, BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:
h REFERENT / KA NÁKUPU – zástup za MD
- zajišťuje nákup materiálu ze zahraničí a tuzemska ve strojírenské ﬁrmě
y Požadujeme DOBROU ZNALOST NĚMČINY nebo ANGLIČTINY
a znalost MS Excel.
y Pracovní pozice je vhodná i pro absolventy.
y Jedná se o zástup po dobu mateřské a rodičovské dovolené.

Kontakt: p. Brablecová, tel. 516 487 712
e-mail: prace@lsletovice.cz
Více informací na www.lsletovice.cz
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Brno, Blansko a Vyškov

Vraštil: Chci se loučit postupem
Fotbalisté Zbrojovky Brno se připravují na baráž,
která příští týden rozhodne, zda se vrátí do první
ligy. Narazí na Příbram, nebo na Bohemians.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BRNO | Fanoušci fotbalu v Brně prahnou
po návratu Zbrojovky do nejvyšší soutěže, trenér Pavel Šustr sází na charakter
hráčů a jejich vztah ke klubu, ale jeden
z jeho hráčů má i poněkud odlišnou motivaci.
Obránce Lukáš Vraštil ví, že po sezoně
z Brna odejde. Pokud nastoupí, čekají ho
příští týden poslední dva zápasy ve zbrojováckém dresu.
„Určitě se chci rozloučit postupem.
Byla by to krásná tečka a já bych si mohl
říct, že neodcházím od rozdělané práce,“
přeje si 25letý zadák.
Jaro pro něho bylo jiné než pro ostatní
nejen po fotbalové stránce, ale i psychicky. V závěru zimní přípravy potvrdil vedení brněnského celku, že ve Zbrojovce
neprodlouží smlouvu, která mu končí po
této sezoně. Zároveň laboroval se zraněním paty – a obě tyto okolnosti nahrály

tomu, že první jarní kola Vraštil proseděl
na tribuně. Ve čtyřech z úvodních pěti
utkání se nedostal ani na lavičku, ve zbytku sezony zůstal třikrát mezi náhradníky.
„Rozuměl jsem stanovisku trenéra, že
pokud má hráče, s nímž bude spolupracovat i v budoucnosti, a jednoho, který odchází, tak dostane přednost ten první,“
uznal Vraštil.
Do práce na tréninku se zakousl tak,
aby byl připraven, kdyby měl dostat šanci, rozhodnutí odejít z Brna už ale měnit
nechtěl, ani když se výkony Zbrojovky
začaly lepšit a nakonec dosáhly až do baráže. „Jsem rozhodnutý,“ potvrdil ke konci druhé ligy. Veřejným tajemstvím je, že
by měl zamířit do Zlína. Však mu také
spoluhráči začali psát různé vzkazy v kabině s narážkami na to, kam by měly zamířit Vraštilovy další kroky, a říkali mu
ševče. „Já o tom mluvit nechci,“ odmítl
to obránce potvrdit. „Faktem je, že jsem
se rozhodoval delší dobu, už na podzim

Hráči Zbrojovky děkují fanouškům po výhře nad Třincem, která zpečetila jejich postup do baráže.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ MAFRA
jsem si přehrával varianty v hlavě. Měl
jsem možnost přijmout nabídku z první
ligy, vrátit se do nejvyšší soutěže, změnit
prostředí po třech letech v Brně, což mi
přišlo tak akorát. Vím, co mě čeká, ale
teď se soustředím na to, abych pomohl co
nejvíc Zbrojovce do ligy,“ říká.
Poslední zápas zítra v Jihlavě už nebude pro Zbrojovku tak klíčový z pohledu
umístění v tabulce jako zápasy posledního kola nadstavby v nejvyšší soutěži, kde
se rozhodne, zda do baráže spadne Pří-

bram, nebo Bohemians Praha 1905. Brňané sehrají první utkání play off doma příští středu od 18 hodin, odveta na půdě ligového celku je na programu v neděli
v 18.30.
„To je asi jedno, koho dostaneme.
Bude to ligový mančaft, který má svoje
starosti. My můžeme jít s čistou hlavou,
deset dní máme na přípravu, než baráž vypukne, a pak si to rozdat s tím, kdo na nás
vyjde,“ pokrčil rameny Vraštilův spoluhráč Šimon Šumbera.
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RIHO CZ , a.s.

přední výrobce akrylátových van,
masážních systémů,
sprchových zástěn a vaniček

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků

HLEDÁ KANDIDÁTY NA POZICI

Operátor robotického
pracoviště
Požadujeme:
• SOU/SŠ technického zaměření
• řidičský průkaz skupiny B
• pečlivost, odpovědnost
• manuální zručnost
• dobrý zdravotní stav
Nabízíme:
• dvousměnný provoz
• dobré platové podmínky
• smlouva na dobu určitou s možností prodloužení
• příspěvek na dopravu do zaměstnání
• zázemí zahraniční společnosti
Profesní životopis zasílejte na adresu:
RIHO CZ, a.s., Suchý 37, 680 01 Suchý
nebo přímo kontaktní osobě:
Martin Sedlák,
sedlak@riho.cz, 725 834 852

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice
asistentka manažera kvality
specialista sterilizace
stavební technik
dělnice ve zdravotnické
výrobě
• manipulační dělník – balič
• přední dělnice

•
•
•
•

• pracovnice konečné
kontroly
• pracovnice oddělení vzorků
a přípravy etiket
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické
výrobě

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti • čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou • 3 dny dovolené navíc • příplatky nad
zákonnou výši – příplatek za odpolední směnu 17,60,- Kč/hod; příplatek
za práci v noci 27,54,- Kč/hod; příplatek za práci v sobotu 15% průměrného
výdělku; příplatek za práci v neděli 20% průměrného výdělku • možnost
osobního rozvoje v rámci L&R Academy • kooperativní prémie • dotované
stravování • vánoční odměny • vitamínové balíčky • věrnostní odměny
• ﬁremní akce a beneﬁty

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/
Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Marta.Loefﬂerova@cz.LRMed.com
tel.: +420 544 425 632, mobil: +420 739 529 558
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

