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Eva l.:
„Nerada vyřizuji věci osobně.
Nemám na to čas.
Všechno, co jde, řeším elektronicky.“

STRANA 1

Češi si zvykají
spravovat své účty
on-line
Lidé už nechodí tak často na kamenné pobočky a daleko radši řeší
své záležitosti přes internet. A to nejen s bankou, ale také třeba
s dodavatelem energií. Zjistili, že je mnohem pohodlnější vyřídit vše
za pár minut z domova.
Jsou irmy, které už delší dobu nabízí možnost řešit prakticky všechny potřeby zákazníků elektronicky. Například u ČEZ využívá internetovou a mobilní aplikaci ČEZ ON-LINE už každý pátý zákazník. „Počet našich zákazníků,
kteří preferují možnost obsluhovat svůj účet přes internet, každým rokem
roste. Zákazníci mají kdekoli a kdykoli přehled o odběru elektřiny nebo plynu, mají přístup k informacím o svých fakturách a přes aplikaci si mohou
sjednat také řadu našich doplňkových služeb, například pojištění,“ uvedl
ředitel divize obchod ČEZ Pavel Cyrani.

POJIŠTĚNÍ

Hoďte starosti za hlavu
Stovky lidí loni opět doma potřebovali drahou pomoc při vyplavení pračkou
nebo problémech s elektroinstalací. Pojištění proti takové události přitom
může stát jen 10 korun měsíčně. ČEZ svým zákazníkům nabízí pojištění
ČEZ ASISTENT PLUS, které kryje náklady spojené s odstraněním havárií
včetně opravy spotřebičů do výše 10 000 korun za pojistnou událost!

HODINOVÝ MANŽEL

Jak sehnat narychlo
řemeslníka?
Porucha domácího spotřebiče, zabouchnuté dveře nebo havárie vody dokáže pořádně znepříjemnit den. Tím spíš, když nevíte,
kam zavolat. Náprava je dnes snazší, než
kdykoli dříve, pokud odebíráte plyn nebo
elektřinu od ČEZ, jenž má k dispozici síť
ověřených řemeslníků a techniků. Zákazník
platí jen za realizovanou práci a použitý materiál či náhradní díly.

Mobilní aplikace, která ušetří peníze
a odlehčí peněženku od plastu
Nakupování různého
zboží je denodenní součástí
našich životů.
Téměř každý obchodník nám nabízí
vstup do svého věrnostního programu,
ve kterém nás většinou čeká spousta
výhod a je velikou škodou toho nevyužít.
Jenže ke každému takovému programu
se váže plastová kartička, kterou se musíte u nákupu vždy prokázat. To by nebyl
zase takový problém, kdybychom měli
peněženky velikosti kufříků.
Naštěstí žijeme v době chytrých telefonů
a mobilních aplikací, a tak i na tento probém již tu je řešení, které toho dokonce
nabízí mnohem více nežli samotné ukládání karet. Jedná se o mobilní aplikaci
Visa Portmonka, která je dostupná pro
platformy iOs, Android a Windows Phone. Visa Portmonka má za sebou dlouhou historii na trhu s aplikacemi, a stále
pracuje na vylepšeních, která vám ulehčí
práci. Nejnověji třeba vyšla nová verze na
Android s velmi podařeným redesignem.

A jak Vám může takováto aplikace
usnadnit život? Hlavní funkcí Portmonky je umožnit vám mít všechny své věrnostní karty na jednom místě, a to u sebe
v mobilu. Kartu nahrajete velmi snadno,
stačí si vybrat ze seznamu obchodníka,
kliknout na něj, vyfotit čárový kód, popřípadě opsat číslo a uložit. Všechny karty
pak máte v přehledném seznamu, který si můžete třídit dle vzdálenosti, nebo

více. Zajímavou funkcí je možnost se do
vybraných věrnostních programů registrovat přímo v aplikaci, takže nemusíte
zdlouhavě vyhledávat, jak získat výhody
daného programu. Avšak nejzajímavější
jsou Akce, ve kterých naleznete spousty
výhodných slevových kupónů k různým
obchodníkům, díky čemuž můžete u nákupu ušetřit ještě více, nežli s pouhou věrnostní kartou.

Už jenom ukládáním karet, nám Portmonka šetří čas a místo,
ovšem tato chytrá aplikace toho v sobě skrývá mnohem více.
v něm rychle vyhledávat. A nejen, že máte
všechny karty pohoromadě a odhlehčí se
tak vaše peněženka od plastu. V detailu
karty v aplikaci také uvidíte co vlastně
díky této kartě můžete získat za výhody,
najdete zde seznam obchodů, řazený dle
vzdálenosti, a také máte možnost získat
slevu, kterou někteří obchodníci v rámci
Portmonky nabízejí.
Už jenom ukládáním karet nám Portmonka šetří čas a místo, ovšem tato chytrá
aplikace toho v sobě skrývá mnohem

Nemusíte se, ani bát toho, že vám v obchodě nebudou chtít kartu v Portmonce
uznat, neboť i toto má aplikace vyřešené. Jako jediná na trhu má totiž stále se
rozšiřující síť partnerů, v současné době
přes devadesát obchodů, kteří garantují
akceptování karet v Portmonce jako plnohodnotnou náhradu těch plastových. Tak
si i vy stáhněte Visa Portmonku do svého
mobilu, odlehčete tak peněženku od plastových karet a ušetřete při nákupech.

PORTMONKA

mějte své věrnostní karty a slevové
kupóny v mobilu
Měj své věrnostní karty vždy po ruce
Nahraj si věrnostní a zákaznické karty
do Visa Portmonky. Je to jednoduché a za chvíli hotové.
Už nikdy žádnou nezapomeneš doma!

Využij exkluzivní slevové kupóny
Aktivuj si přímo v aplikaci kupóny na slevy v obchodech
i e-shopech.

Registruj se do věrnostních programů
Během vteřiny se přímo v aplikaci můžeš registrovat do
nových věrnostních programů, které tě zaujmou.

Najdi slevy a výhodné nabídky ve svém okolí
Podívej se, které výhodné nabídky máš nejblíž a zjisti
informace o otevírací době a kontaktech.

Download from
Windows Phone Store

www.VisaPortmonka.cz
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Výmeny
nemovitostí

Nejčtenější týdeník v České republice
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Zajistíme výměnu
jakékoliv nemovitosti
- bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme
rozdíl ceny, vyhledáme
vhodnou nemovitost
včetně poradenství
a právního servisu.

Každý pátek ZDARMA
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+ TV program na celý týden

Šelmy stopují, když bývají
nejaktivnější: podle stop i trusu
V posledních deseti
letech ubylo šelem,
které žijí v Beskydech.
Největší nebezpečí pro
ně představují pytláci.
JAN SMEKAL
NOVOJIČÍNSKO | Už přes třicet let se
každoročně na přelomu února a března
vydává skupina sedmdesáti až osmdesáti lidí do beskydských lesů, aby v nich
zmapovala výskyt velkých šelem, které
tady žijí: rysa, vlka a medvěda.
„Akci zjednodušeně nazýváme sčítání, i když není možné přesně spočítat
všechny šelmy, které se v CHKO Beskydy a jejím okolí vyskytují. Smyslem je
získat co nejvíce informací o aktuálním
výskytu šelem. A to na základě nálezů
jejich pobytových znaků,“ uvedla Dana
Bartošová z Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR, která akci každoročně po-

Vlk obecný patří spolu s rysem ostrovidem a medvědem hnědým mezi ohrožené druhy žijící v Beskydech.
FOTO | KAREL BROŽ
řádá. Termín na přelomu února a března
organizátoři sčítání zvolili hlavně kvůli
rysovi, protože v předjaří se rys páří.

„Rysové se navzájem vyhledávají
a na sněhu, který je v této době na horách obvyklý, je možné dobře vidět rysí
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do 31. 3.
Poslední šance
VYUŽÍT SLEVY
na okna a dveře
a hrát o 280 cen!

www.slovaktual.cz

stopy. A týká se to v podstatě sledování
všech zvířat, která jsou na konci zimy
aktivnější a dávají o sobě vědět,“ přiblížila Bartošová.
Čtyřdenního sčítání se pokaždé účastní profesionální i dobrovolní ochránci
přírody, členové nevládních organizací,
případně i zájemci z řad veřejnosti.
„Většina účastníků už má zkušenosti
se sledováním šelem. Pro nové mapovatele pořádá Správa CHKO Beskydy
vždy před sčítáním odborné proškolení,“ řekla Bartošová.
„Obecně lze říci, že všechno jsou to
lidé, kteří se zabývají ochranou šelem
nebo se o ně dlouhodobě zajímají,“ dodala ochranářka přírody.
„Stopaři“ procházejí lesnaté území
CHKO Beskydy, ale také sousední část
CHKO Kysuce, Slezské Beskydy, Hostýnské a Vizovické vrchy. Pro trvalý výskyt šelem jsou zásadní odlehlé horské
lokality v nejvyšších horských masivech Moravskoslezských Beskyd, ale
i v Javorníkách a Vsetínských vrších.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5
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KRÁTCE
Jaro se blíží, přiletěly
první vlaštovky
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | O minulém víkendu dorazily do republiky první
vlaštovky. Členové České společnosti
ornitologické je pozorovali na více než
deseti místech v Čechách i na Moravě.
„Návrat tažných ptáků je symbolem jara
odpradávna. Nejčastěji si lidé spojovali
právě vlaštovku,“ řekla Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické.
Kromě vlaštovek přiletěli i čejky, špačci, skřivani, drozdi, holubi hřivnáči, budníčci menší, rehci i čápi.
(dmk)

Velikonoční koncert
na zámku Kunín

Začínali jako exoti, teď
jsou na obloze hodiny
Kopřivničtí Kondoři
navázali na tradici
aeroklubu, který ve
městě fungoval po válce:
nosí jméno mistrů.
JAN SMEKAL

KUNÍN | Milovníci památek a barokní
hudby mohou navštívit tradiční Velikonoční koncert na zámku Kunín v neděli
27. března v 17.00 ve Velkém sále zámku. „Slavnostně zahájíme novou sezonu. Návštěvníky čeká hudební barokní
menu cembalistky Kateřiny Bílkové.
Po skončení koncertu jsou hosté zváni
ke zhlédnutí výstavy Krása porcelánu
ze sbírek Muzea Novojičínska a manželů Ireny a Ladislava Vachoutových. Otevřena bude také zámecká restaurace
U Dobré hraběnky,“ uvedl Jaroslav Zezulčík z Muzea Novojičínska.
(dmk)

K cyklistům se
přidají běžci i pěší
NOVÝ JIČÍN | Nejen cyklisté z Nového
Jičína, ale nově i pěší a lidé, kteří rádi běhají, se připojí k celorepublikové kampani Do práce na kole. „Soutěž je určena
pro dvou až pětičlenné týmy, které budu
během května jezdit co nejčastěji do práce na kole. Letos přibyla nová kategorie
i pro běžce a chodce. Registrace probíhá
až do konce dubna na webu www.dopracenakole.cz,“ uvedla mluvčí úřadu Marie Machková.
22. dubna se uskuteční jarní vyjížďka
po cyklostezce Koleje z Nového Jičína
do Hostašovic. „Dojíždění do zaměstnání nemusí znamenat jízdu v kolonách
aut nebo čekání na autobus. Existují šetrnější způsoby přepravy do práce, než je
automobilová doprava, která město nadměrně zatěžuje,“ řekl cyklokoordinátor
města Bohumil Pobořil.
Hlavní soutěžní kategorií je pravidelnost. Odměněni budou i ti, co v průběhu
května našlapou, nachodí či naběhají nejvíce kilometrů. Cení se i kreativita. „Vyhlášení výsledků se uskuteční na Sportfestu 11. června na novojičínském Masarykově náměstí,“ řekl mluvčí.
(dmk)

KOPŘIVNICE | Když začínali, spousta
lidí je považovala za šílence a exoty. Postupem času se však létání na paraglidových kluzácích rozmohlo natolik, že
dnes bývá při hezkých letových dnech
na některých kopcích najednou až čtyřicet pilotů.
„Na Javorovém vrchu u Třince nebo
Velkém Javorníku či Ondřejníku to tak
kolikrát vypadá jako na Václaváku,“
upozornil Jiří Procházka, předseda leteckého klubu Kondoři Kopřivnice.
Ten nyní oslavil dvacáté výročí od
svého založení, byť létání na padákových kluzácích v Kopřivnici neorganizovaně začalo v létě roku 1993. Místní
nadšenci se scházeli na kopci nad městem na místě zvaném na Červeném kameni. „Byly to však spíše pokusy
o klouzavý let, takové tří až pětiminutové slety z kopce dolů. Tehdejší kluzáky
ještě neumožňovaly běžné několikahodinové létání jako dnes. Vydržet létat
u svahu dvacet minut se tehdy zdálo životním výkonem,“ přiblížil Procházka
s tím, že v dnešní době dokážou piloti
ve vzduchu strávit i několik hodin, během kterých uletí i dvě stě kilometrů.
Oficiálně začal oddíl fungovat
o tři roky později, na jaře roku 1996,
kdy se společně domluvilo sedm „padáčkářů“. Z několika návrhů nakonec
zvolili název Kondoři.
„Zvolili jsme příznačný název, protože kondoři jsou vynikající letci bravurně zvládající termické proudy, hravě
a takřka bez mávnutí křídly překonávají
ohromné vzdálenosti, ale jsou také dobří chodci, což v počátcích klubu dvojnásob platilo pro naše členy,“ vysvětlil
Procházka.
„Navázali jsme tak na tradici kopřivnického aeroklubu, který tady fungoval
v poválečné době v rozmezí let 1945 až
1955,“ dodal.
Dnes letecký klub registruje ve svých
řadách sedmnáct členů, jejichž hlavní
náplní je rekreační, soutěžní a tandemo-

„

Členové leteckého oddílu Kondoři Kopřivnice často létají v oblasti Červeného kamene, který je ihned za městem.
FOTO | MARTIN HYVNAR

Na Javorovém
vrchu u Třince
nebo Velkém Javorníku
či Ondřejníku to tak
kolikrát vypadá jako
na Václaváku.
vé bezmotorové létání na padákových
kluzácích.
„Máme asi čtyři piloty, kteří mohou
létat i tandemově. Někteří lidé si totiž
chtějí paragliding vyzkoušet právě tímto způsobem. Na druhou stranu jsou i takoví, kteří tvrdí, že by na to v životě ne-

vlezli,“ řekl předseda LC Kondoři
Kopřivnice.
Jiří Procházka i jeho kolegové nejčastěji létají v Beskydech. Kvůli této vášni
se však vydávají i do zahraničí. „Relativně blízko to máme do Julských Alp
ve Slovinsku, jezdíme také do Itálie.
A jeden z našich členů už byl v rámci závodů Světového poháru také v Brazílii,“ nastínil Procházka.
Mezi nejaktivnější členy klubu patří
Petr Kuhn a Ondřej Holub, kteří vynikli
svými výsledky v Českém poháru paraglidingu v kategorii open, dále je to
Bohdan Wojkowský, jenž uspěl ve stejné soutěži v seniorské kategorii, a Jan
Křístek – ten za posledních sedm let přebíral v kategorii tandemy šestkrát medailové ocenění.
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Šelmy sčítají podle stop i trusu
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

„Zjišťuje se také, jak šelmy využívají
takzvané migrační koridory, kterými se
mohou dostat z jednoho pohoří do druhého,“ uvedla Bartošová. Přítomnost
rysů, vlků a medvědů v přírodě ochránci zjišťují podle stop, trusu a kořisti,
chlupů i jiných znaků.
Přímé pozorování šelmy je velmi
vzácné. „Zároveň sledujeme výskyt dalších chráněných živočichů, ale všímáme si i spárkaté zvěře, která je obvyklou
kořistí šelem, a také výskytu psů, koček
a nepůvodních a invazních druhů živočichů,“ popsala Dana Bartošová.
Před zhruba deseti lety byl podle odborníků počet rysů, vlků a medvědů vyšší. Díky telemetrie, fotopastí a dalších
metod se ukázalo, že současný počet
šelem v Beskydech je velmi nízký.
„Pouze rys zde vytvořil malou populaci
a pravidelně se rozmnožuje, zatímco
v případě vlka a medvěda jde pouze o jedince,“ upozornila Bartošová.
Všechny velké šelmy jsou v Beskydech ohrožené. Jedná se o malý počet
zvířat v okrajové části Karpat, který je
velmi zranitelný. „Přitom šelmy jsou ne-

Jeden ze stopařů při posledním sčítání šelem, které žijí v Beskydech. Díky
sněhu jsou stopy velkých šelem lépe poznat.
FOTO | DANA BARTOŠOVÁ
zbytnou součástí přírody všude tam,
kde žije jejich kořist. Jeleni, srnci, divoká prasata, která jinak mají tendenci se
přemnožit a působit škody na lese a zemědělských kulturách,“ líčila Bartošová. Největší hrozbou pro šelmy nejen
v Beskydech je jejich přímá likvidace lovem.
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Koupíme ihned i vaši nemovitost!

tel. 605 054 450 | www.rkkostka.cz

LEVNÉ KOBERCE
metrážové, kusové od 100 do 300 Kč/m2
TRÁVNÍKY DO PERGOL PVC za 140 Kč/m2
AKCE zbytky PVC a koberců za SMĚŠNÉ CENY!
Nový Jičín, Svět nábytku
Palackého 1 (bývalé učiliště Autopalu)
tel.: 776 74 97 74, 773 99 74 99

V Česku, kde jsou rys ostrovid, vlk
obecný a medvěd hnědý chráněni, je
problémem pytláctví, které se děje všude tam, kde tito velcí predátoři žijí.
„Smrtelné nebezpečí hrozí šelmám rovněž při přecházení frekventovaných silnic. Dalšími negativními faktory jsou
úbytek vhodného klidného biotopu vli-

vem rozvoje rekreačního a sportovního
průmyslu v horách a veškeré další rušivé aktivity ze strany člověka,“ upozornila Bartošová.
Pokud by lidé chtěli některou z velkých šelem spatřit přímo na vlastní oči,
největší šanci mají brzy ráno nebo večer, kdy jsou zvířata nejaktivnější.
„Měli by se však chovat tiše a ohleduplně, neprolézat houštiny, kde se přes den
obvykle šelmy, ale i ostatní větší savci
ukrývají,“ podotkla Bartošová s tím, že
asi nejrušivějším obdobím je houbařská
sezona a doba sběru borůvek.
Rostoucí návštěvnost Beskyd představuje pro přírodu velkou zátěž. V horách
pod CHKO Beskydy je všude možný
volný pohyb lidí s výjimkou národních
přírodních rezervací a některých přírodních rezervací.
„Proto je třeba vést návštěvníky
k ohleduplnosti a k tomu, aby se pokud
možno pohybovali jen po turistických
chodnících a cestách. Když návštěvnost
nějakého horského území překročí určitou únosnou mez, šelmy, ale i další živočichové, kteří jsou nároční na klid,
z těchto lokalit vymizí,“ upozornila pracovnice CHKO Beskydy.
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Co vy na to, Zdeňku?
Zdeněk Svěrák oslaví 28. března 80. narozeniny. Týdeník 5plus2
požádal jeho oblíbené herecké kolegy, aby mu položili jednu
speciální otázku. A takto jim Zdeněk Svěrák odpověděl.
„V roce 1893 Cimrman přišel s myšlenkou založit
AC Spartu a o tři roky později ho napadlo založit
SK Slavii. Protože miloval oba kluby jako své děti,
fandil oběma. Na jejich vzájemná utkání však
zásadně nechodil, utrhlo by mu to srdce.“

JAN TŘÍSKA:
Proč se synem nenatočíte pokračování
Obecné školy?

DANIELA KOLÁŘOVÁ:
Zdeňku, vzpomeneš
si na kardinála Vlka
na Hradě?

JANA PLODKOVÁ:
Jaký je Váš recept
na lehkost bytí
v dnešní době?

JIŘÍ SUCHÝ:
Představte si, že je
vám třeba 80 let. Máte
potřebu to slavit?

„Vypadá to, Honzo, že
natočíme její nultý díl. Film
se bude jmenovat Po strništi
bos.“

„Milá Dano, vzpomenu, ale nevím, jestli
čtenáři pochopí, že jsme si při natáčení
Vratných lahví krátili čas dětinskou
představou, že v noci se u svatovítské
katedrály ozývá vytí.“

„Recepis nemám. Zkouším vylehčit bytí
děláním. Většinou děláním legrace.“

„Zkouším si to představit
a vychází mi, že by to
za oslavu stálo. Slaví se
i horší tragédie.“

KAREL ŠÍP: Pamatuju si, že jsi v mládí platil
za slušného tahacího harmonikáře. Matně si
vzpomínám, že jsi ten nástroj míval doma někde
na skříni, a jednou jsi nám ho dokonce zapůjčil
do jakéhosi pořadu, televize tehdy žádný použitelný
neměla. Zahraješ si na to ještě někdy, když jsi sám
doma nebo při nějakých oslavách, na chalupě
například, udržuješ se jako harmonikář ve formě?

NELA BOUDOVÁ:
Milý Zdeňku, kam bys šel s Járou
Cimrmanem oslavit své narozeniny,
jak byste je oslavili a měli byste si
ještě po těch letech co říct?

„Je to smutné, Karle, ale od té doby,
co jsem dostal k padesátinám pianino,
odpočívá moje harmonika ve sklepě.
Protože basy se na harmonice hrají úplně
jinak, je moje levá ruka na klaviatuře
bezradná a podle toho moje hraní vypadá.
Manželka říká: Nechte ho, když ho to baví…“

„Milá Nelo! Asi bych ho vzal na pivo do Malostranské besedy a vyprávěl
bych mu, jak jsme tam zamlada založili jeho divadlo. On by mi nevěřil, ale
po čtvrtém pivu by to asi pochopil.“

FOTO: ARCHIV MAFRA, HERMINAPRESS

JIŘÍ STRACH:
Byl Cimrman
sparťan, nebo
slávista?
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Věděli jste, že…

„Zdeňka Svěráka jsem
měl místo Večerníčku“

S

lavné hlášky i celé pasáže z jeho filmů či divadelních her
dokáží mnozí doslovně citovat, i kdybyste je vzbudili
o půlnoci. A také by ho řada fanoušků i kolegů ráda viděla
jako prezidenta. Zdeněk Svěrák takové úvahy zdvořile odmítá a dál
se věnuje psaní scénářů. A neztrácí svůj typický humor.
„Nedávno jsem se Zdeňkem i jeho synem Janem obědval. Ptal
jsem se jich, proč nenatočí pokračování Obecné školy. Pánové si
spolu vyměnili pohledy a sarkasticky se pousmáli. Poté Zdeněk
s parodovaným cimrmanovským sebevědomím prohlásil: ‚Obecná
škola pokračování nepotřebuje. My jsme ji udělali správně hned
napoprvé‘,“ popisuje nedávné setkání herec Jan Tříska.
Jako skvělého vypravěče zná Zdeňka Svěráka herečka Jana
Plodková, která s ním natáčela Vratné lahve. „Pokaždé si na něj
vzpomenu, když slyším českou hymnu. Vyprávěl nám tehdy při
natáčení historku, jak si děti jeho známých žijící v cizině nemohly
vzpomenout na tu známou českou písničku, kde se pořád ptají
‚Kde bydlím…‘ Nemohly si vzpomenout na naši hymnu,“ směje se
Jana Plodková.
Své dětství strávil v těsné blízkosti ansáblu cimrmanovského
divadla režisér Jiří Strach. „Vyrůstal jsem v domě přímo naproti
Branickému divadlu, kde Cimrmani jeden čas hráli, když je bolševik
odevšad vyhazoval, jak je ukázáno ve filmu Nejistá sezóna. To
divadlo nemělo klimatizaci, a tak když bylo před létem už horko,
nechávali otevřené dveře i během představení, aby se diváci uvnitř
neupekli. Náš byt byl v přízemí a z mého pokojíčku bylo těmi
dveřmi vidět přímo na jeviště. A takhle v pyžamu jsem odkoukal
celého Cimrmana, všechny hry v mnoha reprízách. Mohlo mi být
tak šest sedm let,“ vypráví Jiří Strach. „Zdeňka Svěráka jsem měl
místo Večerníčku. A pak toho chlapa nemějte rádi,“ dodává.

Zdeněk Svěrák v jedné ze svých
prvních filmových rolí – Stopa
vede do Liptákova z roku 1969,…

… jako scenárista při natáčení
úspěšné pohádky Tři bratři…

… a v zatím poslední
cimrmanovské hře České nebe.

Den Svěrákových narozenin, tedy 28. březen, se bude
oslavovat po celém světě promítáním filmu Obecná škola
v remasterované verzi, čili v novém technickém kabátu. Kromě 40 českých kin snímek nasadí také v padesáti
zahraničních sálech především krajanům. Obecná škola se
bude promítat i na Islandu či v mongolském Ulánbátaru.
Dostat by se měla v jediný den na všechny kontinenty.
Rodinné duo Svěrákových se
letos vrací opět na filmový plac.
Jan Svěrák se totiž v létě pustí
do natáčení snímku Po strništi bos,
který dějově předchází kultovní
Obecnou školu. I tento příběh
čerpá z dětství autora scénáře
Zdeňka Svěráka. Ten by si měl
ve filmu také zahrát.

Původní
Svěrákův
scénář úspěšné
komedie Vratné
lahve jeho syn
Jan odmítl
natočit. Autor jej
musel s velkou
nelibostí přepsat.

Celkem tři snímky, k nimž Zdeněk Svěrák napsal scénář,
byly nominované na Oscara. Kromě filmu Kolja, který
sošku jako jediný získal, to byly ještě Obecná škola
a Vesničko má středisková.
Ke Svěrákově tvorbě pro děti patří neodmyslitelně
spolupráce se skladatelem Jaroslavem Uhlířem. Jako
první však Uhlíř spolupracoval s Miloňem Čepelkou, tedy
jiným zarytým cimrmanologem. Právě Čepelka dal oba
pány dohromady. Uhlíř později vzpomínal, že zprvu
pochyboval, zda Svěrák vůbec umí psát texty.
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CO SKRÝVÁME
POD POKLIČKOU?
PřIjďte se PODívat
DO nejmODernějšíhO
KUchyňsKéhO stUDIa
v nOvém jIČíně.
Otvíráme jIž ve střeDU
6. dubna 2016
Otevírací DOBa
PO–Pá 9–17 sO 9–12 hOD

Proč právě CHYTRÉ KUCHYNĚ?
Jak je to tedy s tou chytrostí
kuchyní jsme se dozvěděli
od majitele studia, pana Mariána
Mizery.
„Kuchyň, to jsou šaty na míru.
Musí vám dokonale sedět, hezky
vypadat a plnit svůj účel.
Při plánování budoucí podoby
kuchyně respektujeme vaše
návyky a zvyklosti při vaření
a naplánujeme vám kuchyň
přesně podle vašich potřeb,
bereme v úvahu například i vaši
výšku i to, zda jste pravák či
levák.
Je vám jistě známá situace,
když stojíte před kuchyňskou
skříňkou s ne právě čistýma
rukama a řešíte dilema, jak
otevřít. Dvířka CHYTRÝCH
KUCHYNÍ lze ovládat i pouhým
dotekem, zavírání dvířek,

zásuvek a výklopů je měkké,
tiché a absolutně bez námahy.
Neustále něco hledáte
v přeplněných zásuvkách
a trávíte čas pobíháním sem
a tam? V našich kuchyních je
vše uloženo přesně tam, kde
to budete později skutečně
potřebovat, pro nic nechodíte
zbytečně daleko a ke všemu
máte snadný přístup. To
znamená především konec
nepotřebných cest napříč
kuchyní a už žádný zbytečný
pohyb navíc. Využíváme každý
centimetr čtvereční plochy,
díky vnitřnímu členění zásuvek
máte vše přehledně a spořádaně
uloženo.
Naší specialitou je umístění
myčky do výše očí. To ocení
především vaše záda. Spočítali
jste si, kolikrát otevřete dvířka
myčky během dne? Udělali jsme

to za vás, je to více jak 40 krát
u čtyřčlenné rodiny.
Jsme experti na rohová řešení,
úložné prostory umíme využít
do nejzazšího koutku. Naše
rohové zásuvky a police přijedou
za vámi, už se nemusíte shýbat
do temných zákoutí linky.
V CHYTRÉ KUCHYNI najdete
také chytré spotřebiče, které
mají přednastavené postupy
a recepty, takže stačí jednoduše
zmáčknou tlačítko a máte
uvařeno.“

Přijďte se o tom sami
přesvědčit již 6. dubna 2016.
Najdete nás na ulici Dukelské
589 v Šenově u Nového Jičína,
tel.: 604 344 447
www.kuchynenj.cz
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ŠÁRKA ZDVOŘILÁ,
20 LET „Celý svůj život
si dokážu představit
jedině se svým
přítelem, jelikož mám
konečně to, co jsem
vždy chtěla.“

ADÉLA REZKOVÁ,
21 LET„Na rande bych
s žádným slavným mužem jít nechtěla. A žít
s ním také ne, protože
bych se neuměla smířit
s jeho fanynkami.“

MICHAELA HÁVOVÁ,
22 LET „Na rande
bych si vyšla s hercem Willem Smithem.
Působí jako velký sympaťák, který má smysl
pro humor jako já.“

VENDULA NEUMANOVÁ,
23 LET „Na schůzku bych
šla s Justinem Timberlakem. Čím je starší, tím má
větší charisma. Podle fotek umí i vařit. Která žena
by ho nechtěla doma?“

DOMINIKA KOŠŤÁLOVÁ, 22 LET
„Nejraději bych se sešla s Johnnym Deppem. Ale život bych si
spí
uměla představit spíš
s Jakubem Prachařem.“

Která se stane královnou?
O vítězce České Miss 2016 se rozhodne v sobotu 2. dubna, slavnostní
večer bude vysílat FTV Prima. Představujeme ﬁnalistky, jichž jsme se
zeptali: Se kterým slavným mužem byste ráda šla na rande?



NIKOLA KOVÁŘÍKOVÁ,
22 LET „Je spousta
mužů, se kterými bych
ráda na rande, ale většina
z nich je buď už zadaná,
nebo je mezi námi příliš
velký věkový rozdíl.“



ANDREA BEZDĚKOVÁ,
21 LET „Pozvání na rande bych neodmítla
od moderátora Jakuba
Kotka, umím si ale
představit zestárnout
po boku Leoše Mareše.“



NATÁLIE KOTKOVÁ,
22 LET „Ráda bych
se sešla s Hughem
Jackmanem, Chrisem
Hemsworthem
a nemůžu opominout
Leonarda DiCapria.“

LUCIE DUŠKOVÁ, 19 LET
„Vybrala bych Ondřeje
Brzobohatého, je sympatický, charismatický
a vtipný. Od setkání
bych očekávala duchaplnou konverzaci.“

KRISTÝNA KUBÍČKOVÁ, 18 LET
„I když není slavný, tak bych chtěla
znovu zažít rande se svým přítelem.
Nikdy se spolu nenudíme, vzájemně se
doplňujeme.“

FOTO: ČESKÁ MISS
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Vetřelci v české přírodě

Dlouhá staletí žili na druhé straně zeměkoule. Jenže kvůli obchodním,
chovatelským či sběratelským zájmům se ocitli v Česku. A někdy tomu
pomohla i obyčejná náhoda. Řeč je o živočiších a rostlinách, které
v naší přírodě nemají co dělat a způsobují zde mnohdy velké škody.
VEVERKA
POPELAVÁ

 JOSEF HORA
ČR | Odborníci na ekosystémy jim říkají
„invazní druhy“. Zní to jak termín z vědecko-fantastického románu, ale ve své podstatě to znamená, že takové organismy jsou
na tom kterém konkrétním území zavlečeny
člověkem. Nekontrolovaně se šíří, nemají nepřátele a vytlačují původní „domácí“ druhy.
Ačkoliv se to nezdá, tak nad takovými
„invazemi“ nelze jen mávnout rukou. „Krysy,
králíci, kočky, prase divoké, ale také nemoci
jako mor či ptačí chřipka. To všechno jsou invazní druhy, které v historii lidstva napáchaly
na nejrůznějších koutech planety velké škody,“ říká Jan Pergl z oddělení ekologie invazí
Botanického ústavu Akademie věd.

Barevný seznam rizik

Čeští vědci v minulých týdnech zkoumali a hodnotili všechny rostliny a živočichy
v Česku, které mohou způsobit negativní
dopady nejen přírodě, ale i samotným lidem
lidem.
„Vlajkovou lodí invazí v Česku je bolševník
velkolepý,“ míní vědec.
Odborníci vybrali 125 druhů invazních
rostlin a 55 druhů živočichů, které zapsali
na takzvaný černý a šedý seznam. Černý
seznam obsahuje ty druhy, které výrazně
negativně ovlivňují životní prostředí a někdy
je důležité je zlikvidovat. Šedý pak ty, které
mají na okolní přírodu sice menší vliv, ale je
třeba je bedlivě sledovat a někdy i omezit.
Několik druhů je zapsáno i na takzvaném varovném seznamu – zde jsou rostliny a živočichové, které mohou v budoucnu na našem
území způsobit velké škody.
„V Evropě nejsou invaze tak nebezpečné
jako jinde. Největší rizika hrozí ostrovům,
které mohou invazní živočichové či rostliny
nejsnadněji zničit. Tam téměř jakýkoliv nový
druh může vyvolat hrozivý dominový efekt
vedoucí až k lokálnímu vyhynutí jednotlivých
druhů,“ dodává Pergl.

V Česku se zatím
nevyskytuje, ale už
je rozšířena v severní
Itálii a je tak zřejmě
jen otázkou času, kdy
se objeví i u nás. Je
jedním z příkladů
toho, jaké špatné
důsledky mohou mít aktivity některých ochránců
zvířat. Veverka popelavá je původem
ze Severní Ameriky. Protože se o jejím
negativním vlivu vědělo již dlouho, tak
v okamžiku, kdy byla zaregistrována
v Itálii v malém množství, začaly snahy
o její vymýcení. Bohužel ale zasáhli samozvaní ochránci zvířat a těmto
aktivitám zabránili. Dnes už se veverka
popelavá šíří dále a její vyhubení nebude snadné.

RAK SIGNÁLNÍ
Jde o jednoho ze
severoamerických
raků, který byl
do Evropy zavlečen až v polovině
minulého století.
Stejně jako jiní severoameričtí raci je
přenašečem račího
moru, na který
ti evropští
raci umírají.

KRAB ŘÍČNÍ

NUTRIE ŘÍČNÍ

Toto exotické zvíře k nám
doputovalo Labem a Vltavou
z Německa. Avšak jeho původním domovem je daleká Čína.
Rizikem pro naši přírodu je jeho
schopnost přenášet račí mor
a tak decimovat naše ohrožené druhy raků. Jinak se jedná
o tvora s výjimečným apetitem.
Protože se ale rozmnožuje jen
v mořském prostředí, nešíří se
v Česku zdaleka tak rychle, jak
by mohl.

Podobě jako norek americký se
i tato nutrie dostala do naší přírody tím, že utekla z kožešinových farem. „Doma“ je přitom
v Jižní Americe. V současnosti
se vyskytuje podél velkých řek
a v blízkosti lidí, od kterých se
ráda nechává krmit. Zatím však
velké škody kromě přenosu
nemocí a výrazného spásání
STŘEVLIČKA VÝCHODNÍ
vegetace nedělá.
Foto: NNSS
Původem z východní Asie byla tato drobná
JELEN SIKA
rybka zavlečena do Česka s plůdkem jiných
rybáři využívaných ryb. Střevlička je výrazným
Je ukázkovým příkladem toho, jak se mohou lišit názory
konkurentem ryb a vodních bezobratlých.
ochránců přírody a myslivců. Přestože se jedná o myslivci
záměrně vysazovaný druh
jelena, má z hlediska
ochrany přírody naprosto nepřehlédnutelný negativní
vliv na u nás původního jelena lesního,
se kterým se velmi
často a úspěšně
kříží.

NOREK AMERICKÝ
Původem je ze Severní Ameriky,
ale do Evropy jej lidé zavlekli jako kožešinové zvíře. Jde
o velmi úspěšného dravce bez
přirozených nepřátel. Pokud se
z kožešinových farem dostane
do volné přírody, obvykle rychle
likviduje zdejší původní druhy
ptáků, obojživelníků a hadů.
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BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ

!!! Odkup všech pohledávek !!!

Pochází ze střední Asie, dorůstá až pěti metrů. Jde o nebezpečný
invazní druh, který se rychle šíří a ničí všechny původní ekosystémy.
Na našem území ho pravděpodobně poprvé nechal jako okrasnou rostlinu vysadit v Lázních Kynžvart kníže Metternich v 19. století. Například
v Karlovarském kraji spustili speciální projekt na jeho vyhubení s dotací
kolem 150 milionů korun. Na varovném seznamu se teď ocitl i bolševník
perský a bolševník Sosnowského. „Dva blízcí příbuzní dobře známého, téměř by se dalo říci vlajkové lodi invazí, bolševníku velkolepého.
Jedná se o druhy vyskytující se v okolních zemích, jeden se využíval
během socialismu v zemědělství jako zdroj krmiva. Bohužel, po takových pokusech zůstaly v krajině obrovské opuštěné porosty bolševníků,“ říká Jan Pergl z oddělení ekologie invazí Botanického ústavu
Akademie věd.
Foto: NNSS

VYMÁHÁME
Bez záloh,
rychle a důrazně!

DLUHY

777 11 22 21
NAHANETaVYMAHAT.cz
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O Zeleném čtvrtku jezte zdravě
Pašijový týden dělá
radost nejen křesťanům.
Horečně se připravujeme
na pondělní pomlázku.

Zelená sekaná aneb Krůtí sekaná se špenátem

5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Po Škaredé středě, kdy Jidáš žaloval na Krista, přichází Zelený čtvrtek.
Umlknou zvony, protože „odlétly do
Říma“. A abychom si udrželi zdraví po
celý rok, máme jíst jen zelenou stravu.
Královéhradecká foodblogerka Svatava Vašková se drží tradice hospodyň
z dob našich prababiček a peče zelenou
sekanou. „Dávám do ní nakrájený listový špenát,“ vysvětluje kulinářka. Sekaná do zelena v její rodině prý už nikoho
nezarazí, navíc hlavní surovinou je krůtí maso. „Mám štěstí, že můj manžel
kromě křenu a koprovky sní všechno
a pochutná si. I když na cizrnový hummus se moc netvářil,“ vzpomíná blogerka s úsměvem na přípravu dalšího zdravého pokrmu. K zelené sekané zásadně
podává jako přílohu brambory.
Abychom zůstali u vaření z jarní zeleně a luštěnin, předkládáme celé menu:
Hráškový krém s mátou a skořicí i drink,
v němž nechybí peprmintový likér.

Svatava Vašková je blázen do jídla. Svým blogem chce inspirovat
k přípravě dobrého jídla z kvalitních, ale dostupných surovin.
Zelený čtvrtek přišel ke svému názvu
tak trochu náhodou. Původní německý
výraz Greindonnerstag (Lkavý čtvrtek –
pozn. red.) jsme zkomolili na Gründonnerstag – Zelený čtvrtek. Lidové pověry
praví, že o tomto dnu se nemáme s nikým hádat, ani si půjčovat peníze. Hádky se nám pak vyhnou po celý rok a finance se nerozutečou, naopak si najdou
cestu do naší peněženky. A uklizené
smetí odneste na křižovatku cest, aby se
u vás doma nedržely blechy.
(kor)

Zelený hráškový krém s mátou a skořicí
Suroviny: 30 g másla, 70 g hladké mouky, 1 l
studené vody nebo drůbežího či zeleninového
vývaru, 150 ml mléka, 200 ml smetany na šlehání,
250 až 300 g hrášku, sůl, bílý pepř, špetku mleté
skořice a 4 snítky máty na ozdobu.
Postup: V hrnci rozpusťte máslo, přisypte mouku
a vytvořte světlou jíšku. Zalijte ji vodou či
vývarem, osolte a metlou rozšlehejte. Za
občasného míchání vařte 20 minut. Přilijte mléko, a až se začne polévka vařit,
přisypte hrášek. Povařte 5 až 10 minut, dokud není hrášek měkký (mražený
zpravidla potřebuje kratší dobu než čerstvý), a odstavte z ohně. Přímo v hrnci pak
polévku rozmixujte ponorným mixérem a ještě ji přeceďte přes jemný cedník.
Rozmixovaný hrášek protlačte vařečkou nebo obrácenou naběračkou. Do polévky
přilijte smetanu; čtyři lžíce si nechte na ozdobu. Prohřejte a dochuťte solí i mletým
pepřem. Každou porci ozdobte smetanou, skořicí a lístky máty. Zdroj: Apetit, iDNES.cz

Suroviny: 500 g mletého
krůtího masa, 1 bílý rohlík
nebo houska, asi 200 ml
mléka, listový špenát,
1 vejce, 2 lžíce
strouhaného parmazánu,
malý stroužek česneku,
1/2 lžičky nastrouhané
citronové kůry, máslo, sůl,
pepř.
Postup: Nejprve si
nakrájejte na kostičky
rohlík nebo housku
a namočte je do mléka
(2 dcl). Pak přidejte namleté krůtí maso, nakrájený listový špenát. Může být buď
čerstvý, spařený vroucí vodou nebo mražený, toho asi 5 válečků (nechte ho
rozmrazit a vyždímejte), 1 vejce, 2 lžíce strouhaného parmazánu, 1 na jemno
nasekaný stroužek česneku, citronovou kůru, osolte a opepřete. Z této směsi
vytvořte váleček, dejte ho do pekáčku, navrch poklaďte pár plátky másla, lehce
podlijte vodou a pečte při 180 stupních asi 30 až 40 minut. Během pečení sekanou
přelévejte výpekem, případně znovu podlijte vodou, podobně jako když pečete
kuře. Podávejte ideálně s bramborovou přílohou. Dobrou chuť!
www.coolinarka.cz

Semafor se zelenou nahoře
K legendárním českým míchaným nápojům patří
semafor. Jeho základní ingrediencí je peprmintový
likér, jemuž neřekneme jinak než zelená. Nejslavnější
hospodské koktejly popsal Alexandr Guha ve své
publikaci Pravé české míchačky, z níž přinášíme
ukázku.
Vrcholová trojkombinace zelené, vaječňáku a griotky
se díky barevné kombinaci nazývá semafor. Existují
dva druhy tohoto nápoje. V první variantě jsou likéry
v jedné sklenici společně. Zde je třeba dbát na
pečlivost při výrobě, aby se jednotlivá světla
semaforu neslila do jednoho. Namíchání tohoto
nápoje vyžaduje nemalou zkušenost. Do skleničky
nejprve nalijeme vaječňák, který je z celé trojice likérů
nejhustší. Poté nás čeká nejnáročnější fáze výrobního procesu – podlít ho podél skla
griotkou. Jako poslední je navrch opatrně přilita zelená. V námitce, že skutečný
semafor má pořadí barev přesně obrácené (tedy zelenou dole a červenou nahoře)
právě spočívá vtip tohoto nápoje. Abychom převrátili alkoholový semafor do
správné polohy, je třeba sklenici otočit vzhůru nohama a tento nápoj takto
"převrátit" do krku. Druhá varianta tohoto míchaného nápoje paradoxně tkví v tom,
že se vůbec nemíchá. Jednotlivé složky semaforu jsou každá ve své vlastní štamprli,
které je nutné v rychlém sledu za sebou vypít. Ke smíchání tak dojde až v těle
konzumenta.
Zdroj: Lidovky.cz, foto: Martin Légeer

ÓČKO hledá budoucí hvězdy v Band Academy
ČR | Máte svou vlastní hudební skupinu, elán a plnou hlavu nápadů? Chcete
fungovat jako profesionální skupina
a jednou vystoupat třeba až na vrchol
české populární hudby? Pak se zapojte
do projektu hudební televize ÓČKO
G2 Band Academy.
O co jde? G2 Band Academy je projekt pro začínající kapely, které se chtějí
posunout ve své kariéře a stát se profíky.
Stačí naplno využít šanci a zabojovat.

Tři vybraní adepti z řad přihlášených kapel budou po celý rok získávat
know-how od expertů z hudební branže.
Kromě toho se budou objevovat na televizních obrazovkách kanálů televize
ÓČKO v nejlepších časech a své pravidelné místo budou mít také na sociálních
sítích ÓČKA. Každá kapela projde několika hudebními úkoly, získá zkušenosti
a díky kontu G2 také finanční prostředky
na nahrání svého prvního profesionální-

ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV MAFRA

ho singlu i videoklipu. Nakonec je čeká
to nejlepší – stage. Bez dřiny to ale nepůjde. A to je správně, nic není zadarmo.
Vše startuje právě dnes, tedy v pátek 24. března. Od tohoto data se kapely mohou hlásit na webu
www.g2ba.cz, a to tak, že pošlou své
video dlouhé maximálně 30 vteřin.
Následně odborná porota vybere tři
nejlepší skupiny, které postoupí do
hlavní fáze soutěže.
(re)
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Hrátky se svátky. Ale v čí prospěch?
Přesně 65 let poté, co
komunisté zrušili v roce
1951 oficiální oslavy
Velkého pátku, se
letos tento den vrátil mezi
státní svátky. Lidé mají
volno, česká ekonomika
ale může přijít o 11 miliard
korun. Veletoče se svátky
jsou přitom pro střed
Evropy typické.
JOSEF HORA
ČR | O jeden pracovní den méně než v předchozích letech má tento rok Česko díky obnovení Velkého pátku jako státního svátku.
Jaké to má dopady? Například podle hlavního ekonoma poradenské společnosti Deloitte Davida Marka se tím sníží výkon ekonomiky o pořádný balík – 11,4 miliardy korun. Tedy o asi 1 111 korun na jednoho oby-

vatele, tvrdí ve své analýze. Podle ekonomky Markéty Šichtařové je ale obnovení svátku i přes finanční ztrátu dobrý krok.
„Jako zaměstnavatel mám zkušenost, že
většina zaměstnanců chce o Velkém pátku
už kolem poledne utíkat z práce. Buď z náboženských důvodů, nebo chtějí odjet na
chalupy. Z toho důvodu toho moc v práci
neudělají. Volno si rezervují dlouho dopředu, pozoruji to posledních deset let. Když
to tak přirozeně vyplynulo, zdá se mi logické, že se Velký pátek jako svátek uzákonil,“ vysvětluje.

Církevní svátky na ústupu
Rušení, či naopak zavádění nejrůznějších
svátků a také formy jejich oslav se v naší
historii měnily podle toho, kdo byl zrovna
u moci. Velké dohady se rozhořely v československém parlamentu hlavně po zániku Rakouska-Uherska. „To, že v české
společnosti po 28. říjnu 1918 silně propukly protirakouské a protikatolické nálady,
nemohlo nemít vliv i na kalendář. Necelého půl roku po zhroucení monarchie byl
předložen skupinou levicových poslanců,
mimo jiné též Aloisem Jiráskem, návrh zá-

INZERCE

www.ptc.cz

RAKOVINA

HLAVY A KRKU
PROTONOVÁ LÉČBA

Pouťové procesí kolem roku 1900.
kona, kterým se měly rušit svátky církevní
a zavádět svátky národní a občanské,“ popisuje historik Václav Valeš. Církevní svátky se měly přeměnit na normální pracovní
dny. Šlo třeba o Narození Panny Marie
8. září či Uvedení Páně do chrámu 2. února. Naopak nově se slavil například 1. květen nebo 28. říjen. Nepoměr mezi zrušenými a novými svátky měl být kompenzován
placenou dovolenou v délce 5 až 7 dní. Ne
všechny návrhy a změny byly schváleny
hned v roce 1918. Na některé došlo až
o sedm let později.
Rozhořčení vatikánského Svatého stolce na mladý sebevědomý československý
stát kvůli rušení církevních svátků na sebe
nenechalo dlouho čekat. A to zvlášť poté,
co byl v roce 1925 stanoven 6. červenec
jako památný den upálení Mistra Jana
Husa. „Jeho první oficiální oslava za aktivní účasti hlavy státu Tomáše Garrigue Masaryka vedla k diplomatické roztržce mezi
Prahou a Vatikánem. Tento svátek byl
v českých zemích předtím naposledy oficiálně slaven v dobách před rokem 1620,“
říká historik Valeš. Památným dnem se
roku 1925 stala i připomínka sv. Václava
(28. září) nebo Cyrila a Metoděje (5. července). Zároveň se zrušily také takzvané
noremní dny, kdy se v liturgickou dobu zakazovalo pořádání zábav.

Monarchie slavila sama sebe

o 500 OČÍ více
SE DÍKY PROTONU
POTĚŠÍ POHLEDEM
NA KRASLICE I LETOS
Protonová terapie je šetrnější ke zdravé tkáni
než běžné ozařování. Při léčbě nádorů v oblasti
hlavy a krku zachová zrak, sluch i chuť.

VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz

Pokud bychom se podívali do ještě hlubší
historie, zjistíme, že pod nadvládou
Habsburků se v našich zemích slavily především svátky spojené s monarchií a jejími představiteli. „Šlo o oslavy spojené s císařským rodem – narozeniny, úmrtí či vý-

FOTO | ARCHIV STANISLAVA RŮŽIČKY

Velký pátek
Je součástí takzvaného svatého týdne
a slouží k připomínce smrti Ježíše Krista
ukřižováním. Podle evangelia by mělo
jít o nejtišší den v roce, kdy ponecháme
okolní svět stranou a soustředíme se
na modlitby a smutek nad smrtí těch
nejbližších.
Zdroj: statnisvatky.eu

ročí nástupu na trůn,“ vysvětluje Šárka Dočkalová z Národního muzea.
Města se při těchto událostech halila do
říšských barev, vyvěšovaly se vlajky, vyzváněly zvony, střílely se slavnostní salvy
z děl, konaly se vojenské přehlídky a mše.
„Pro monarchii byly tyto dny důležité, demonstrovala se moc státu a význam císaře. On byl ztělesněním toho státního útvaru a skrze něj se lidé identifikovali se státem,“ vysvětluje Dočkalová.
Pro tehdejšího člověka byl svět, který
bezprostředně vnímal, dost malý. „Mnozí
nikdy nebyly od svého stavení dál než třicet kilometrů, nečetli noviny, neměli knihy. Ale při těchto slavnostech dokázali vnímat svou příslušnost k mocnářství, přinejmenším z vesnické kazatelny,“ dodává.
Volno v práci v souvislosti s těmito oslavami však tehdy zdaleka nebyly automatické. „Často záleželo na zaměstnavateli. Ti
větší většinou zasedali v městských radách
a patřilo k bontonu, aby se oslavy těch státních událostí odbývaly důstojně. Ostatně
o jejich průběhu byla informována
i hejtmanství, a pokud by se děly nějaké nepřístojnosti, nebo byla slabá a třeba málo
nadšená účast, úřady k takovým zaměstnavatelům upřely pozornost,“ uzavírá.

Státní svátky v roce 2016
1. ledna (pátek) – Nový rok; Den obnovy samostatného českého státu; 25. března – Velký pátek;
28. března – Velikonoční pondělí; 1. května – Svátek práce (neděle); 8. května – Den vítězství
(neděle); 5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (úterý); 6. července – Den
upálení Mistra Jana Husa (středa); 28. září – Den české státnosti (středa); 28. října – Den vzniku
samostatného československého státu (pátek); 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
(čtvrtek); 24. prosince – Štědrý den (sobota); 25. prosince – Boží hod vánoční (neděle);
26. prosince – 2. svátek vánoční (pondělí)
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Petr Kotvald: Kvůli písničce Je v tahu po mně šla StB
Písničku Je v tahu Petr Kotvald původně nazpíval v anglické verzi pod názvem Big City Calling. „Absolvoval jsem několik návštěv na americké ambasádě, kde mi pomáhali s výslovností. Až po letech jsem se dozvěděl, že jsem se kvůli
tomu dostal do hledáčku StB,“ prozradil Kotvald na rádiu
Český Impuls AM 981. Později ho příslušníci Státní bezpečnosti žádali o vysvětlení.
Český text Je v tahu napsal Pavel Cmíral až dodatečně. Petr
Kotvald za úspěch písničky vděčí diskžokejům, kteří ji rádi
hráli. Návštěvníci diskoték pak nahrávku žádali i v rozhlase
a televizi. Písnička Je v tahu vznikla 18. března 1987.

Finanční
poradna
Znamená období Velikonoc
pro Vás vyšší výdaje a tak
uvažujete o krátkodobé půjčce, je to rozumné?
•••
Pokud potřebujete mít peníze rychle k dispozici, můžete
využít služeb nebankovních
společností, které krátkodobé
půjčky nabízejí. Doporučuji najít si na webových stránkách
kalkulačku, kde si můžete nastavit výši požadované půjčky
a dobu splácení a ihned zde
vidíte přesný rozpis týdenních splátek. O krátkodobou
půjčku si jednoduše zažádáte tak, že vyplníte online žádost na webových stránkách
společnosti, nebo zavoláte
na bezplatnou linku. Dále Vás
bude kontaktovat obchodní
zástupce společnosti, který si
s Vámi domluví schůzku a vyplní s Vámi žádost o půjčce.
•••
Uvažujete-li o krátkodobé půjčce, pečlivě zvažte, u jaké společnosti si ji vezmete. Kromě
výše úroku a RPSN si také
zjistěte, zda společnost nevyžaduje ručení majetkem, co se
stane, když nebudete schopni
zaplatit splátku, aj.

www.faircredit.cz

Je v tahu spánek tvůj a klid,
ten, kdo si věří, chce vítězit.
Jsme o krok dál a já
známé léčky chystám...
(Hudba: Peter Seering, Jindřich Parma,
text: Pavel Cmíral)
Jak vznikla písnička Nadi Urbánkové Mám ráda žužu,
uslyšíte dnes v 11:30 na rádiu Český Impuls. Bonusovou stanici Ráááádia Impuls můžete poslouchat na středních vlnách,
AM 981 kilohertzů, nebo na www.ceskyimpuls.cz.
(tom)

Rádio RockZone bude slavit s Harlejem
ČR | Rozhlasová stanice RockZone
105,9 oslaví ve středu 6. dubna své jedenácté narozeniny koncertem s názvem
RockOverdose v pražském Lucerna Music Baru. „Letošní oslavy jsou opravdu
zasloužené,“ říká tvůrce programu Josef Vlček. „Máme teď jedny z nejlepších výsledků poslechovosti v historii
stanice. O to raději oslavíme výročí zahájení našeho vysílání spolu s našimi posluchači,“ vysvětluje.
RockOverdose je pravidelný každoroční free koncert rádia RockZone
105,9, na němž se pokaždé představí některá ze špičkových českých kapel. Letos padla volba na populární Harlej, který doplní skupiny Jaksi Taksi a ATD.
INZERCE

Harlej v akci.

FOTO | J. SALAČ, MAFRA

„Je to dárek našemu publiku, a proto se
stalo zvykem, že je zadarmo. A co víc,
v přestávkách mezi kapelami chystáme
pro návštěvníky pár překvapení,“ dodává Vlček s tím, že začátek akce je ve
20 hodin.
Stanice RockZone 105,9 se specializuje na širokou paletu hudebních stylů
moderního rocku, hudby od začátku devadesátých let do současnosti. Je známá
také tím, že dbá na úzký kontakt s posluchači. Mohou si na ní sami vyzkoušet
práci moderátora pod dohledem zkušeného Pavla Anděla nebo naprogramovat svou vlastní hodinu vysílání. V pravidelném pořadu Česká desítka mají
místo i nové české kapely.
(kz)

hity týdne
na akcniceny.cz

BUdWeiSeR BUdVaR

nUteLLa

Fidorka

B: Original, světlý ležák 0,5 l (1 l = 25,80 Kč),
záloha na lahev 3 Kč

350 g (100 g = 17,11 Kč)

různé druhy, 30 g (100 g = 19,67 Kč)

12,90 Kč -40%

59,90 Kč -20%

od čtvrtka 24. 3. do středy 30. 3.

5,90 Kč

od čtvrtka 24. 3. do středy 30. 3.

-45%

od čtvrtka 24. 3. do středy 30. 3.

tesco kuřecí prsní řízky

coca-cola

tesco Vejce

chlazené balené, 1 kg, pultový prodej* 1 kg

více druhů, 2 l (1 l = 9,95 Kč), v nabídce
také Fanta a Sprite 2 l se slevou 30 %.

velikost M, 30 ks (1 ks = 1,83 Kč)

19,90 Kč -30%

54,90 Kč -25%

* neplatí pro OD Plzeň a HM Zlín.

99,90 Kč
od úterý 22. 3. do neděle 27. 3.

* s ClubCard cena 52,90 Kč

od úterý 22. 3. do pondělí 28. 3.

od úterý 22. 3. do pátku 25. 3.

Pragolaktos trvanlivé Mléko

kinder Surprise

Losos norský uzený

polotučné, 1 l

2 motivy, 20 g (100 g = 74,50 Kč)

Premium, 100 g

8,90 Kč -25%*

* sleva
minimálně

od čtvrtka 24. 3. do středy 30. 3.

14,90 Kč -40%*

* sleva
minimálně

od čtvrtka 24. 3. do středy 30. 3.

Všechny hity týdne najdete na

69,90 Kč -51%
od čtvrtka 24. 3. do středy 30. 3.

eFi Palace
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Dnešní moderátoři mě tahají za
Herec Jan Přeučil je
kromě klobouku známý
také svou vytříbenou
mluvou. Hovoří výrazně,
takřka výhradně spisovně.
„Řeč je obrazem vašeho
ducha,“ tvrdí. Nyní bude
hledat nové talenty pro
rozhlasové moderování.
„Současní moderátoři
mluví rychle, bez pauz.
Používají nesrozumitelné
výrazy,“ hodnotí.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Budoucím hercům předává Jan Přeučil své zkušenosti už desítky let. A ačkoliv jeho pedagogický projev může působit školometsky, on se takovému stylu snaží vyhnout. „Vždycky se stavím
před novou hereckou generaci nikoli
jako vousatý profesor, ale jako jejich budoucí starší kolega,“ říká.
Kromě toho, že jste uznávaný herec, platíte i za respektovaného pedagoga. Léta jste přednášel na pražské DAMU a v současnosti se věnujete začínajícím hercům na Akademii
umění v Banské Bystrici. Co vás
vlastně zavedlo na Slovensko?
Je to asi patnáct let, kdy za mnou přišel
můj přítel Joža Adamovič s tím, že se
svou paní – vynikající slovenskou herečkou Božidarou Turzonovovou založili
hereckou školu. Mám s přednášením určité zkušenosti, a tak mě požádali, jestli
bych nezasvěcoval mladé herce do tajů
hereckého umění. A já jsem na to kývnul, protože mě vždycky slovenské herectví dráždilo a vzrušovalo takovou zajímavou dynamikou a otevřeností.
Takže mezi českými a slovenskými
herci vnímáte velké rozdíly?
Oproti českému je slovenský projev takový, řekl bych, plastičtější a otevřenější. My jsme přeci jen trošku kultivovanější. V tom nejlepším slova smyslu, pochopitelně. Každopádně mě to velmi zajímalo, tak jsem vyrazil na Slovensko.
Tehdy ještě byla naživu má první žena
Štěpánka, která byla v údivu a říkala
mi: „Kam to prosím tě jedeš?“ Když
jsem dorazil, na peróně na mě čekalo
patnáct mladých Slováků – pedagogů
a úžasně srdečně mě přijali. Od té doby
tam jednou nebo dvakrát do měsíce blokově přednáším hereckou tvorbu.

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA

Jste přísný pedagog?
Vždycky se stavím před novou hereckou generaci nikoli jako vousatý profesor, ale jako jejich budoucí starší kolega.
K tomu mě vedl i můj profesor pan Radovan Lukavský. Musím říct, že se mi to
vyplácí, protože jsem se nesčetněkrát se
svými studenty později sešel jak před kamerou, tak na divadelních prknech.
Jste také patronem projektu Českého rozhlasu Hlas Dvojky, který má
za cíl hledat nové moderátorské talenty. Proč jste se na něj rozhodl
kývnout?
Když mě oslovili kolegové z Českého
rozhlasu, velice mě to potěšilo. Jednak
proto, že se ozvali těsně před mými narozeninami, takže to byl milý dárek, a jednak proto, že rozhlasové herectví považuji za jedno z nejnáročnějších. Jakýkoli člověk, který vystupuje pouze před mikrofonem, musí do svého hlasu vložit
absolutně všechno. V dnešní době, době
internetu, by se nemělo zapomínat na
jednu ohromnou věc. Že slovo má stále
neuvěřitelnou, až magickou moc.
Myslíte, že to platí stále? Přeci jen
dnes komunikace probíhá stále častěji spíše přes klávesnici či dotykovou obrazovku…
Staré antické přísloví říká: Řeč jest obrazem vašeho ducha. Prostřednictvím počítače, bez kterého si život neumíme
představit, si domluvíme jakoukoli
schůzku, přes Facebook seženeme jakýkoli kontakt. Ale osobní kontakt, pohlédnutí z očí do očí a to objetí slovem
je nezastupitelné.
Když sledujete práci dnešních mode-

rátorů, co vás takzvaně nejvíce
tahá za uši?
Těch věcí je celá řada. Moderátoři často
mluví velice rychle, bez pauz, bez rytmu
a logického důrazu. Hlavně se mi ale nelíbí používání vulgarismů, které dnes
není nic výjimečného. Stejně tak se objevují určité zkomoleniny a nesrozumitelnosti. Každý moderátor by měl být osobitý a svůj, ale nikdo by mu neměl odpárat profesionalitu mluvního projevu.
I moderátoři by měli umět hovořit v určité kvalitě jazyka českého. Myslím si, že
zvláště ti v soukromých rádiích by měli
na kvalitu češtiny klást obrovský důraz.

ní. Obdivuji, že jsou mnohdy i velkými
improvizátory a že se umí velmi pohotově přizpůsobit tomu, s kým zrovna hovoří. To kolikrát není jednoduché. Umět
naladit svého hosta na takovou vlnu, aby
tomu, o čem se baví, rozuměl akademicky vzdělaný člověk i babička z Chocerad, která si zrovna pustila rádio, v tom
je umění moderátorství. Je to výsostná
profese.
Přesto, neříkáte si někdy při sledování televizních pořadů, že moderátorem může být dnes už opravdu
v podstatě každý?

Jan Přeučil
Narodil se 17. února 1937 v Pardubicích.
Z politických důvodů nemohl studovat a vyučil se. Jeho otec
František Přeučil byl jedním z obžalovaných a odsouzených
v politickém procesu s Miladou Horákovou.
■ Teprve později mohl studovat na gymnáziu a následně
na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze.
■
■

Proč podle vás dnes v médiích dostává čeština tolik zabrat?
Když jsem studoval na Divadelní fakultě AMU, tak nám naše paní profesorky,
které učily jevištní projev, říkaly, že pravidelně jednou za měsíc a půl docházejí
do rozhlasu a je povinností všech moderátorů zúčastnit se dvou až tříhodinového tréninku jazyka českého. To dnes vůbec není. A mělo by být.
Co byste na dnešních moderátorech
naopak vyzdvihl? V čem mají podle
vás oproti svým předchůdcům navrch?
Faktem je, že někteří jsou velice spontán-

Ano, to se stává. Jsou i přímo některé pořady, při kterých je mi trapně. A je to
škoda! Právě moderátor nebo redaktor
svým chováním a svou mluvou ovlivňuje neuvěřitelně širokou skupinu lidí.
Ano, máme profesionály, kteří jsou na
vysoké úrovni, ale bohužel jsou i tací, jejichž práce opravdu není dobrá. Řečová
kultura v médiích je kolikrát bohužel velmi chabá. A myslím, že by si to měli uvědomit hlavně politici. Klikněte si někdy
na noční zprávy z BBC. Ačkoli se tam
politické strany přou o nejrůznější věci,
tak samotná kultivace a kultura angličtiny má svou noblesu a gentlemanství, kterého jsem velikým vyznavačem.

Česká republika
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uši. Je mi z nich trapně
Jedním takovým proslulým moderátorským gentlemanem je bezesporu
Marek Eben, který si získal v médiích zcela jedinečnou pozici a dá se
bez přehánění říct, že tvoří jakousi
vlastní profesní kategorii. Jak se mu
to podařilo?
Marka moc dobře znám. Je to velice noblesní, kulturní a obětavý člověk. On je
představitelem takové té příjemné
a milé úrovně a má svůj velice osobitý
humor. To je na něm velmi zajímavé.
Když si navíc uvědomíte jeho vztah
k vlastní ženě, kde to kvůli zdravotním
komplikacím není úplně jednoduché,
tak před Markem můžu jedině smeknout svůj oblíbený klobouk.
Hovořil jste o sobě jako o vyznavači
gentlemanství. Máte pocit, že dnešní emancipované ženy vůbec ještě
stojí o muže gentlemany?
Já myslím, že ano. Ale samy si to možná ani neuvědomují. Stala se mi jedna taková příhoda. S mojí milovanou Evičkou jsme byli v jednom obchodě, kde
mají veliké požadavky na prodavačky,
aby se chovaly mile a příjemně. Přišel
INZERCE

jsem k jedné z nich, byla to taková sympatická dáma, a mezi nákupem jsem jí
řekl: „Musím vám říct, že vám to výrazně sluší.“ A ta dáma, které mohlo být
pětatřicet, možná víc, se na mě podívala
a řekla: „Pane Přeučile, tohle už mi dlouho nikdo neřekl.“ A to je odpověď na
vaši otázku. Myslím si, že i v dnešní
době je každá žena ráda, když se k ní
její partner chová slušně, příjemně
a umí jí říct milé slovo.

„

Kultura řeči
v médiích
je kolikrát velmi chabá.
Uvědomit by si to měli
hlavně politici.
Ptám se proto, že jsou to často právě muži, kteří říkají, že gentlemanství už se nenosí. Že ženy ho už neumí ocenit.
To říkají ti, co to na ženy nikdy nezkusili. (smích)

Zlosyn, pohádkář
i slavný mafián
Démonický vzhled předurčoval Jana
Přeučila už od začátku jeho herecké
kariéry k rolím padouchů a zlosynů.
To potvrdila už jeho první filmová
úloha ve snímku Smrt v sedle.
Přitom umí na jevišti ukázat
i svou laskavou vlídnou tvář.
Se svou manželkou herečkou Evou
Hruškovou vystupují po republice
v dětských představeních
s loutkami. Přeučilův podmanivý
hlas herci zajistil také uplatnění
v dabingu. Namluvil desítky
seriálových i filmových rolí. Mezi
nejoblíbenější postavy, kterým
propůjčil svůj hlas, patří například
ředitel v americké televizní klasice –
seriálu Nemocnice Chicago Hope.
Podle svých slov si mimořádně
užíval také dabování mafiána Tana
v italském kultovním seriálu
Chobotnice. Aktuálně je možné
charismatického herce vidět
v seriálu Atentát.

hity týdne
na akcniceny.cz

RiMMeL Scandaleyes XX-treme

GaRnieR

Pampers Giant Pack

řasenka pro větší objem řas + černá
voděodolná tužka na oči ZDaRMa

micelární pleťová voda, 2x 400 ml

dětské plenky, mini 100 ks, midi 90 ks, maxi
76 ks, maxi+ 70 ks, junior 64 ks, nebo XL
56 ks, 1 ks maxi = 5,52 Kč

199 Kč

214 Kč

od pondělí 21. 3. do pátku 1. 4.

419 Kč

-40%

od pondělí 21. 3. do pátku 1. 4.

od pondělí 21. 3. do pátku 1. 4.

Běžecká obuv aSicS PatRiOt

dětské kolo X-Fact LiGhtSPeed 16“

Pánské, dámské horské kolo X-Fact

pánská i dámská

ocelový rám HI-TEn, přední, zadní brzdy

MISSIOnaLU,rámalloy6061/brzdyTektro836aL,přehazovačka
Shimano RD-M310, převody 21, vidlice HL CH-565aMS 80mm,
průměr kola 27,5; 29, také v dámském provedení 27,5“

Původní cena: 1 499 Kč

1 199 Kč

Původní cena: 4 599 Kč

-20%

od čtvrtka 24. 3. do čtvrtka 31. 3.

Původní cena: 12 999 Kč

2 499 Kč -46%

6 999 Kč -46%

od čtvrtka 24. 3. do čtvrtka 31. 3.

od čtvrtka 24. 3. do čtvrtka 31. 3.

kuchyňský robot BOSch MUM56z40

nerezový tyčový mixér GORenJe hB804e

Varná konvice Fte08315

7 rychlostních stupňů, planetární pohyb míchání,
nerezová míchací mísa o objemu 3,9 l, hnětací hák,
šlehací a míchací metly, lis na citrusy, masomlýnek

nerezová mixovací noha, nástavec na sekání, šlehací metla,
nádoba na mixování s víkem, měkká rukojeť, praktický stojan,
příkon 800 W

automatické vypnutí ohřevu, ochrana proti přehřátí,
360º středový otočný konektor, objem 1,5 l, příkon 1500 W

5 555 Kč

-25%

1 199 Kč

-36%

199 Kč

-59%

od středy 23. 3. do úterý 29. 3.

od středy 23. 3. do úterý 29. 3.

od středy 23. 3. do úterý 29. 3.

nebo do vyprodání zásob, neplatí pro prodejny
v Rakovníku a Karviné, 1 zákazník = 1 kus.

nebo do vyprodání zásob, neplatí pro prodejny
v Rakovníku a Karviné, 1 zákazník = 1 kus.

nebo do vyprodání zásob, neplatí pro prodejny
v Rakovníku a Karviné, 1 zákazník = 1 kus.

Všechny hity týdne najdete na
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Zelená viagra funguje okamžitě
Odbornice na rostlinné speciality Alena Burešová radí, které bylinky zlepší spánek, hojení ran i sexuální život
5plus2
■ RÁDCE
Bylinky, které
pomůžou s hubnutím
„Pokud se snažíme zhubnout, spolehlivě pro tento účel funguje jednodruhový
čaj puerh, kterému se lidově říká čaj
čínských císařů. Je dobré popíjet jej
v průběhu celého dne. Díky němu nemáme takovou chuť k jídlu a můžeme
tak snáze snížit příjem potravin. Navíc
také štěpí přebytečné tuky. Proto se mu
někdy říká požírač tuků. Zároveň posiluje imunitní systém a detoxikuje organismus. Je to jednoznačně nejlepší čaj
pro hubnutí. Ostatní čaje, které pomáhají snížit váhu, mají z devadesáti procent projímavé účinky, což ne každému vyhovuje.“

Bylinky pro
vaše sladké sny
„Na dobrý spánek působí například meduňka. Je to slabounká bylinka, kterou
můžeme podávat klidně i dětem. Pomůže i těm, kteří nejsou zvyklí na silnější
preparáty. Další bylinky, které na spaní
pomáhají, jsou například kozlík, chmel,
levandule, a to ideálně ve směsi společně s meduňkou. Takovéto čaje jsou léty
prověřené a fungují skvěle, pokud je pijeme v klidu po doušcích přibližně hodinu před spaním. Navíc nejsou návykové, což je velmi důležité.“
INZERCE

ILUSTRAČNÍ FOTO | SHUTTERSTOCK

Bylinky, jež
vám dodají energii

Bylinka coby
přírodní viagra

Bylinky jako
hojivá náplast

„Výluh z ženšenu i ginkgo biloby dokáže člověka takzvaně nakopnout a nabudit. Navíc bez vedlejších účinků. Skvěle
funguje také jeden z nejoblíbenějších nápojů v Jižní Americe – čaj maté, který se
vyrábí z cesmíny paraguayské. Nápoj
má povzbudivé účinky a osvědčuje se
jako zdroj energie při fyzickém, ale i psychickém vyčerpání. Obsahuje látky, které jsou chemicky blízké kofeinu, ovšem
nezpůsobují návyk. Všechny tyto přírodní povzbuzovadla jsou oblíbená například u studentů před zkouškami. Neměli
by je ale užívat lidé s vysokým tlakem.“

„Z volně dostupných prostředků funguje bylinka jménem kozličník jako přírodní viagra. Používají ho také hodně
sportovci, protože pomáhá růstu svalové hmoty. Je vhodný rovněž pro starší
lidi, kteří už mají svalstvo ochablejší. Je
ale zapotřebí mít dostatek aktivního pohybu, aby mohl dobře účinkovat. Pokud
se bavíme ryze o jeho působení na potenci, výluh z kozličníku by se měl pít
navečer nebo zkrátka předtím, než je
takzvaně zapotřebí. Napomáhá totiž prokrvení. Nemusí se užívat dlouhodobě,
jelikož funguje takřka okamžitě.“

„Pokud máme otevřenou ránu, nikdy bychom neměli bylinky v jakékoli formě
dávat přímo do místa poranění. Můžeme
ale například kolem přikládat obklady.
Použít můžeme zlatobýl a jitrocel, které
mají hojivé účinky, nebo třeba řepík.
Ten je zase protizánětlivý. Pro lepší hojení jizev, jež například trápí maminky po
porodu, je ideální důkladně vmasírovat
tyto bylinky ve formě mastí. Dobrým pomocníkem je také měsíček lékařský.
Ten pomáhá také na rozpraskané ruce,
opruzeniny, ale rovněž při hojení popálenin nebo omrzlin.“ ALENA BUREŠOVÁ
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Alžběta II. zkusila i svíčkovou
Dne 27. března 1996 se
královna Alžběta II. stala
vůbec prvním britským
monarchou, který kdy
navštívil někdejší země
Koruny české.
ČR | Je to 20 let, co královna Alžběta II.
zkřížila Čechům jejich osudy. V roce
1996 se tak stalo hned dvakrát. Nejprve
27. března přiletěla do Prahy z polské
Varšavy s manželem princem Philipem,
vévodou z Edinburghu. Na Ruzyni dorazili malým sedmnáctimístným letadlem
BAE 146. „Bylo 15 hodin 50 minut, Alž-

Alžběta II. v červeném kostýmku prochází Brnem spolu s prezidentem Václavem Havlem a primátorkou Dagmar Lastoveckou. FOTO | OTTO BALLON MIERNY

INZERCE

... pohyb v každém věku.
Elektrické vozíky pro seniory
a nejen pro ně.

SLEVA

40%

SELVO 4800
Motor: 800W / 24V
Dojezd: až 45 km
Nosnost: 130 kg

- nové zboží
- záruka 24 měsíců
- servisní zázemí
- snadné ovládání
- řízení bez ŘP
- nabíjení z běžné
zásuvky
- nízké provozní
náklady

běta II. vystupuje ze svého Rolls-Roycu
na zaplněném Hradčanském náměstí.
V hlavní bráně Pražského hradu ji oficiálně vítá prezident Václav Havel,“ komentovala Česká televize ve zpravodajství příjezd královny z letiště.
Své oblíbené vozy Rolls-Royce měla
Alžběta II. přichystány hned dva – temně modrý a červený. Právě ten si vybrala následující den k cestě na letiště, aby
sama bez Philipa odlétla do Brna.
Předtím ale ještě stihla spoustu věcí.
Na Hradě ji Václav Havel udělil Řád Bílého lva a ona jeho dekorovala britským
velkokřížem Řádu Lázně. Došlo i na
soukromé dary. Vášnivý lovec princ
Philip dostal brokovnici a královna unikátní vázu z nižborské sklárny. Na oplátku obdarovala Václava Havla knihou ze
17. století o katedrále sv. Pavla v Londýně, šlo o její první vydání. Kolem
páté odpoledne se pak Alžběta II. s princem Philipem procházeli po Karlově
mostě. Zřejmě jim vyhládlo, protože při
slavnostní večeři pro 270 hostů v hotelu
Hoffmeister s potěšením přivítali servírované pečené kuře s kořeněnou nádivkou a výtečnou svíčkovou na smetaně.

Na Pražském hradě v salonku u oválného stolu.
FOTO | HERBERT SLAVÍK

SELVO 3500
Motor: 500W/48V
Dojezd: až 40 km
Nosnost: 140 kg

Druhý den v Brně mávaly královně tisícovky příznivců. Ona je odměnila krátkým proslovem. „Jménem britského
lidu přeji vám a vašemu městu prosperitu a úspěšnou budoucnost,“ řekla tehdy
mimo jiné. „Královna pobyla v Brně
jen čtyři hodiny, připravovalo se to ale
pochopitelně dlouhé týdny dopředu,“
zavpomínal Ivan Holas, reportér Českého rozhlasu. Z moravské metropole si
Alžběta II. odvezla jako dar od primátorky sadu granátových šperků. Princ Philip se mezitím vrátil z prohlídky koníren v Kladrubech nad Labem a královský pár odlétl zpět do Británie. Ten rok
si ale Alžběta II. potřásla rukou s Čechy
ještě jednou. Když na konci června na
stadionu ve Wembley po prohraném finále s Němci předávala stříbrné medaile našim fotbalistům.
(kor)

BG Technik cs, a.s.: Výstavní 123/11, Ostrava, 703 00
Tel: 602 457 141

ceny vč. DPH

Ve Wembley.

FOTO | MICHAL RŮŽIČKA

86 307 000 Kč
(osmdesát šest milionů tři sta sedm tisíc korun českých)

na charitu

Tolik dala Nadace AGROFERT v letech
2012–2015 na charitativní a neziskové
projekty i potřebným jednotlivcům
v České republice.
V roce 2016 plánuje rozdat další
desítky milionů Kč.

Zajímá vás více?
Jděte na www.nadace-agrofert.cz

Začněte
u nás

Hledáte rodinný dům,
byt či pozemek
v Moravskoslezském kraji?

Prodej

Prodej

Pronájem

Rodinný dům

Byty 3+1

Byt 3+kk

Řadový RD, 5+1,
obec Dobratice

72 m², ul. Bratr. Veverkových,
Karviná-Hranice

Cena: 1 700 000 Kč

Cena: 629 000 Kč

Podkrovní byt po rekonstrukci
v RD, 63 m² s terasou na ul.
I. Herrmanna, Ostrava

Cena: 6 500 Kč

Dalších více než 8 tisíc
nemovitostí z vašeho kraje
najdete na www.reality.idnes.cz

Největší realitní kanceláře z vašeho kraje u nás již inzerují:

Tady jsem doma.
Nabízejte své nemovitosti i vy,
kontaktujte nás na 277 271 937.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 26. března 2016

ČT1
6.00

Kouzelné bylinky 6.30 Polopatě 7.25
O vysoké věži. Pohádka (ČR, 1978)
8.40 Gejzír 9.10 Otec Brown III 10.00
Všechnopárty 10.50 O princezně
z Rimini. Pohádka (ČR, 1999)

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Poklad na Sovím hrádku
14.20 Hotel Modrá hvězda
15.50 Příběhy slavných... V. Dlouhý
16.45 Hercule Poirot
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

ZÁBAVA

NOVA
6.45
7.15
7.40
8.05
8.30
8.55
9.25
11.10
12.10
12.45
13.35
13.55
15.30
17.25
19.30

Jake a piráti ze Země Nezemě
Monstra vs. vetřelci (20)
Návrat do budoucnosti II (3)
Looney Tunes: Úžasná show II
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví (21)
Krok za krokem IV (5)
Flubber
Koření
Volejte Novu
Rady ptáka Loskutáka
Tipy ptáka Loskutáka
Výměna manželek IV
Hořké sladkosti
Dům naruby
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

ZÁBAVA

Prima
7.15
7.45
8.45
9.55
10.15
11.30
13.30
15.30
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

X-Men (12)
Friends
Autosalon
Autosalon Extra
Ohnivý kuře
První bitva. Seriál (ČR, 2016)
Danielle Steelová: Rodinné
album (2/2)
Romantický film (USA, 1994)
Láska na konci světa
Romantický film (N, 2009)
Vraždy v Midsomeru X
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

ZÁBAVA

Nova Cinema
5.25 Malá mořská víla 6.40 Matilda 8.25 Už tam
jsme?, komedie (USA/Kan., 2005) 10.35 Gilmorova
děvčata III (3), seriál (USA, 2002) 11.30 Doktor
Hollywood, romant. film (USA, 1991) 13.30 Pozdravy ze spermabanky, komedie (USA, 2013) 15.25
VALL-I, animovaný sci-fi film (USA, 2008) 17.25
Harry Potter a Fénixův řád, dobr. film (USA/VB,
2007) 20.00 Thor, akční film (USA, 2011) 22.20
Černé zlato, dobr. drama (Fr./It./Tunis., 2011) 0.50
Rudá planeta, sci-fi film (USA/Austr., 2000)

Prima cool
7.10 Ztraceni III (6) 8.10 Poručík Backstrom (3) 9.05
Poručík Backstrom (4) 10.05 Kurýr (11) 11.05 Skladiště 13 IV (9) 12.05 Top Gear XVII (6) 13.10 Kurýr
(11) 14.10 Simpsonovi V (20) 14.40 Simpsonovi
V (21) 15.10 Simpsonovi V (22) 15.40 Simpsonovi
VI (1) 16.10 Re-play 16.45 Applikace 17.20 Aliho
parťáci 17.55 Simpsonovi VI (2) 18.30 Simpsonovi
VI (3) 18.55 Simpsonovi VI (4) 19.30 Simpsonovi VI
(5) 20.00 Tajný agent v sukni, komedie (USA,
2012), hrají: T. Perry, E. Levy a další 22.35 Resident
Evil: Zánik, horor (USA, 2007). Hrají M. Jovovichová, O. Fehr a další 0.35 Re-play 1.10 Applikace 1.45
Aliho parťáci 2.20 Stav ohrožení (11)

Prima Max

20.00 Ceny Thálie 2015
21.45 Kolja
Komedie (ČR, 1996). Hrají
Z. Svěrák, L. Šafránková,
A. Chalimon, O. Vetchý,
S. Zázvorková. Režie J. Svěrák
23.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.35 22 výstřelů
Thriller (Fr., 2010). Hrají J. Reno,
K. Merad, J.-P. Darroussin,
M. Foisová, J. Starr a další.
Režie R. Berry
1.30 Manéž Bolka Polívky
3.40 Banánové rybičky
4.05 Kde bydlely princezny
4.25 Chalupa je hra
4.45 Pod pokličkou
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

20.20 Tvoje tvář má známý hlas
Osm známých osobností se za
pomoci týmu maskérů, kostymérů a choreografů změní na ikony
hudební scény a zazpívají jejich
nejslavnější hity
22.50 Území mrazu
Thriller (USA, 2013). Hrají
N. Cage, J. Cusack, V. A. Hudgensová, R. Mitchellová a další.
Režie S. Walker
0.50 Generálova dcera
Krimifilm (USA/N, 1999). Hrají
J. Travolta, M. Stoweová,
J. Cromwell, L. Stefanson,
C. Williams. Režie S. West
3.50 Krok za krokem IV (5)
4.15 DO-RE-MI
5.10 Novashopping

20.15 Máme rádi Česko
22.00 Krvavý Bangkok
Thriller (USA/Kan./Thaj., 2014).
Hrají D. Lundgren, T. Jaa,
C. Jadeová a další. Režie
E. Uekrongtham
0.10 Halloween II
Horor (USA, 2009). Hrají
S. Moon Zombieová, S. Taylor-Compton, B. Dourif a další.
Režie R. Zombie
3.10 Vraždy v Midsomeru X
Nevinnost sama. Krimiseriál
(VB, 2006). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, P. Eyre a další. Režie
R. Holthouse
3.45 Halloween II
Horor (USA, 2009). Hrají S. Moon
Zombieová, S. Taylor-Compton

9.35 Friends 10.05 X-Men (12) 10.30 Vítejte
v novém těle III (5) 11.25 To je vražda, napsala XI (11)
12.25 Kriminálka Stuttgart V (16) 13.20 Nigella vaří
rychlovky (4) 13.55 To je vražda, napsala XI (12)
14.55 Kriminálka Stuttgart V (17) 15.50 Na stopě
Apačů, western (USA, 1972) 17.55 Nigella vaří rychlovky (5) 18.30 Vítejte v novém těle III (6) 19.30 Teď
vaří šéf! 20.15 Hawaii 5-0 V (25) 21.10 Hawaii 5-0 III
(1) 22.05 Nezastavitelný, akční thriller (USA, 2010),
hrají: D. Washington, Ch. Pine, R. Dawsonová a další
0.05 Dobrá manželka VI (5) 0.55 Resident Evil:
Zánik, horor (USA, 2007), hrají: M. Jovovichová,
O. Fehr, A. Larterová a další

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (10) 8.45 World of
Freesports 9.10 St. Louis Blues - Vancouver
Cannucks 11.15 Šipky - Premier League Darts 2016
14.05 Magazín NBA Action (23) 14.50 Kobra 11 III
(2) 15.55 Star Trek: Nová generace (10) 16.50
Ripleyho věřte nevěřte III (17) 17.45 Vzdálený most
(1/2), válečný film (USA/VB, 1977) 19.25 Star Trek:
Nová generace (11), seriál (USA, 1992) 20.20 Jádro,
sci-fi thriller (VB/USA, 2003) 22.40 Riziko, krimifilm (USA, 2000) 0.50 KOTV Weekly (13)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 120

neděle 27. března 2016
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Příběhy
slavných... Vladimír Dlouhý 7.20
Hrdinný kapitán Korkoran 8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.00
Dynastie Nováků (13/13) 11.50 Televarieté

13.30 Nevěsta s velkýma nohama
Dobrodružná pohádka (ČR, 2002)
14.45 Pravda a lež
Pohádka (ČR, 1992)
16.05 Babička (1/2)
Rodinné drama (ČR, 1971)
17.35 Princezna se zlatou hvězdou
Pohádka (ČR, 1959)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Vesničko má středisková
Komedie (ČR, 1985)
21.40 Černí baroni
Komedie (ČR, 1992)
23.24 Výsledky losování Šťastných 10
23.25 Komisař Moulin
1.05 Manéž Bolka Polívky
2.20 Hobby naší doby
2.45 Žiješ jenom 2x

NOVA
6.30
7.00
7.25
7.50
8.15
8.40
9.10
10.10
11.35
13.25
15.10
16.50
19.30
20.20
21.30
0.00
0.50
2.50

Jake a piráti ze Země Nezemě
Monstra vs. vetřelci (21)
Návrat do budoucnosti II (4)
Looney Tunes: Úžasná show II
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví (22)
Krok za krokem IV (6)
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným
Zakletá Ella
Fantasy komedie (Irs./USA/VB,
2004)
Pátek není svátek
Komedie (ČR, 1979)
Princ Bajaja
Pohádka (ČR, 1971)
Hrabě Monte Christo
Dobrodružný film (VB/USA/Irs.,
2002)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Na vodě (8)
Uprchlík
Akční film (USA, 1993). Hrají
H. Ford, T. L. Jones, S. Wardová
Námořní vyšetřovací služba II
Hrabě Monte Christo
Volejte Novu

6.25
6.55
7.55
9.15
9.45
10.55
11.55
12.40
13.20
13.45
15.50
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
1.10
2.20

Prima

Nova Cinema

Max Steel (1)
Friends
Tajemství války (22)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře
Vylomeniny
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Big Ben IV (5)
Volný pád. Krimiseriál (N, 2002)
Vraždy v Midsomeru X
Smrt na gilotině. Krimiseriál
(VB, 2006)
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
V. I. P. vraždy (8)
Vytříděný odpad. Detektivní
seriál (ČR, 2016)
Ano, šéfe!
Poslední vůz
Western (USA, 1956). Hrají
R. Widmark, D. Farrová
Tři mušketýři II (4)
Zrozeni k zabíjení? V (12)

6.15 Flubber 8.00 Harry Potter a vězeň z Azkabanu 11.00 Koření (326) 11.55 Iron Man, akční film
(USA, 2008) 14.15 Hořké sladkosti, komedie
(USA/N, 2000) 16.00 Thor, akční film (USA, 2011)
18.10 Vražedná práva (14, 15) 20.00 Happy Feet
22.00 Astronautova žena, sci-fi film (USA, 1999)
0.10 Laskavý dotek II (9) 1.00 Vražedná práva (14)

Prima cool
6.35 Ztraceni III (7) 7.35 Těžká dřina 8.10 Applikace
8.45 Re-play 9.15 Kurýr (12) 10.20 Skladiště 13 IV
(10) 11.15 Top Gear XVIII (1) 12.25 Kurýr (12) 13.25
Simpsonovi VI (2-5) 15.25 Tajný agent v sukni 17.55
Simpsonovi VI (6) 18.30 Simpsonovi VI (7) 18.55
Simpsonovi VI (8) 19.30 Simpsonovi VI (9) 20.00
Herkules: Zrození legendy 22.10 Dexter VIII (12)
23.25 Těžká dřina 0.05 Cinema Tipy 0.35 Shorts

Prima Max
10.45 Vítejte v novém těle III (6) 11.45 To je vražda,
napsala XI (12) 12.45 Kriminálka Stuttgart V (17) 13.40
Nigella vaří rychlovky (5) 14.15 To je vražda, napsala
XI (13) 15.15 Kriminálka Stuttgart V (18) 16.10 Hawaii
5-0 V (25) 17.05 Hawaii 5-0 III (1) 17.55 Nigella vaří
rychlovky (6) 18.30 Vítejte v novém těle II (1) 19.30
Vychytávky Ládi Hrušky 20.15 Právo a pořádek XVI
(17, 18) 22.05 Krvavý Bangkok 0.05 Dobrá manželka

pondělí 28. března 2016
6.00

ČT1

NOVA

Zlatá panna 7.05 Hotel Modrá hvězda
8.35 Narcisový dům (2/2) 9.45 Ať žijí
duchové! 11.05 Princezna se zlatou
hvězdou

6.00 Na vodě (8)
6.55 Čarovné dědictví
Pohádka (ČR/N, 1985)
8.25 Čertova nevěsta
Pohádka (ČR, 2011)
10.30 Už jsme doma?
Komedie (USA, 2007)
12.10 G-Force
Dobrodružná komedie
(USA, 2009)
14.00 Láska s výstrahou
Romantická komedie
(USA/Austr., 2002)
15.55 Hrátky s čertem
Pohádka (ČR, 1956)
17.35 Co na to Češi
18.30 Ulice (3001)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.20 Drazí sousedé
Komediální seriál (ČR, 2016)
21.25 Mentalista VI (17)
22.20 Kriminálka Miami X (9)
23.15 Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIII (10)
0.10 Láska s výstrahou
1.50 Mentalista VI (17)
2.55 Co na to Češi

12.25 O princi, který měl o kolečko víc
Pohádka (ČR, 1992)
13.30 O království z nudlí a štěstí bez
konce
Pohádka s písničkami (ČR, 2009)
14.30 Babička (2/2)
Rodinné drama (ČR, 1971)
15.55 Vesničko má středisková
Komedie (ČR, 1985)
17.35 Království potoků
Pohádka (ČR, 2005)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Případy 1. oddělení (5/14)
Laborant. Krimiseriál (ČR, 2013)
21.05 Rozsudek II
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Tankový prapor
Komedie (ČR, 1991)
22.55 Kriminalista
23.55 Profesionálové
0.45 Banánové rybičky
1.15
Kalendárium

Prima
6.15
6.45
7.15
9.30
10.55
12.55
14.35
16.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.55
0.55
2.25
3.30

Max Steel (2)
Friends
Na vlásku
Anim. pohádka (USA, 2010)
Obušku, z pytle ven!
Pohádka (ČR, 1955)
Syn Růžového pantera
Komedie (USA/It., 1993)
Anděl na horách
Filmová komedie (ČR, 1955)
Honza málem králem
Pohádka (ČR, 1976)
Pekařův císař
Komedie (ČR, 1951)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře
Cesty Boží jsou nevyzpytatelné.
Seriál (ČR, 2016)
TOP STAR magazín
Jste to, co jíte
Prostřeno!
Anděl na horách
Pekařův císař
Obušku, z pytle ven!

Nova Cinema
5.25 Zakletá Ella 6.55 Harry Potter a Fénixův řád
9.20 Dům naruby 11.20 Pátek není svátek 13.20
Princ Bajaja 15.15 Happy Feet 17.10 Blázinec, komedie (USA, 1988) 19.05 Gilmorova děvčata III (4)
20.00 Můj týden s Marilyn, drama (USA, 2011) 21.55
Čarodějky z Eastwicku, komedie (USA, 1987) 0.10
Stoupenci zla II (9) 0.55 Vražedná práva (14)

Prima cool
8.55 Vítejte doma VI (12) 9.55 Futurama X (5) 10.25
Jmenuju se Earl III (18) 10.50 Hvězdná brána II (16)
11.50 Top Gear XVII (6) 12.55 Jmenuju se Earl III (19)
13.25 Simpsonovi VI (6-9) 15.25 Applikace 15.55
Futurama X (6) 16.25 Hvězdná brána II (17) 17.20 Bylo
nebylo III (20) 18.20 Simpsonovi VI (10-13) 20.15
Poslední loď (7) 21.25 Teorie velkého třesku VI (22)
22.00 Agresivní virus (2) 23.05 Zlověstné ticho

Prima Max
10.05 Max Steel (2) 10.30 Vítejte v novém těle II (1)
11.25 To je vražda, napsala XI (13) 12.25 Kriminálka
Stuttgart V (18) 13.20 Nigella vaří rychlovky (6) 13.55
To je vražda, napsala XI (14) 14.55 Kriminálka Stuttgart V (19) 15.50 Herkules: Zrození legendy 17.50
Nigella vaří rychlovky (7) 18.25 Vítejte v novém těle II
(2) 19.20 Vítejte doma VI (13) 20.15 Velikonoční
superzajda 22.15 Konzultant 0.40 Spravedlnost v krvi

úterý 29. března 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Otec Brown III 10.40 Kojak II 11.30
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.45 Krabička
Povídka z cyklu Bakaláři
15.00 Kojak II
15.50 Hubert a Staller IV
16.40 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 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.15 Hercule Poirot
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.50 Kriminálka Paříž
23.45 Rozsudek II
0.10 AZ-kvíz
0.35 Banánové rybičky

5.55
8.45
9.00
10.50
12.00
12.40
12.50
13.45
14.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.25
22.30
23.15
0.05
0.55
1.40
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2999, 3000)
Drazí sousedé (5)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VIII (7)
Tělo jako důkaz II (7)
Dr. House (20)
Ordinace v růžové zahradě 2 (488)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3002)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(643)
Víkend
Kriminálka Miami X (10)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIII (11)
Dr. House (20)
Tělo jako důkaz II (7)
Kolotoč
DO-RE-MI

6.15
6.45
7.15
9.30
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.15
23.20
0.20
2.05

Prima

Nova Cinema

Max Steel (3)
Friends
M.A.S.H (13-15)
Teď vaří šéf!
Místo činu: Hannover (11)
Otázka cti. Krimiseriál (N, 2007)
Policie Hamburk V (10)
Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VII (6)
Krimiseriál (N/Rak., 2002)
Castle na zabití V (16)
Krimiseriál (USA, 2012)
Loď snů (15)
Romantický seriál (N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vraždy podle Agathy (5)
Žena v květináči. Krimiseriál
(VB, 2014-2016)
Očima Josefa Klímy
Jste to, co jíte
Prostřeno!
Místo činu: Hannover (11)
Policie Hamburk V (10)

5.50 G-Force 7.30 Čertova nevěsta 9.30 Hrátky
s čertem 11.35 Blázinec 13.30 90210: Nová generace
III (15) 14.15 Gilmorova děvčata III (4) 15.35 Můj týden
s Marilyn 17.15 Království (2) 18.10 Pohřešovaní II (2)
19.05 Gilmorova děvčata III (5) 20.00 Rychlejší než
smrt, western (USA/Jap., 1995) 22.05 Parťák, komedie (N/USA, 1990) 23.50 Stoupenci zla II (10)

Prima cool
10.25 Jmenuju se Earl III (19) 10.50 Hvězdná brána II
(17) 11.50 Top Gear XVIII (1) 12.55 Jmenuju se Earl III
(20) 13.25 Simpsonovi VI (10-13) 15.25 Teorie velkého
třesku VI (22) 15.55 Futurama X (7) 16.25 Hvězdná
brána II (18) 17.20 Bylo nebylo III (21) 18.20 Simpsonovi VI (14-17) 20.15 Top Gear speciál: Když se nedaří
(5) 21.25 Teorie velkého třesku VI (23) 21.50 Partička
22.45 Stupeň 8: Armageddon (1/2) 0.40 Partička

Prima Max
10.05 Max Steel (3) 10.30 Vítejte v novém těle II (2)
11.25 To je vražda, napsala XI (14) 12.25 Kriminálka
Stuttgart V (19) 13.20 Nigella vaří rychlovky (7) 13.55
To je vražda, napsala XI (15) 14.55 Kriminálka Stuttgart V (20) 15.50 Velikonoční superzajda 17.50 Nigella vaří rychlovky (8) 18.25 Vítejte v novém těle II (3)
19.20 Vítejte doma VI (14) 20.15 Jump street 21 22.25
Tanec na vlnách 0.35 Spravedlnost v krvi III (18)

středa 30. března 2016
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.50
Hubert a Staller IV 10.40 Kojak II
11.30 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.45 Šípková Růženka
15.00 Kojak II
15.55 Hubert a Staller IV
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 Pošta pro tebe
21.00 DoktorKA
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Všechno nejlepší!
Komedie (ČR, 2006)
23.35 Kriminálka Paříž
0.30 AZ-kvíz
0.55 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.35
8.55
10.40
12.00
12.40
12.50
13.45
14.40
15.40
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.45
22.35
23.50
0.35
1.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3001, 3002)
Ordinace v růžové zahradě 2
(643)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VIII (8)
Tělo jako důkaz II (8)
Dr. House (21)
Ordinace v růžové zahradě 2
(489)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3003)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Chcete být milionářem?
Kriminálka Las Vegas XV (17)
Zpověď
Akční film (USA, 2011). Hrají
K. Sutherland, J. Hurt a další
Námořní vyšetřovací služba IV (13)
Dr. House (21)
Tělo jako důkaz II (8)

6.05
6.35
7.05
9.20
10.20
12.20
13.20
14.30
15.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.45
0.40
2.30
3.15

Prima

Nova Cinema

Max Steel (4)
Friends
M.A.S.H (15-17)
Castle na zabití V (16)
Místo činu: Hannover (12)
Krimiseriál (N, 2002)
Policie Hamburk V (11)
Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VII (7)
Krimiseriál (N/Rak., 2002)
Castle na zabití V (17)
Krimiseriál (USA, 2012)
Loď snů (16)
Romantický seriál (N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře
Trhy. Seriál (ČR, 2016)
Show Jana Krause
Telebazar
Prostřeno!
Místo činu: Hannover (12)
Policie Hamburk V (11)
Komisař Rex VII (7)

8.40 Gilmorova děvčata III (4) 9.30 Můj přítel Monk
VIII (7) 10.20 Tělo jako důkaz II (7) 11.10 Pohřešovaní
II (2) 12.25 90210: Nová generace III (16) 13.15 Království (2) 14.05 Gilmorova děvčata III (5) 15.25 Láska
s výstrahou 17.15 Království (3) 18.10 Pohřešovaní II (3)
19.05 Gilmorova děvčata III (6) 20.00 Až tak moc tě
nežere 22.30 Králové ro(c)ku 0.20 Stoupenci zla II (11)

Prima cool
10.25 Jmenuju se Earl III (20) 10.50 Hvězdná brána II
(18) 11.50 Top Gear speciál: Když se nedaří (5) 12.55
Jmenuju se Earl III (21) 13.25 Simpsonovi VI (14-17)
15.25 Teorie velkého třesku VI (23) 15.55 Futurama
X (8) 16.25 Hvězdná brána II (19) 17.20 Bylo nebylo III
(22) 18.20 Simpsonovi VI (18-21) 20.15 Letečtí stíhači
v boji II (4) 21.25 Teorie velkého třesku VI (24) 21.50
Partička 22.45 Stupeň 8: Armageddon (2/2)

Prima Max
10.35 Vítejte v novém těle II (3) 11.35 To je vražda,
napsala XI (15) 12.35 Kriminálka Stuttgart V (20)
13.30 Nigella vaří rychlovky (8) 14.05 To je vražda,
napsala XI (16) 14.55 Kriminálka Stuttgart V (21) 15.55
Jen na lásce záleží 17.50 Nigella vaří rychlovky (9)
18.25 Vítejte v novém těle II (4) 19.20 Vítejte doma VI
(15) 20.15 Osm statečných 22.40 Stupeň 8: Armageddon (1/2) 0.30 Spravedlnost v krvi III (19)

čtvrtek 31. března 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.50
Hubert a Staller IV 10.40 Kojak II
11.30 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.45 Soud
15.05 Kojak II
15.55 Hubert a Staller IV
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 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.20 Máte slovo s M. Jílkovou
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Gejzír
22.50 Taggart
23.40 Motiv
0.25 AZ-kvíz
0.55 Objektiv
1.25 Toulavá kamera

5.55
8.35
8.55
9.45
11.15
12.00
12.40
12.50
13.40
14.40
15.40
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.10
23.55
0.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3003)
Chcete být milionářem?
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VIII (9)
Tělo jako důkaz II (9)
Dr. House (22)
Ordinace v růžové zahradě 2
(490)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3004)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(644)
Prásk!
Není úniku
Akční film (USA, 1993). Hrají
J.-C. Van Damme, R. Arquetteová
Dr. House (22)
Tělo jako důkaz II (9)

6.10
6.40
7.10
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.05
23.20
0.20
2.05
2.50

Prima

Nova Cinema

Max Steel (5)
Friends
M.A.S.H (17-19)
Castle na zabití V (17)
Krimiseriál (USA, 2012)
Místo činu: Hannover (13)
Krimiseriál (N, 2003)
Policie Hamburk V (12)
Starý dluh. Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VII (8)
Krimiseriál (N/Rak., 2002)
Castle na zabití V (18)
Krimiseriál (USA, 2012)
Loď snů (17)
Romantický seriál (N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Nemocnice Motol
Vylomeniny
Ano, šéfe!
Prostřeno!
Místo činu: Hannover (13)
Policie Hamburk V (12)
Komisař Rex VII (8)

9.55 Tělo jako důkaz II (8) 10.45 Pohřešovaní II (3)
12.00 90210: Nová generace III (17) 12.50 Království
(3) 13.40 Gilmorova děvčata III (6) 15.00 Až tak moc
tě nežere 17.15 Království (4) 18.05 Pohřešovaní II (4)
19.05 Gilmorova děvčata III (7) 20.00 Námořní
vyšetřovací služba (19, 20) 21.50 Hra o přežití 23.45
Stoupenci zla II (12) 0.30 Hra o přežití

Prima cool
9.55 Futurama X (8) 10.25 Jmenuju se Earl III (21)
10.55 Hvězdná brána II (19) 11.55 Letečtí stíhači v boji
II (4) 12.55 Jmenuju se Earl III (22) 13.25 Simpsonovi VI
(18-21) 15.25 Teorie velkého třesku VI (24) 15.55 Futurama X (9) 16.25 Hvězdná brána II (20) 17.20 Bylo
nebylo IV (1) 18.20 Simpsonovi VI (22-25) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku VII (1) 22.00 Komando 23.55 Poslední chlap na Zemi (1) 0.25 Vegas (11)

Prima Max
9.40 Max Steel (5) 10.05 Vítejte v novém těle II (4)
11.05 To je vražda, napsala XI (16) 11.55 Kriminálka
Stuttgart V (21) 12.55 Nigella vaří rychlovky (9) 13.30
To je vražda, napsala XI (17) 14.25 Kriminálka Stuttgart V (22) 15.20 Osm statečných 17.50 Nigella vaří
rychlovky (10) 18.25 Vítejte v novém těle II (5) 19.20
Vítejte doma VI (16) 20.15 Já nejsem já 22.15 Stupeň
8: Armageddon (2/2) 0.05 Spravedlnost v krvi III (20)

pátek 1. dubna 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Hubert a Staller IV 10.50 Kojak II
11.40 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy VI
14.45 Pošta pro tebe
15.40 Tak neváhej a toč speciál
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Deník Dity P. II
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Četnické humoresky (32/39)
Havrani. Krimiseriál (ČR, 2004)
21.30 13. komnata Wabiho Daňka
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Všechnopárty
22.55 Hitparáda televizní zábavy
23.50 Profesionálové
0.40 AZ-kvíz
1.05 DoktorKA
2.00 Banánové rybičky
2.25 Dobré ráno

5.55
8.50
9.10
10.00
11.15
12.00
12.40
12.50
13.45
14.40
15.40
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
22.25
0.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3004)
Ordinace v růžové zahradě 2
(644)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VIII (10)
Tělo jako důkaz II (10)
Dr. House II (1)
Ordinace v růžové zahradě 2
(491)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3005)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Plán útěku
Akční drama (USA, 2013). Hrají
S. Stallone, A. Schwarzenegger
Iron Man 2
Akční film (USA, 2010). Hrají
R. Downey ml., G. Paltrowová
Dr. House II (1)

6.05
6.35
7.05
9.20
10.20
12.20
13.20
14.30
15.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
23.45
0.40
2.15

Prima

Nova Cinema

Max Steel (6)
Nexo Knights (1)
M.A.S.H (19-21)
Castle na zabití V (18)
Místo činu: Hannover (14)
Policie Hamburk V (13)
Bez hájení. Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VII (9)
Krimiseriál (N/Rak., 2002)
Castle na zabití V (19)
Krimiseriál (USA, 2012)
Loď snů (18)
Romantický seriál (N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (54)
Ať se houpá. Komediální seriál
(ČR, 2016)
Muž na hraně
Thriller (USA, 2012). Hrají
S. Worthington, J. Bell, E. Harris
Prostřeno!
Místo činu: Hannover (14)
Policie Hamburk V (13)

10.25 Tělo jako důkaz II (9) 11.15 Pohřešovaní II (4)
12.25 Království (4) 13.15 Gilmorova děvčata III (7)
14.30 Námořní vyšetřovací služba (19) 15.25 Námořní vyšetřovací služba (20) 16.20 Pokrevní bratři 18.10
Pohřešovaní II (5) 19.05 Gilmorova děvčata III (8)
20.00 Pan tělocvikář 21.40 Vlak plný peněz 23.50
Stoupenci zla II (13) 0.35 Vlak plný peněz

Prima cool
7.35 Bylo nebylo IV (1) 8.45 Vítejte doma VI (16)
9.45 Futurama X (9) 10.15 Jmenuju se Earl III (22)
10.40 Hvězdná brána II (20) 11.35 Autosalon 12.55
Jmenuju se Earl IV (1) 13.25 Simpsonovi VI (22-25)
15.25 Teorie velkého třesku VII (1) 15.55 Futurama
X (10) 16.25 Hvězdná brána II (21) 17.20 Bylo nebylo IV (2) 18.20 Simpsonovi VII (1-4) 20.15 Simpsonovi XXVII (1-6) 23.15 Pod hladinou Loch Ness

Prima Max
11.55 To je vražda, napsala XI (17) 12.50 Kriminálka
Stuttgart V (22) 13.40 Nigella vaří rychlovky (10)
14.15 To je vražda, napsala XI (18) 15.10 Kriminálka
Stuttgart V (23) 16.05 Já nejsem já 17.50 Nigella
vaří rychlovky (11) 18.25 Vítejte v novém těle II (6)
19.20 Vítejte doma VI (17) 20.15 Odtud až na věčnost 22.25 12 opic (9) 23.15 American Horror Story:
Asylum (7) 0.00 Spravedlnost v krvi III (21)

Pořiďte si předplacenou kartu na
www.mobil.cz nebo v traikách.

Česká republika

24. března 2016 31

Slámu na kraslice pěstuje sama

Celý rok přeměřuje vajíčka. Ta ideální pak ozdobí stovkami kousků slámy. Unikátní techniku učí i ve světě
PAVLA KOMÁRKOVÁ
ČR | Své životní lásce je věrná už přes
70 let. A vděčí za ni vlastně bombardování. Nebýt toho, že bomby na konci druhé světové války v roce 1945 zničily její
školu v Šaraticích, zdobení kraslic slámou by si tehdy desetiletá Anna Dražilová asi nikdy nevyzkoušela. A nepropadla by mu. Vitální důchodkyně z Blanska se zdobení titěrnými kousíčky slámy
věnuje i ve svých šestaosmdesáti letech.
„U nás doma ani v okolí se nic podobného nikdy nedělalo, zdobení slámou
mě naučila až paní učitelka Havránková, co u nás ve škole vedla ruční práce.
Když nám vybombardovali školu, posílali nám nějaké věci jako dárky z Kanady a paní učitelka si lámala hlavu, co
jim pošleme na oplátku. Pak ji napadly
ty kraslice. Ukázala nám techniku zdobení slámou, co se naučila někde na
Hané, slámy bylo tehdy všude dost
i u nás,“ vzpomíná Anna Dražilová. Na
další desetiletí se stala nadšenou propagátorkou slámové techniky. Na radu
středoškolské učitelky svůj rukopis opa-

Kraslice Anny Dražilové mají tradiční barvy: červenou, zelenou, světlejší a černou. Ta je barvou země, smuteční barvou bývala tmavě modrá. FOTO | ARCHIV
kovaně konzultovala přímo s etnology
v Brně. A i ti si už o kraslice paní Dražilové své sbírky doplnili.
Mít kraslici od této slámové vyznavačky je přitom vzácnost, i když samotné zdobení zahajuje vždy už před Váno-

INZERCE

RUDOLF HRUŠÍNSKÝ
PAMĚTNÍ MEDAILE S HVĚZDNÝM OBSAZENÍM
S O U T Ě Ž T E O 1 0 PA M Ě T N Í C H M E DA I L Í !

www.ceskamincovna.cz

ci a věnuje se mu až do Velikonoc, ročně doma vyrobí jen zhruba tři desítky
kraslic. Většina navíc skončí ve sbírkách a na výstavách. Přípravy jsou ale
celoroční, včetně pěstování vlastní kvalitní slámy. „Záhonek mi stačí malinký,

na něm musí být oves a ječmen, to jsou
měkké slámy, které se dají hezky zpracovat. Navíc oves je zlatý a ječmen bílý
nebo růžový, kraslice se díky tomu dá
i hezky stínovat,“ prozrazuje bankovní
úřednice v důchodu.
Motivy, kterým vévodí hvězdice, sluníčka a klasy, musí vždy nejdřív pečlivě
vystříhat z vyčištěné slámy, každý kousek obrátit rubem nahoru a potom kousek po kousku pomocí špendlíku namočeného do lepidla umístit na kraslici.
„Jednotlivé tvary si přepočítávám,
abych tam dala všechny kousky a neodbyla to, když není moc času. S přestávkami udělám tak jedno slepičí vajíčko
za den, na každém je několik set kousků
slámy. Nové nezačnu, dokud to předchozí úplně nedodělám,“ ujišťuje. Precizním výběrem celý rok procházejí i vajíčka, kraslicí se stanou jen ta dokonalá.
„Vybírám, aby vajíčko mělo 16 centimetrů od pólu k pólu a přes střed 14 cm, to je
ideální,“ dodává Anna Dražilová. Své
umění už předváděla po celé zemi, moravský unikát jezdí propagovat ale i do Rakouska, Itálie, Španělska nebo Německa.

Najít řemeslníka nebo odbornou irmu
ve svém okolí je někdy těžký oříšek
Své o tom ví lidé vyhledávající tzv.
poptávkové systémy. Poptávkové
systémy na internetu jsou tu právě
proto to, aby našly lidem odborníky
na to, co právě shánějí. „Lidé, kteří
například hledají instalatéra, plánují
rekonstrukci, hledají úklidové služby
nebo shání spolehlivou uklízečku,
přijdou na naše stránky a vyplní
jednouchý poptávkový formulář,
který odešlou k nám do poptávkového
systému. Výhodou je, že celý proces
je zdarma. My poptávku po práci, ale
také zboží, zkontrolujeme a následně
obratem posíláme vybraným dodavatelům z daného oboru a lokality.
Poptávající, jenž zadal u nás poptávku, tak může do pár hodin vybírat
z nabídek přímo ve svém e-mailu,
kam mu nabídky již zasílají konkrétní
dodavatelé. Snahou naší práce je

ušetřit lidem čas a finance při hledání
správné firmy, možnost si vybrat
z více nabídek a dodavatelům ulehčit
cestu ke svým zákazníkům“ doplňuje
Veronika Hrubá z největšího poptávkového systému AAApoptávka.cz.
Své o tom ví paní Veselá z Klučenice,
která zmíněný poptávkový systém
AAApoptávka.cz využila již dvakrát.
Poprvé na nákup travní sekačky
a podruhé na rekonstrukci kuchyně.
„U rekonstrukce kuchyně jsem zadala
poptávku z důvodu ušetření času
a možnosti výběru z více nabídek.
Nabídek přišlo několik, ty zajímavější
měly dokonce vizuální plán, který
jsem mohla upravovat, některé
vybízely k osobní schůzce.
S fungováním a rychlostí reakcí jsem
byla opět velmi spokojena. „Díky AAApoptávka.cz jsem ušetřila nejen svůj

čas při hledání firmy, ale bezmála
50 tisíc korun.“ dodává paní Veselá.
Do poptávkových systémů se firmy
registrují za roční poplatek z různých
oborů a celé ČR. Zadání poptávky
je zdarma a sami tak můžete poptat
firmu z pohodlí domova na jakoukoliv
službu nebo zboží, které právě
aktuálně hledáte.

V únoru portál
AAAPoptávka.cz
rozeslal 7 935 poptávek
ke správným
dodavatelům

NEDAŘÍ SE VÁM NAJÍT ODBORNOU FIRMU NEBO
ŘEMESLNÍKA VE SVÉM OKOLÍ?
Najdeme Vám ho ZDARMA
1. Vyplňte poptávku na www.aaapoptavka.cz
2. My ji zdarma pošleme dodavatelům z lokality
a oboru, který hledáte
3. Dodavatelé Vám zašlou nabídky a vy si vyberete

ZDARMA – JEDNODUŠE – BEZ ZÁVAZKŮ

POPTEJTE NÁS ZDARMA

www.aaapoptavka.cz

Česká republika

24. března 2016 33

Zlatý Ámos rozesmává děti i při chemii
telů. „Nejen škola, ale každá instituce,
ve které pracuje skupina lidí, třeba i dospělých, se někdy se šikanou setká. Nechci říct, že je to přirozený jev, ale stává
se to. Nejvíc dá člověku rodina, každá
má nastavená nějaká pravidla a podle
nich se řídí. Já jako učitel mám dítěti
vštěpovat základy, ale jsem s ním jednu
nebo dvě hodiny denně a za tu dobu to
dokázat nemůžu. Rodič vychovává, my
můžeme jen dotvářet,“ konstatuje nejoblíbenější učitel roku.
(iDNES.cz, kuk)

Zlatý Ámos Jan Flídr
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ČR | Je s ním legrace a není přehnaně
drsný. Tak hodnotí svého třídního učitele Jana Flídra sedmáci z královédvorské základky. Přihlásili ho do soutěže
Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele
a on jim z finále přivezl výhru.
Oblíbenost u žáků si sympatický chemikář a přírodopisec vysvětluje tím, že
se snaží dělat hodiny zajímavé. „Aby to
nebylo jen o tom, že si něco suše odvykládám a tím to pro mě končí. Mám
předsevzetí: každý den chci při svých
hodinách děti rozesmát,“ vysvětluje Flídr. Do hodin si nosí hodně rekvizit a výuku prokládá historkami z praxe. „Děti
si to potom lépe zapamatují a něco se
naučí i ty, které moje předměty tolik nemusí. Chci, aby odcházely z hodiny pobavené, ale taky si odnášely nějakou vědomost,“ podotýká nový Zlatý Ámos.
Škola by podle něj měla být pro děti
hlavně přípravou na budoucí praktický
život, nikoli biflováním údajů. „Děti by
se jednou měly kloudně protlouct životem, být schopné se přizpůsobit různým situacím, které je čekají. Nejde jen
o to je něco naučit, protože dneska jsou
zdroje informací všude kolem nás. V
mých předmětech je učím základy. V
přírodopisu poznej živočicha, teprve
pak můžeš hledat informace. Když živočicha nepoznáš, nemáš co hledat, jsi nahraný,“ popisuje Flídr, který učí ve
Dvoře Králové nad Labem na Základní
škole 5. května.

tr Pavel Šimek, můj učitel na gymnáziu v Jaroměři, učí tam dodnes. U něj
jsem pochopil, že učit neznamená odvykládat, jak to někteří učitelé dělají,
ale že se ze školy dá odcházet i po osmi
hodinách s úsměvem. Za to jsem mu
vděčný, tahle práce mě baví,“ zavzpomínal Flídr.
O tom, jak důležité je umět pracovat
s třídou, se v poslední době mluví v souvislosti se šikanou. Podle Flídra jde
o dlouhodobý problém jak dětí, tak uči-

E
OTAC

6

Nejoblíbenějším učitelem
Česka se stal chemikář
a přírodopisec Jan Flídr
ze Dvora Králové nad
Labem. „Škola musí děti
naučit, aby byly schopné
se jednou kloudně
protlouct životem,“ říká.

Pohonná jednotka VARI
XP-200 včetně plné
záruky v rámci
EKO-DOTACE
za skvělých

10 990 Kč

s DPH.

Profese plná stresu
Podle něj má soutěž typu Zlatý Ámos jeden velký přínos – ukazuje učitelské povolání v dobrém světle. „Moc si vážím
toho, že učitele vyzdvihuje, protože v
dnešní době povolání pedagoga není příliš bráno jako prestižní. Tato soutěž se
to snaží měnit,“ hodnotí Flídr.
Podle předsedy poroty Zlatého
Ámose, psychiatra Jana Cimického, patří učitelská profese k těm nejnáročnějším. „V současné době je kantorské povolání vůbec nejvíc stresující. Mají stresující situaci ve třídách, stresující rodiče, často ne dost silné zázemí ve svých
ředitelnách,“ domnívá se Cimický.
Jak se vlastně učitel Flídr dostal za
katedru? „Jako kluk jsem měl sen, že
bych chtěl dělat něco se zvířaty. Chtěl
jsem být třeba fotografem nebo veterinářem, ale učitel tam byl taky. Opravdový zájem ve mně probudil až magis-
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ZNAČKOVÍPRODEJCI: Baška,JANFOLDYNA,Baška41,T558649049• Hranice,DRAHOSLAVŠOBORA, Tř.1.máje,T581604962• Olomouc,BRONISLAVDOLANSKÝ,
Dolní novosadská 30, T 731 718 718 • Olomouc, SITTA K+M, Bukovany 98, T 585 351 730 • Opava, SILEX - MICHAL PLAŠIL, Ratibořská 127, T 553 732 554 • Ostrava,
BG TECHNIK CS,A.S., Místecká - Rudná, T 596 781 718 • Přerov - Lověsice, Daniš Davaztechnik s.r.o., Hulínská 265/30, T 581 210 115 • Smržice, Vítězslav Šoustal,
Smržice 406/1, tel.: 582 381 112 • Třinec, TURPIL, Oldřichovice 164 naproti rest.Napoleon, T 558 272 006, 737 363 306 • Uherské Hradiště - Jarošov, ZEND s.r.o.,
Pivovarská 256, T 572 545 071, 777 869 077 • Uherský Brod, TECHNIKA PETR TROJAN, Vlčnovská 758, T 602 601 316 • Uherský Brod-Těšov, Mikra Zahradní a lesní
technika, Těšovská 177, T 572 633 700, 732 468 028 • Valašské Klobouky, FRANTIŠEK ŠIMŠÁLEK, Broumovská 704, T 577 310 260 • Valašské Meziříčí, POLÁČEK
P+M s.r.o., Nádražní 105, tel.: 731 444 396 • Vizovice, AGRO SMETANA, Zlínská 703, T 577 452 870 • Vsetín, TECHNIKA POLÁČEK, Prům.zóna Bobrky 2149 (vedle
STK), T 733 664 654 • Zubří, ANTONÍN ŠUPLER, U Bečvy 261, T 571 658 001, 571 658 222

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.
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Už ve čtvrtek nové Téma:
(Ne)zdravé vitaminy

„Že na to máš nervy,“ diví
se kamarádky Basikové

ČR | Jste fit, a přesto pravidelně polykáte vitaminové pilulky s vírou, že si své
zdraví udržíte a život prodloužíte? Pak
možná budete zklamáni. Podle odborníků totiž umělé preparáty nejsou v prevenci nemocí příliš efektivní. A co víc,
vysoké dávky vitaminů mohou měnit
účinky léků a mít pro zdraví paradoxně
opačný efekt. Kdy vitaminy pomáhají a
kdy naopak škodí? A jaká je role vitaminu C v terapii onkologických pacientů?
Více se dočtete v novém vydání týdeníku Téma, které tentokát vychází
již ve čtvrtek.
(čer)

ČR | Zpěvačka Bára Basiková (na
snímku) odkládala založení rodiny kvůli kariéře. Magazínu Rodina DNES přiznala, že když se jí v roce 1992 narodila dvojčata, byl podle ní nejvyšší čas.
S třetím manželem Petrem Polákem
má ještě devítiletého syna Theodora,
kterého porodila ve 44 letech.

Zkuste zvýhodněné elektronické
předplatné Téma na jeden měsíc.
Podrobnosti na: www.etema.cz.

Šmucler je otcem, má syna
ČR | Druhá manželka Iva porodila lékaři a moderátorovi Romanu Šmuclerovi
syna. Chlapeček dostal jméno Karel Josef. „Tak dnes jsem po dlouhé době prošvihl přednášku, ale jsem totálně šťast-

ný. Konkrétně je toho štěstí 2550 gramů
a jmenuje se Karel Josef. A všichni jsou
zdraví!“ napsal hrdý tatínek minulý čtvrtek na svém Facebooku. Je to jeho druhý potomek. Má už dceru Justinu. (zar)

Pořídila jste si novou rodinu ve
věku, kdy to dělají spíš muži. Jste
jiná matka než v necelých třiceti letech, když se vám narodily dcery?
Žádný zásadní rozdíl v tom nevidím,
pravidla, která jsem nastavila u holek,
aby byly slušné, pravdomluvné, aby
byly empatické, uměly poprosit a za
všechno poděkovat, platí i pro Tedíka.
Ale dnes už jsem starší, takže některé
věci neřeším a nechávám synovi větší
volnost. V tom, že ho mám, spatřuji
samá pozitiva. I když některé mé kamarádky se diví: „...že na to máš nervy!“ Ale mě všechno, co děláme s Tedíkem, těší a moc mě to baví. Baví mě
jeho svět, upřímnost, láska, fascinuje
mě, jak je podobný Petrovi, zdědil po

něm nejen fyzickou podobu, ale přejímá i jeho postřehy a názory. Na všechno, co nás s Tedíkem ještě čeká, se
moc těším. Třeba za deset let budu cítit únavu, ale zatím všechno zvládáme
v pohodě.
Vašim dcerám je už čtyřiadvacet
let, nebudete už brzy babičkou?
To určitě ne, dnešní generace s rodinou nespěchá. Bavíme se spolu
o všem možném, takže dobře vím,
jaké mají plány a přístup k životu.
ŠÁRKA SCHMIDTOVÁ, Rodina DNES

INZERCE

PLOTY
OPLOCENÍ
REALIZACE
www.hupl.cz

Surfujte zdarma,
volejte levně

Oplotíme vše včetně realizace!
Prodej plotů a oplocení i přes E-SHOP
výstavba plotů z klasického čtyřhranného pletiva
montáž plotových panelů 3D, gabionů
Montáž plotů provádíme v okresech Ostrava,
Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná

www.mobil.cz

Ceny pletiv již od 19 Kč/m!

HUPL CZ s.r.o., Sokolovská 1114/30, 743 01 Bílovec • Tel.: +420 556 410 661 • Mobil: +420 733 314 318 • e-mail: obchod@hupl.cz

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC
Firma Medi-Globe s.r.o. v Hranicích zabývající se výrobou
zdravotnických prostředků hledá vhodného kandidáta na pozici:

LOGISTIK / NÁKUP
POŽADUJEME:
• minimálně SŠ vzdělání
• praxe v logistice/obchodě výhodou
• znalost práce na PC (Word, Excel, NAVISION výhodou)
• komunikativní a organizační schopnosti
• vysoké pracovní nasazení
• řidičský průkaz sk. B
• zodpovědnost, spolehlivost, loajalita
• trestní bezúhonost
• časová lexibilita, samostatnost
• znalost NJ nebo AJ na komunikativní úrovni
NABÍZÍME:
• práce ve stabilní mezinárodní společnosti
• motivující inanční ohodnocení
• iremní beneity / stravenky,
příspěvek na dopravu, Vánoční prémie
• příjemný kolektiv

OBSLUHA
VYTLAČOVACÍCH LINEK
/ práce vhodná pro muže

NÁPLŇ PRÁCE:
• Obsluha strojů ve zdravotnické výrobě
POŽADUJEME:
• ukončené základní vzdělání
• ochotu pracovat v týmu
• ochotu pracovat ve dvousměnném provozu
NABÍZÍME:
• práce ve stabilní mezinárodní společnosti
• motivující inanční ohodnocení
• iremní beneity / stravenky,
příspěvek na dopravu, Vánoční prémie
• příjemný kolektiv

NÁSTUP: Dle dohody
V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis na: zylova@medi-globe.cz
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Dania Lyapina (22)

Dania z Prahy-Hostivaře studuje na dvou
vysokých školách psychologii a ekonomiku
a podnikání. Je z Tatarstánu. Hraje na klavír
i housle, ráda kreslí a
plete. Chodí na koncerty a výstavy. Má
ráda vše, co vaří její máma. Nesnáší vepřové maso, kachnu a husu.
Úterý: Daniela Gruberová (66)

Paní Daniela z Lužin
pracovala ve Filmovém studiu Barrandov
v produkci a režii celovečerních filmů, naposledy dělala skriptku.
Působila také u Policie
ČR, teď je v důchodu. Je zvědavá, jestli
v pořadu potká „exoty“, jaké občas vidí
v Prostřeno!, které sleduje skoro denně.
Miluje exotiku, moře a teplo. Občas
v kuchyni experimentuje. Nejraději má
ale kachnu a knedlo vepřo zelo. Nesnáší
pálivé pokrmy a tvrdé maso.

Česká republika

Beránek měl
opálená ouška
Soutěž Prostřeno! teď
nahlédne do kuchyní
ve středních Čechách.
ČR | Čtveřice amatérských kuchařek
a jediný muž. Kdo z nich vyhraje? Velikonoční pondělí začne u muslimky z Tatarstánu, která nejí vepřové ani kachnu.
Ale jediná ze soutěžících ví, proč se slaví Velikonoce a peče se beránek. Naservíruje plněný lilek se sýrem, národní po-

lévku šurpu z jehněčího a jako hlavní
chod šašlik. Trochu tvrdý, nejstarší Daniela ho svými třetími zuby ani nedokáže ukousat. V úterý právě Daniela potěší hosty kuřátkem na majoránce, jenom
Dania si nedá uzenou hrachovku s krutony, protože nejí nic z prasete.
Ve středu zkusí paní Yveta předkrm
podle Zdeňka Pohlreicha. Možná si ale
měla recept na salát lépe přečíst, protože zálivky bude moc, takže se v ní ztratí
i ztracené vejce. To konfitovaná kachní

Středa: Yveta Borovská (53)

Paní Yveta z Prahy-Michle je rozvedená a má syna i vnuka.
Má přítele, se kterým
nežije, ale ráda s ním
tráví volný čas. Je
doma v invalidním důchodu. Sbírá figurky kočiček, má ráda
procházky s pejskem a čas strávený
s vnukem. V jídle není moc vybíravá.
Miluje řízky, svíčkovou a českou kuchyni. Nesnáší kopr a dušenou mrkev.
Čtvrtek: Jiřina Hlaváčková (54)

Paní Jiřina z Únětic
pracovala jako uklízečka, nyní je už 7 let v invalidním důchodu. Je
rozvedená a žije sama.
bez partnera. Má dcery Kateřinu a Lucii. Jejím největším koníčkem jsou tři vnoučata, která ochotně hlídá. Ráda vaří pro
svoji rodinu, zejména klasická česká jídla. Není vybíravá, nejradši má ale pořádný řízek. Nesnáší nic, co plave – ryby
a mořské plody. U stolu jí vadí neslušné
chování a nejvíce ze všeho mlaskání.
Pátek: Michal Bajaja (38)

Michal s pohádkovým
příjmením Bajaja není
princ, ale oblastní manažer prodeje nápojů
a potravin. Je ženatý,
má tříletou dceru a devatenáctiletého syna,
který s rodinou nežije. Bydlí v Hýskově. Má rád výzvy, je členem ochotnického divadelního souboru. S oblibou
ochutnává nová jídla. Nejraději má ale
kachnu s karlovarským knedlíkem a červeným zelím od manželky. I když je
„všežravec“, nesní smažené brouky.

Parta soutěžících v tričkách s nápisem Prostřeno!. Sluší jim.

FOTO | FTV PRIMA

stehýnka si s chutí dá každý, až na muslimku Daniu. A její otázka: „Z čeho se
dělá aspik?“ vyvolá bouři smíchu. Na to
jí odpoví hostitelka až potom, co dojí dezert, čokoládový krém s malinami.
Ve čtvrtek nehodlá Jiřina dělat žádné
ústupky Danii. Do koláčků dá rum,
i když muslimka alkohol nepije. V kuchyni vypukne „hotový Saigon“, protože hostitelka zmatkuje. A velikonoční
beránek se ukazuje jako těžký úkol týdne. Vaří se na lince, na zemi, všude, Jiřinka stále něco hledá – a beránek jde
do trouby podruhé, uvnitř je syrový, až
má nakonec opálená ouška.
Michal Bajaja z Hýskova bude chtít
v pátek vyhrát a udělá svým „princeznám“ pomyšlení, aby se u něho cítily jako v pohádce. Jiřina se převleče právě za princeznu a dorazí v šatech i s korunkou. Ale trochu ji zklame, že se nadšený ochotník Michal spíše soustředí na
vaření. Začne zeleninovým salátem
a pokračujeme dračím vývarem. Myslí
i na Daniu, které místo panenky servíruje kuře. To se nelíbí Jiřině, která to dá
patřičně najevo, možná i bodováním.
Kdo nakonec vyhraje? Dívejte se na
Prostřeno! na Primě každý všední den
od 17. 50 hodin.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Polévka šurpa

Hlavní ingrediencí je skopové maso,
což není u nás pro polévku obvyklé.
Ingredience: 500 g skopového nebo hovězího masa, 3 až 4 brambory, 2 cibule,
papriky, rajčata, 1 hlava česneku, mrkev, kopr, petržel, koriandr, 1 lžička
soli, 1 lžička pepře, koření pro šurpu.
Postup: Nakrájené maso orestujeme na
pánvi, dochutíme solí a pepřem, přidáme hrubě nakrájenou cibuli a restujeme
asi 3 až 5 minut, pak přidáme půlkolečka mrkve, podusíme kousky rajčat (kolem pěti minut), nakonec přidáme brambory. Zelenina musí být nahrubo nasekaná. Do nádoby nalijeme vodu (hluboká
pánev nebo kastrol), hladina je asi na
dva prsty nad bramborami. Přidáme zbytek koření, povaříme, nakonec přidáme
česnek, aby polévka měla říz, a poslední složkou jsou čerstvé natě a bylinky.

Kuřecí stehna na majoránce s petrželovými brambory
Ingredience: 5 kuřecích stehen, 1 lžička sladké papriky, 1 lžička kari, 1 lžička
pepře, 1 lžička, majoránky, sůl podle
chuti, máslo, šťáva ke světlému masu
rozpuštěná v horké vodě, 1 hlavička česneku, 2 střední cibule, 800 g brambor,
sekaná petrželka. Postup: Kuřecí stehna osolíme a stejnoměrně okořeníme,
posypeme nasekanou cibulí a česnekem, přidáme rozpuštěný kus másla a
koupenou šťávu k světlému masu rozpuštěnou ve vodě. Pečeme chvíli přikryté poklicí či alobalem do změknutí
masa, potom odkryjeme a necháme kůrčičku na stehnech zezlátnout. Brambory oloupeme, osolíme, přidáme kmín a
vaříme do změknutí. Potom je posypeme sekanou zelenou petrželkou a mírně
prošťouchneme s kouskem másla. Můžeme servírovat s tatarskou omáčkou.

Plněné košíčky s ovocem a šlehačkou

Sladká tečka byla příjemným zakončením povedené večeře.
Ingredience: 300 g hladké mouky,
200 g másla, 2 žloutky, 80 g cukru, 1 vanilkový cukr, citronová kůra z půlky citronu. Na náplň: 1 šlehačka (31 %),
1 ztužovač šlehačky, cukr podle chuti,
cherry likér, čerstvé ovoce podle chuti
a hlavně sezony. Postup: Ze všech ingrediencí vytvoříme těsto, kterým potom naplníme formičky košíčků. Těsto
můžeme dát chvilku před plněním odležet do ledničky. Pak dáme do trouby
péct na nízkou teplotu – spíš sušíme, stačí ale asi deset minut až čtvrt hodiny.
Košíčky necháme vychladnout a plníme čerstvým ovocem a ušlehanou šlehačkou. Jako třešnička na dortu bude
cherry likér. Dobrou chuť.

komerční prezentace

Nákupy na síti jsou stále oblíbenější,
lidé na nich umí vydělávat
Za posledních pět let
u nás narostly pravidelné online nákupy o polovinu. Zboží je často
levnější než v kamenném
obchodě a není problém
získat část peněz zpět.
Je půl šesté odpoledne a Petra
Kazdová se právě vrací z práce v
motolské nemocnici domů. Cestou se zastaví ve výdejně internetového obchodu na Andělu.
Prohlédne si objednanou kabelku, zaplatí a ve stejný moment
jí letí víc jak 70 korun zpátky na
účet. Jednoduše, úsporně a výhodně jako tato maminka dvou
malých chlapců dnes nakupuje
73 % uživatelů internetu. Podle
údajů Asociace pro elektronickou komerci u nás dokonce od
roku 2011 vzrostl počet pravidelných online nákupů o polovinu. Popularita online nákupů

v posledních letech roste díky
zapojení mobilů. V pořizování
věcí přes mobil jsou Češi dokonce nejaktivnější v regionu střední a východní Evropy.
„Na internetu kupuji vše, potravinami pro celou rodinu a granulemi pro psa počínaje, oblečením, dárky a elektronikou
konče. Jednou za čas si s manželkou dopřejeme a objednáme
si dovážku nedělního oběda,“
říká brněnský učitel Martin Jindra. Pochvaluje si nákupní portál VratnéPeníze.cz, na který při

prokliku přes galerii a z každého
nákupu dostane část peněz zpět
na účet.
Martin Papoušek, manažer
webu VratnéPeníze.cz říká: „Jde
o jednoduchý princip cashbackové stránky, který je ve světě
velmi používaný. Náš portál
funguje na základě provize ze
zprostředkování transakce. Z ní
pošleme část zpět samotnému
uživateli, jde až o 15 % ze zaplacené sumy.“ Částka se vyplácí
na bankovní účet nakupujícího
už po dosažení hranice 300 Kč.

16 miliónů Kč
Tolik už vrátil cashbackový portál VratnéPeníze.cz svým uživatelům
za nákupy, které jeho prostřednictvím provedli. Částka denně stoupá. Jen za loňský rok totiž podle Asociace pro elektronickou komerci
utratili Češi v e-shopech rekordních 81 miliard korun.

online nákupech narazil a ušetří
díky němu tisíce korun ročně.
V e-shopech nakupuje až po

Ze kterých e-shopů si Češi nejčastěji nechávají vracet peníze
zpět?
Data portálu VratnéPeníze.cz
hovoří jasně: největší částky si
nechávají zákazníci vracet za oblečení, doplňky a vybavení domácnosti (e-shopy Zoot, Bonprix,
Tchibo) a elektroniku (Kasa, Mall,
Euronics). Následují slevové portály (Pepa.cz, Nákup v akci), prodejci dovolených (Booking.com,
Čedok, EXIM Tours) a obchody
s kosmetikou a doplňky zdraví
(Parfums, Pilulka.cz).

tál zakoupil letenky, ubytování i
cestovní pojištění a letos hodlá
při plánované dovolené na Sicílii
ušetřit stejně.

„Nejvíc vratných peněz jsem
získal loni při pořizování dovolené,“ doplňuje Jindra. Přes por-

KuPon na
bonus 100 Kč*
Z každého nákupu
ti vrátíme až 15%
zpět na tvůj účet
Spolupracujeme s největšími e-shopy jako Tchibo.cz, Kasa.cz, Parfums.cz a další.

*Pro získání extra bonusu zadejte kód vratnepenize při registraci
na www.vratnepenize.cz. Platnost kupónu do 31. 3. 2016.
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Tajenka: smutný bude brzyčko.

INZERCE

FARMA LUČNÍ DVŮR BARTOŠOVICE

Chcete, aby vám narostly brambory i na vaší zahrádce?
Brambory vhodné k sázení od přímého pěstitele z nejmodernějšího
klimatizovaného skladu na Novojičínsku
jte
Vyzkoušejte naše odrůdy: Antonie (salátová),
Neváhe m!
e
p
Anuschka (přílohová - omezené množství),
s náku
Adéla (přílohová), Laura (vyprodáno),
Marabel (vyprodáno)

ceny: 10 Kč/kg - 25 kg balení
11 Kč/kg -10 kg balení

VFU Brno ŠZP Nový Jičín

OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA V PŘÍBOŘE
ZAHÁJILA SEZÓNU DNE 15. BŘEZNA
Nabízíme pro jarní výsadbu široký sortiment ovocných stromků,
sazenice drobného ovoce, keřové růže, okrasné listnaté
a jehličnaté dřeviny, trvalky atd.
Vedle rostlin ve vynikající kvalitě nabízíme
chemické přípravky na ochranu rostlin, hnojiva
a velký výběr zahrádkářského nářadí.

Ceny jsou platné při OsOBNÍM ODBěRU NA FARMě

Hukvaldská 1611, 742 58 Příbor, tel. 556 772 069

www.lucnidvur.cz, +420 602 736 732, Bartošovice 256

Prodejní doba: po-pá 7,00 – 16,30 a so 7,00 – 11,30

PřÍMÝ VÝROBCE ŽULOVÝCH POMNÍKů S 25 LETOU
TRADICÍ NABÍZÍ KVALITU ZA VÝHODNÉ CENY
S PěTILETOU ZÁRUKOU NA KAMENICKÉ PRÁCE

na rok 2016!
VYUŽIJTE 20 % SLEVU na sjednané zakázky
mobil: 723 789 603
http://kamenictvi-oczadly.cz ■ Hřbitovní 1355, 742 21 KOPřIVNICE

Novojičínsko
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Prolomily tabu, vytasily půvab

Vítězky soutěže Pole Princess 2016, kde se tancuje u tyče, si odnesou originální, ručně vyráběné korunky
JAN SMEKAL
NOVÝ JIČÍN | Když se řekne „pole dance“, mnoho lidí si stále představuje vlnící se dívky u tyčí v nočních barech. Circus! Dance Studio, které však působí
v Ostravě a v Novém Jičíně, už delší
dobu ukazuje, že tomu tak není.
Při tomto náročném sportu mají ženy
a dívky možnost naplno vyjádřit svůj půvab a sebevědomí, aniž by přitom někoho pohoršovaly.
Protagonistky tohoto sportu – Eva
Pernická a Eva Glogarová – začaly jako
první lektorky v tuzemsku vyučovat takzvaný pole dance i děti v pravidelných
kurzech.
Nyní se rozhodly, že budou také první, kdo uspořádá celorepublikovou dětskou soutěž v tomto sportu.
„Díky dvěma kategoriím se mohou
účastnit jak začátečníci, tak pokročilé
děti. Navíc jsme se rozhodly děti i věkově rozčlenit tak, aby soutěžily v adekvátní kategorii vzhledem ke svému věku,“
uvedla jedna z organizátorek soutěže
Pole Princess 2016 Eva Pernická.
Organizátorky soutěže mají na zamýšlenou akci už spoustu pozitivních ohlasů od soutěžících a jejich rodin, ale také
od ostatních lidí.
„Výukou dětí a soutěží samotnou
se nám totiž zřejmě podařilo prolomit takové to společenské tabu. Chceme děti
motivovat ke sportu obecně a obzvlášť
k disciplíně pole dance a také k dalším
akrobaticko-tanečním disciplínám,“
vzkázala druhá z organizátorek soutěže
Eva Glogarová.
O tom, že bude mít jejich soutěž patřičnou úroveň, svědčí i obsazení poroty,
která bude hodnotit výkony dětí. Nebudou v ní totiž chybět špičky českého
pole dance. „Romana Zahálková, Kateřina Gurecká, Zuzana Kňavová, Olga
Marešová, Lenka Huňková a Michaela
Koudelková,“ vyjmenovala Pernická.
Do finále soutěže se probojovalo
44 dětí z celé republiky – z Plzně, Prahy, Pardubic, Brna, Opavy, Ostravy

Desetiletá Natálie Pernická vystupovala také na Novojičínských slavnostech 2015.
a Nového Jičína. Ty budou v jednotlivých kategoriích usilovat o ručně vyráběné korunky, kterými se budou moct
pyšnit jejich vítězové.
„Každá účastnice obdrží krásné dárečky a soutěžící na prvních třech místech
navíc i další dárky včetně tréninkového
oblečení na pole dance a dalších doplňků,“ popsala Eva Glogarová. „Všechna
soutěžní videa budou také umístěna na
kanále YouTube, takže se všechna děvčátka můžou podívat, kde udělala chybu a v čem se zlepšit do budoucna.“
Pole Princess 2016 se uskuteční v neděli 10. dubna ve velkém sále Střediska
volného času Focus v Novém Jičíně.
Záštitu nad soutěží přislíbila Czech
Pole and Aerial Sports Federation.
„Věříme, že se soutěž podaří a že se
z ní v budoucnu stane nejvyhlášenější
soutěž pro děti v Česku,“ dodaly organizátorky akce.
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PRO N Á JE M
výrobních a/nebo
kancelářských prostor
u letiště Ostrava-Mošnov
již od 350 Kč/m 2/rok
Kontakt: 597 471 300
www.som-mosnov.cz

FOTO | LENKA MALINOVÁ
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Tak rychlé a vstřícné
jednání bych uvítal všude
Ať už potřebujete poradit s naší nabídkou, vyřešit
váš požadavek nebo pomoci s úsporou energií,
navštivte naše Zákaznické centrum.
Všichni naši zaměstnanci dělají maximum, abyste
se vy už nemuseli o nic starat.
Vaše spokojenost je pro nás na prvním místě.

www.cez.cz | Zákaznická linka 371 100 100

Jsme s vámi. skupina Čez

