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„Raději veverky než civilizace“

„

Sochař, malíř a performer Lubo Kristek slaví jubileum. Bude happening v Podhradí? Ukáže až další vteřina
MARKÉTA DUŠKOVÁ
PODHRADÍ NAD DYJÍ | Surrealista
a uznávaný avantgardní umělec, jehož
díla znají na celém světě. Pro někoho podivín, kterému trčí ze střechy domu klavír, návštěvníky provází po nocích a rád
šokuje. Sochař, malíř a performer Lubo
Kristek, jenž je spolu se svým Zámečkem
Lubo neodmyslitelně spjatý s Podhradím
nad Dyjí, slaví pětasedmdesátiny.
Mírným zklamáním pro Znojemské
je, že se happening k této příležitosti
uskuteční v Brně. Při něm dům v Tišnovské ulici, jehož hlavním symbolem

je nástěnné dílo Sisyfův stroj času anebo mohutné ruce vztažené k nebi, symbolicky předá veřejnosti.

takže v tuto vteřinu nelze říct s jistotou
vůbec nic. On je navíc surrealista, takže
ho často napadají i nečekané věci,“ vy-

Jakmile je věc hotová, uvolní se prostor
pro fantazii. Napadají ho i nečekané věci.

Budou i další akce v rámci jubilea?
To nevědí ani Kristkovi nejbližší.
Vždycky ho naplno „vcucne“ to, co právě připravuje, což je momentálně brněnský happening. Dál záměrně neplánuje.
„Jakmile je jedna věc hotová, uvolní se
prostor pro fantazii a další možnosti,

světluje jeho múza a manželka v jedné
osobě Iveta Kristek Pavlovičová.
Kristek Podhradí nad Dyjí vnímá
jako svůj domov, kde má navíc sochařský ateliér, takže může tvořit ve velkém
formátu. S trochou nadsázky říká, že
bydlí v Podhradí a do Brna jezdí na cha-

lupu. Pravda je, že si víc rozumí s veverkami než s civilizací.
Dá se říct, že Brnu dílo „dlužil“. Kristek je brněnský rodák, narodil se tu
v roce 1943. Po sovětské okupaci roku
1968 ale Československo opustil a žil
v emigraci, především v Německu.
A ve své domovině patřil k zakázaným
umělcům. V zahraničí jeho vyzrávání
ovlivnili zejména dva velikáni, se kterými byl v osobním kontaktu – Arno
Lehmann a Salvador Dalí. V 70. letech
20. století založil v Landsbergu tradici
takzvaných Kristkových nočních vernisáží.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2
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Co říká podyjská
glyptotéka
1. Pramen Moravské Dyje
u obce Panenská Rozsíčka „Zrození“ (kovová plastika) – chrání pramen a žehná plodnosti toku.
2. Staré Hobzí „Kameny přání“
(kompozice ze sedmi kamenů) – do
prohlubní se vkládají napsaná přání.
3. Drosendorf, zámek „Život“
(dřevoplastika) – zobrazuje archetypální údobí lidského života.
4. Podhradí nad
Dyjí „Kosmicky načasovaná parapyramidální potence“
(kovový monument
s pomalbou) – odkazuje na různé časoprostorové i archetypální světy.
5. Vranov nad Dyjí „Dyje –
Osud stromu“ (dřevoplastika)
– vzpomínka na vzdálený domov
a význam motivu koule v sochařině.
6. Hardegg, hrad
„Ptačí poslání“ (sarkofág, dřevo) –
v sarkofágu ve tvaru
prehistorické lebky mají odpočívat
Kristkovy ostatky.
7.
Znojmo,
u Louckého kláštera
„Vysvobození
z útrap“ (keramika)
– iluze Krista na kříži
vzniká pouze při jistém úhlu pohledu.
8. Janův hrad „Zrod a zároveň
zatracení koule“ (keramika v architektuře) – ztělesnění ideální koncentrované energie, životní síly.
9. Zámeček Pohansko „Strom větrné harfy“ (kovová plastika) – rozezvučí ji vítr, odkazuje na původní obyvatele.
10. Soutok řek Dyje a Moravy,
při obci Sekule „Hledající“ (bronzová plastika) – srdce tvoří optickou spojnici tří států.
11. Zastavení – utajené místo –
na dohled od vody, mezi zastaveními
1–10.
INZERCE
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Kristek slaví. Raději
má veverky než lidi
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

To byl počátek jeho nočních happeningů, kterých uskutečnil desítky: v Německu, USA,
Kanadě, Itálii, Španělsku,
Turecku, Belgii, Polsku…
A Česku. Jako součást
prvního happeningu po
návratu do rodné
vlasti – když v roce
1990 přijel z Německa a usadil se v Podhradí nad Dyjí – odkryl
již zmíněný klavír balancující na jedné noze na
špičce jeho zdejšího malířského ateliéru. Spisovatel
Jaromír Tomeček pak pojmenoval celé přilehlé zákoutí Dyje v Podhradí jako „Kristkovo údolí božské pomíjivosti
tónu“. Tady také v roce 1995,
opět v rámci happeningu, otevřel
lesní kapličku nazvanou Nymfeum. Ta je ale po řádění vandalů
už delší dobu zavřená.
Podle starosty Podhradí je Kristkův dům oblíbeným turistickým cílem. Místní si už na excentrického umělce zvykli. „Je to v pohodě, je zkrátka takový ‚blázen‘, prostě umělec,“ směje se
starosta Petr Čálek. Jak říká, je hlavně
tahákem pro ty, kteří se o tento druh
umění zajímají. A v poslední době hodně i pro cyklisty, kteří kolem zámečku
ve velkém projíždějí.
Kristek se ve vsi usadil ještě předtím, než se Čálek stal prvním mužem obce. „Ale co vím, tak zámeček trochu spravoval, dostavoval. Údajně se tady usadil, protože někde poblíž bydlel jeho děda. Vzpomínám si,
že když byly povodně, dostala se mu dolů po schodech průsaková voda a nějaká díla měl
pod hladinou,“ popisuje starosta.
Snad nejvýrazněji se Kristek do
povědomí lidí dostal díky podyjské
glyptotéce, výtvarně-filozofické trase poutních míst s jeho sochami,
které lemují řeku Dyji a prochází
Českou republikou, Rakouskem
a vrcholí na Slovensku (více v
boxu vlevo). Třeba dílo v rakouském hradu Hardegg je třípatrový
sarkofág – v prvním bude pohřben
on, v druhém jeho poslední žena

a v posledním umělecké náčiní, tedy
štětce nebo dláta.
Podle historičky umění Barbory Půtové z Univerzity Karlovy Kristek tímto
dílem naplňuje základní princip surrealismu – princip samovolného vzniku
tvaru z chaosu, v němž naslouchá podnětům spojujícím člověka s přírodou.
„Ve snových a fantazijních motivech
staví tvůrčí aspekt freudovského světa nevědomí a konkrétní iracionality
do přímé opozice vůči světu jednostranně racionálnímu, navyklému a konvenčnímu,“ popsala historička jeho tvorbu.
Časopis Medizin + Kunst zase
poukázal na to, že v duchu Salvadora Dalího se nesou jeho happeningy

a performance, ve kterých má umělec
možnost rozvíjet své neobyčejné schopnosti a uvést se do stavu transu – s naprosto neočekávaným koncem. „Přitom
Lubo Kristek hledá otvírání nových prostorů, snaží se rozvibrovat neznámá místa divákovy duše a záměrem jeho performancí je silou tvorby a umělecké intuice mentálně překonat i smrt,“ napsala
Johana Kerschner.
Snad nejvíc Kristek šokoval při happeningu v červnu 2002, kdy zakrvavený
jen v bederní roušce vylezl ze zdechliny
krávy, aby tak zkritizoval přetechnizovanou společnost a zahrávání si s přírodou. O původ krávy se pak dokonce zajímali policisté a veterináři – zbytečně,
zvíře nezemřelo kvůli happeningu, ale
Kristek ho koupil z jatek.
Kdo by chtěl nahlédnout do sbírky
jeho dosavadního celoživotního díla,
což jsou asambláže, dřevoplastiky, keramiky, kovové plastiky, malby i relikvie
z happeningů, má možnost na Zámečku
Lubo. Výzkumný ústav komunikace
v umění také tento měsíc vydá Krajinné
kalendárium, mapující Kristkovu malířskou tvorbu v rozpětí více než čtyřiceti
let. Na konec léta plánuje i publikaci věnovanou Kristkovu dílu v kontextu genia loci.
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Čokoládu tvoří před diváky
Znojmo má vůbec první
chocolaterii, výrobnu
čokolády a pralinek
v jedné místnosti
s prodejnou. Lidé tak
mohou vidět vznik této
pochoutky z kakaa na
vlastní oči.
MARKÉTA DUŠKOVÁ
ZNOJMO | Změnit pohled a vnímání
lidí na konzumaci kvalitní čokolády,
aby poznali rozdíl mezi tou ručně vyráběnou a kupovanou v obchodě. To je
vize majitele první výrobny čokolády
ve Znojmě Libora Šťasty.
Na cestu k ní se vydal částečně před
třemi lety, kdy otevřel malý obchůdek
v centru města. Už tehdy s čokoládou
a pralinkami. Čokoládu chtěl přímo vyrábět, to však v té době byl pouze sen.
Před rokem v tomtéž oboru zkoušel
podnikat v obchodním centru v Hatích.
„Náš příběh má i velmi cennou zkušenost. Ne každý hledá kvalitu. Vybraná
čokoláda není pro každého, kdo navštíví obchodní centrum, což jsou zejména
návštěvníci z Rakouska,“ hodnotí dnes
Šťasta.
Navíc už nechtěl pouze prodávat, co
vyrobil někdo jiný. „Vzhledem k logisti-

Takhle vypadá znojemská čokoláda. Vyrábí si jim sám majitel čokoládovny
Libor Šťasta. Koukat pod ruce mu může kdokoliv.
FOTO | ARCHIV MAJITELE
ce a vytíženosti našeho chocolatiéra
jsme nemohli vyrábět podle svých představ a hlavně přání zákazníka. Pořád
tomu něco chybělo, především ono naplnění snu vyrábět přímo v prodejně,“ popisuje. Obchod v Hatích proto zavřel
a už na začátku tohoto měsíce mohl otevřít malou čokoládovnu LUI Chocolate
v Coufalově ulici.
Čokoládu za pultem vyrábí sám Šťasta. Je samouk. Všechny znalosti po veče-

Vinobraní: legie na obloze
ZNOJMO | Organizátoři Znojemského
historického vinobraní, které se uskuteční ve dnech 14.–16. září, poprvé nastínili program letošního ročníku. Ten se
drží hlavně osvědčených taháků na celkem třinácti scénách.
V třídenním programu se lidé opět mohou vydat do Středověké krčmy na hradním nádvoří, kde bude k ochutnání vařený vepřový ovar, smažené kapří kousky
nebo trhanec s marmeládou. Obrovskému zájmu se těší i program v sále předků hradu – Víno všemi smysly. „Pro velký zájem jsme se rozhodli tuto scénu protáhnout na dva dny konání, pátek a sobotu,“ objasňuje ředitel pořádající Znojemské Besedy František Koudela.
Zachovány jsou i hojně využívané odpočinkové zóny a oddechový nedělní
program. „Ten je zaměřen hlavně na historické stánkaře, lidé si tak mohou nakoupit jejich výrobky již v klidnější atmosféře. I celý program na Václavském
náměstí bude v relaxačním duchu,“ doplňuje Koudela.

Letos program bez papíru
Přesto, že jsou vstupenky v prodeji již
od prosince, celkový program zatím

není nikde k nalezení. „Větší část programu zatím tajíme, v následujících
dnech si ho však bude možné prostudovat v naší mobilní aplikaci Znojemské
historické vinobraní dostupné jak pro
Android, tak IOS. V aplikaci budeme
postupně vše doplňovat. Jdeme s dobou
a navíc tak šetříme přírodu. Každoročně
se vytisklo obrovské množství programů,“ zdůvodnil starosta Jan Grois.
Mezi hlavní taháky mají patřit Ben
Cristovao, Adam Mišík nebo Buty. „Budeme svědky i pochodu římských legií,
který promítne letošní komponovaný
ohňostroj,“ nastínila vedoucí marketingu Besedy Kamila Kolesová.
Na své si přijdou i sběratelé. I letos
královská družina rozhodí během průvodu stříbrné a zlaté mince. Ty zlaté mohou chytači vyměnit za vstupenku na vinobraní. Stříbrné mince budou k dostání během vinobraní i v turistickém informačním centru v Obrokové ulici. Jejich
motivem se stala letošní turistická novinka Znojma – hradební opevnění.
V prodeji je právě druhá vlna zlevněných vstupenek. Za cenu 350 korun je
možné koupit dvoudenní permanentku
až do konce srpna. Nedělní program zůstává zdarma.
(md)

rech vyhledával na internetu. A výsledky se dostavily velmi rychle. „Nejsem
typ, co pracuje stylem pokus–omyl, ale
hodně pečlivě jsem se připravoval, takže se to povedlo hned napoprvé dobře,“
říká.
Nešlo by to samozřejmě bez investic
do technologií, dnes už má třeba temperovací stroj. Ten je ale jen na jeden druh
čokolády, ostatní se dělají na „kameni“,
tedy mramorové desce.

Nepracuje přitom s kakaovými boby
– čokoládu jako surovinu kupuje hotovou, pak ji rozehřívá a vytemperuje.
„Raději koupím kvalitní surovinu, která
je vychytaná, vozím ji z Itálie,“ vysvětluje svoji strategii.
Rozehřátá čokoláda se zchlazuje
podle toho, jestli chce čokoládu mléčnou, bílou, nebo hořkou. Pak se uvede
do pracovní teploty, kdy krystalizuje.
„Musí mít krásný lesklý povlak a křupnout,“ zjednodušuje výrobce, který nedávno začal odebírat ještě víceprocentní čokoládu, s níž se lépe pracuje a která
zároveň lépe chutná.
Do čokolád přidává i sušené ovoce
nebo oříšky a nabídka se bude postupně
rozšiřovat. „Chci naučit lidi, co je to pravá čokoláda, že není jako ta, kterou si
koupíte v obchoďáku. Nechci vyrábět
a prodávat levnou čokoládu. Naopak
chci vyrábět na zakázku a dělat čokoládu na míru,“ zdůrazňuje Šťasta.
Poznávací znamení jeho pralinek: jednoduché tvary (různě barevné podle příchutí), nemá totiž rád reliéfy. Do budoucna plánuje, že jeho čokoláda bude
k ochutnání i v květinářstvích, vinotékách a všude tam, kde bude o jejich ručně vyráběnou čokoládu zájem. „Zejména však u firemních zákazníků, kteří
chtějí svým partnerům dopřát kvalitní
pralinky nebo čokoládu,“ míní. Sám
když vyrábí, rád koštuje všechny druhy
čokolády. „Musím pak sportovat, abych
se držel,“ uzavřel se smíchem.
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Česká republika

Ordinace plní nešťastní lidé,
které rodiče nutili do sportu
Psychiatr Jan Cimický zná duše mnoha špičkových
českých sportovců. A má tak pochopení i pro jejich
občasné kontroverzní chování. „Nejvíc je kritizují ti,
kteří extrémní situace nikdy nezažili,“ říká moudrý
muž, který letos oslavil sedmdesátiny.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Sportovní okamžiky bývají vypjaté nejen pro fanoušky, ale hlavně pro
sportovce. To ostatně před pár dny dokázala tenistka Karolína Plíšková, když neudržela nervy na uzdě a po zápase
v Římě kvůli křivdě rozštípala na třísky
svou raketu i sedadlo pro rozhodčí. „Musela spálit adrenalin. Udělala to dobře!“
komentuje její výstup psychiatr Jan Cimický. Pozitivně vnímá i další sportovní
kontroverzi minulých týdnů, a sice autobiografii biatlonistky Gabriely Koukalové, která v ní přiznala potíže s anorexií
a zkritizovala spoustu lidí ze svého okolí. „Napsat knihu byl správný způsob,
jak si srovnat psychiku,“ tvrdí Cimický.
Aktuální sportovní emoce se točí kolem hokeje. Po neúspěchu českého
týmu na mistrovství světa se tradičně snesla na hráče kritika, nejvíce
to schytal kapitán
Roman Červenka. Jaký vliv má
taková negativní
smršť na mysl
sportovce?
Neustálé výtky, které člověk už několikrát slyšel, a tudíž o svých chybách ví, se po určité
době

opravdu stávají kontraproduktivní. Dotyčného totiž automaticky stavějí do opozice a má potřebu hledat důvody, proč ta
útočná slova nejsou pravdivá a proč je
ten úsudek nespravedlivý. Každopádně
psychická příprava například před vrcholovými zápasy je nesmírně důležitá.
Nejen u hokeje, ale i fotbalu a u individuálních sportů, jako je zvláště tenis, by
bylo vhodné, aby měli sportovci psychologickou průpravu. Například výborná tenistka Helena Suková všechny tyhle vypjaté situace zažila na vlastní kůži a dnes
jako psycholog dokáže lidem pomoci,
aby v určitých okamžicích nedělali stejné chyby. Nemusí pokaždé složitě
hledat cestu, jakou se vydat.
Co může rozházená psychika na startu závodu nebo před začátkem utkání
se sportovcem udělat?

V klíčových situacích, kdy skutečně
o něco jde, dochází často k tomu, že se
roztřesou, nebo naopak ztuhnou. Mají
sice pocit, že by strašně chtěli, ale tělo
je jakoby neposlouchá. Psychika je
zkrátka zablokuje. Právě proto, a u sportu obzvlášť, je potřeba, aby se tyhle stavy lidé naučili zvládat bezprostředně.
V běžném životě mohou pomoci různé
léky, to ale v případě sportovců není
okamžité myslitelné řešení.
Jak se tedy rozhozený sportovec
může dát rychle do pořádku, když
nemůže jako kdokoli jiný sáhnout
po uklidňujícím léku?
K tomu slouží například relaxační techniky. Když je budou poctivě cvičit, mohou je zvládnout účinně používat už za
šest týdnů. Pomáhají v extrémních situacích, aby dokázali organismus uvolnit
a udržet energii, přesnost a hlavně koncentraci. Když se pak ale stejně nezadaří, je snadné kritizovat. Většinou nejvíc
kritizují ti, kteří přímo
v tom pekle neby-

li, ale samozřejmě mají o věci jasnou
představu. Stejně jako kritik, který sám
nic neumí, nejlépe ví, jak napsat knihu
nebo namalovat obraz.
Klade se dnes na psychiku sportovců
dostatečný důraz? Jsou u nich zmiňované relaxační techniky běžné?
Už v roce 1968 na olympijských hrách
v Grenoblu trenér francouzského lyžaře
Jean-Claude Killyho, který vyhrál ve
všech třech disciplínách v těžké konkurenci, představil novou relaxační techniku, která se jmenuje sofronizace. Killy
byl první, kdo se tomu podrobil a připravil se. Nesmírně důležité zjištění bylo, že
se v rámci relaxace naučil jinak vnímat
čas. Uvedl pak, že setina vteřiny pro něj
byla najednou hrozně dlouhá, ačkoli zůstala samozřejmě fyzikálně stejná. Od té
doby se vyvinulo ještě několik dalších
technik a zejména v západní Evropě jsou
na to sportovci zvyklí. U nás, mám pocit,
se tyto věci stále ještě dost podceňují. Narážíme na fakt, že to sportovcům chybí.

Jan Cimický

narodil se 23. února 1948 v Praze
psychiatr, prozaik, básník,
překladatel, dramaturg a scenárista
■ 15 let byl primářem v Psychiatrické
léčebně v Bohnicích
■ v roce 1996 otevřel privátní Centrum
duševní pohody Modrá laguna
■ na Českém rozhlasu Dvojka
moderuje v pátek pořad Noční
Mikrofórum
■ jeho próza čerpá převážně z lékařské
praxe, mnohdy jde o příběhy
s detektivní zápletkou, vydal také
několik sbírek vlastní poezie
■ překládá díla francouzských
dramatiků a básníků

■

■
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Fanoušky i sportovce před pár týdny
šokovala zpráva o sebevraždě fotbalového obránce Pavla Pergla. Byla to
za poslední rok třetí tragédie mezi
českými fotbalisty. Je snad tato skupina sportovců více ohrožena?
Netroufal bych si to na základě několika
víceméně náhodných sebevražedných
činů nějakým způsobem zobecňovat.
Kdybychom si udělali nějakou statistiku,
třeba bychom zjistili, že jiná povolání
jsou z tohoto hlediska ještě více ohrožena. V minulosti se objevily případy, které pak vedly k většímu počtu sebevražd.
Když například vyšla kniha Utrpení
mladého Werthera, tak řada mladých lidí
skutečně začala páchat sebevraždu, protože podléhali příkladu románového hrdiny. Stejně tak, když spáchá sebevraždu
nějaký populární herec či zpěvák. Ale že
by fotbalisté trpěli silnými depresemi
více než ostatní, to si nemyslím.
Velký rozruch vyvolala biografie
Gabriely Koukalové, ve které se někdejší královna českého biatlonu
pustila mimo jiné do kritiky trenérů
a kolegyň z reprezentačního týmu.
Může být taková forma zpovědi pro
sportovce formou terapie?
Myslím, že konkrétně v případě Gábiny
Koukalové to autoterapie skutečně byla.
Dokonce jsem byl informován o tom, jak
knížka vznikala, jak ji psala a co tehdy
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pociťovala. Myslím si, že to byl velice
správný způsob, jak její psychiku srovnat. Dokonce sami takovou terapeutickou možnost nabízíme, jde o takzvané terapeutické kreativní psaní, kdy se lidé vypíšou z toho, co je v duši trápí. Takže já
za tohle Gabrielu musím pochválit.

„

Sportovec,
který je často
kritizován, začíná hledat
důvody, proč jsou útoky
na něj nespravedlivé.
Jak se tedy díváte na tu kritiku, která se na ni po vydání knihy spustila?
Člověk, který s něčím takovým vyjde
ven, musí počítat s tím, že nepřijdou jen
pozitivní ohlasy. Ona se odhodlala k jakémusi analytickému pohledu na svůj
život a na to, co dělala. Ale vzhledem
k tomu, že v dnešním světě se k čemukoli mohou vyjadřovat i naprostí idioti,
nedá se nad nenávistnými reakcemi dělat nic jiného než pokrčit rameny.
Pokud jde o komunikaci směrem
ven, tak zcela opačný typ sportovní
osobnosti reprezentuje Ester Ledecká, o které se říká, že „žije ve své
bublině“. Nemyslíte, že kdyby její

příklad následovalo víc sportovců,
mohli by se uchránit od skandálů,
mediálního tlaku i psychické zátěže?
Takový člověk musí být hodně silná
osobnost a musí mít hodně silné zázemí
v bezprostředním okolí. To Esterka Ledecká má, protože její táta, máma i brácha jsou skvělí lidé. Poskytli jí maximální obranu, protože cítili, co by jinak tlak
zvnějšku mohl způsobit. Když se rozhodla, že se chce věnovat sportu, její rodina řekla: „Ano, uděláme tedy vše pro
to, aby se ti to mohlo povést.“ To je rozdíl oproti rodičům, jejichž děti na to svými výkony nemají, a přesto je dospělí
nutí k tomu, aby vše obětovaly sportu.
Tím jim ničí nejen dětství, ale i životy,
a rostou z nich pak nešťastní lidé, se kterými se potkáváme v ordinaci.
Tenistku Karolínu Plíškovou mnozí
kritizují za výbuch vzteku, když po
zápase vzteky rozmlátila raketu,
protože ji rozhodčí neprávem neuznala bod. Jak se na tuhle konkrétní situaci díváte vy?
V okamžiku, kdy prožíváte stres, se zvedne adrenalin, který potřebujete spálit. Karolína ho spálila tím, že rozbila raketu,
a udělala to dobře! Myslím, že zareagovala naprosto přirozeně. Víte, spousta
lidí také říká, že psychiatr musí zůstat
vždycky klidný. Jenže když se něco děje,
tak se přeci dovedu naštvat! (smích)

INZERCE

PŘIDEJTE SE
K NÁM A PRACUJTE
PŘI STUDIU

POSTAVTE SE S NÁMI ZA TO,
ABY ČEŠI JEDLI LÉPE!
•ODMĚNA 85 Kč / hodinu
•PRÁCE BLÍZKO DOMOVA
•MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STÁLÉHO ZAMĚSTNÁNÍ
•PŘÁTELSKÝ KOLEKTIV A POHODOVÝ ŠÉF
KONTAKTUJTE NÁS NA
•800 123 001 •PRACE@ALBERT.CZ
Informace o zpracování osobních údajů společností AHOLD Czech Republic, a.s. naleznete
v „Podmínkách zpracování osobních údajů“ uveřejněných na www.albert.cz/kariera v sekci “Ochrana osobních údajů”

Co říká psychiatr
Jan Cimický o...
...stoupající rozvodovosti:
„Lidé se domnívají, že jejich vztah
bude pořád takový jako na začátku, že se nemění. Když změna nastane, vnímají to jako negativum
a hledají opravu, nějak jinak, s někým jiným.“
...o mužském pohledu na ženskou emancipaci:
„Protože muž je prestižní a ješitný
a chce být podvědomě chválen,
vadí mu, když je žena úspěšnější
než on. Pro vytíženého muže je
proto zajímavější žena, která bude
podle jeho představ naplňovat tradiční ženskou roli, tedy starat se
o fungující domácnost."
...o alkoholismu mezi umělci:
„Pokud někdo hledá inspiraci jen
v pití, asi jeho umělecká potence
skončí na dně první lahve. Říkal
mi kdysi František Hrubín: Nikdy
nevěř, že v alkoholu je inspirace.
Jediný, kdo opravdu mohl psát opilý v celé naší historii literatury, byl
Jaroslav Hašek.“
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Sportovci
a jejich
běsy

VERONIKA STREJCOVÁ

Bulimie jako bestseller
„Mám pocit, že jsem se vypsala ze všeho, co mám za sebou. Udělala jsem za
tím pomyslnou tlustou čáru a cítím se
mnohem líp,“ tak popisovala před měsícem své pocity biatlonistka Gabriela
Koukalová poté, co vyšla její autobiografie Jiná.
V Knize odhalila kromě detailů ze
soukromí i své dlouhodobé potíže s příjmem potravy, za kterými mělo stát chování jejího dřívějšího trenéra Jindřicha
Šikoly. Ten na obvinění sportovkyně
v médiích reagoval překvapeně s tím,
že v době, do které Koukalová datuje počátky svých problémů, s ní trávil coby
trenér minimum času a na urážky, jimiž

měl tehdy začínající biatlonovou
hvězdu častovat, si nevzpomíná.
Experti si na její zpovědi našli klady
i zápory. „Její odhodlání se mi líbí, zvláště v kontextu vrcholového sportu je namístě tahle rizika připomenout. Na druhé straně to může být pro někoho výzva. Ta nejrizikovější část populace – trochu silnější
holčička, která si přijde nezajímavá – se
může v jejím příběhu zhlédnout, bude se
chtít přiblížit svému ideálu alespoň tím,
že bude zvracet,“ uvedl expert na poruchy
příjmu potravy František Krch.
Koukalová rozkryla také ne úplně
ideální vztahy v biatlonové reprezentaci.
„Kladu si otázku, jestli tím nedegradovala celou svou práci,“ poznamenal bývalý
reprezentační šéftrenér Ondřej Rybář.

„Prázdno“ po kariéře

Před několika týdny spáchal sebevraždu
bývalý sparťanský obránce Pavel Pergl.
V krátké době jde už o třetí dobrovolnou
smrt fotbalové osobnosti. Minulý rok si
sáhli na život bývalý plzeňský stoper David Bystroň a jeho někdejší spoluhráč
obránce František Rajtoral (na snímku).
„Nevím, jestli měl nějaké osobní problémy. Byl samý úsměv,“ reagoval
před rokem na šokující zprávu prezident tureckého fotbalového klubu,
v němž Rajtoral působil. Českého hráče
psychické problémy provázely dlouhodobě. Už během angažmá v Ostravě trpěl únavovým syndromem.
A Bystroň? „Ptám se proč? David byl

bezproblémový, pozitivní, stydlivější introvert, který si na nic nestěžoval. V civilu byl vlastně neviditelný, zato na hřišti
vůdce,“ neskrýval krátce po tragédii šok
bývalý Bystroňův kouč Verner Lička.
Ten se v jednom z rozhovorů zamyslel
nad tím, jak těžké může být pro sportovce období, jež přichází s koncem kariéry.
Vystihl ho pojmem „prázdno“. „To je
stav, který přichází, když končíte. Zvládají to většinou ti, kteří nejsou na fotbale
závislí. A to nemluvím zdaleka jen o penězích. U nás je tak dvacet třicet fotbalistů, kteří si vydělají na zbytek života, ale
co ty tisícovky ostatních? Jakmile děláte
fotbal, máte strašně volného času. Je to
nádherná komfortní zóna, na kterou si
rychle zvyknete,“ říká Lička.

6 let bez medaile. Tvoří se další „trauma“?
U

vozovky v titulku mají svůj smysl. Jde samozřejmě o nadsázku,
srovnávat šestiletý medailový
půst českého hokeje s psychickými traumaty jiných sportovců prostě nejde.
Přesto se zdá, že s neschopností hokejových reprezentantů zvládnout rozhodující zápasy má psychika dost společného.
Koho by to neštvalo a neubíjelo –
vždyť český hokej právě prožívá nejdelší období bez medaile v celé téměř stoleté historii světových šampionátů. Každým rokem je tlak na reprezentanty vět-

ší a větší, úměrně s prodlužující se medailovou mizérií. To jednomu nepřidá...
O nedobrém rozpoložení Čechů vypovídají i jejich statistiky z letošního mistrovství světa v Dánsku, kde cesta reprezentace skončila opět ve čtvrtfinále prohrou s Američany. Hra v oslabení zařadila Čechy na 10. místo. V úspěšnosti
střelby byli sedmí. Úspěšnost brankářů
se zastavila na 90,27 procenta, tedy až
na desátém místě ze všech týmů.
S takovými výsledky je do špičky daleko. Však také Češi skončili na turnaji

Kapitán Roman Červenka nepřesvědčil, Tomáš Plekanec s reprezentací skončil.
FOTO | 3x MAFRA

celkově až sedmí, čímž vyrovnali nejhorší umístění v samostatné historii.
Tak to vyjde třeba za rok? Tohle doufání by nemusela být jen povinná fráze
k uchlácholení fanoušků. Experti i příznivci si totiž všimli, že dravosti a chuti
měl český tým dostatek. Spousta mladíků
v reprezentačním výběru si letos atmosféru a vypětí světového šampionátu osahala poprvé, za rok budou „mladé pušky“
jako Martin Nečas nebo Filipové Hronek
a Chytil zase zkušenější. Psychologové
(ška)
velí: hlavně neztrácet naději!

Pro ty,
kteří chtějí víc...
Představujeme nový požitek z čaje matcha:
BIO Matcha Tea Premium. Čerstvá, delikátní
chuť se sladkým nádechem, sytě zelená barva
a přírodní energy drink v BIO kvalitě.
BIO Matcha Tea Premium se pěstuje unikátním způsobem
v Japonsku – čajové plantáže se týdny před sklizní zakryjí, aby
k listům pronikalo minimum světla a rostlina prudce zvýšila produkci chlorofylu. Sbírají se jen ty nejzelenější listy a výhradně ručně. Poté se listy usuší, odstraní se z nich žilnatina
a stonky, a rozdrtí se na prášek mezi žulovými kameny.
Kromě vysokého obsahu vápníku, vitamínů A a C, patří mezi
přednosti matcha také katechiny (EGCG), které brání tělo před volnými radikály a chrání buňky před poškozením. Čaj matcha pálí
tuky až o 40 % rychleji, urychluje svalovou regeneraci a zbavuje
tělo chemických toxinů.
Největším přínosem BIO Matcha Tea Premium je však koncentrovaná síla aminokyselin a teofylinu, díky kterým funguje jako přírodní energy drink. Aminokyselina L-Theanin silně podporuje tvorbu hormonů zlepšujících náladu, zprostředkovává pocit uvolněné
mysli, ale zároveň umožňuje plnou koncentraci. Výhodou velkého
obsahu teofylinu, čajové obdoby kofeinu je, že oproti kofeinu obsaženému například v kávě, se uvolňuje postupně po dobu 3–6 hodin.
Vysoké množství těchto dvou látek tak zaručuje intenzivní soustředění a energetický náboj při nižší dávce čaje matcha.
Jednu porci čaje stačí vysypat do uzavíratelné láhve, zalít studenou nebo teplou vodou do 65°C, protřepat a eventuálně dochutit
citronem nebo medem. A před intenzivním sportovním výkonem
už vás nic nezastaví!
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Hubnutí? Celoživotní
běh na dlouhou trať
Zhubnout není problém, ale udržet si nižší váhu dlouhodobě, se nám příliš nedaří. Svědčí
o tom výsledky projektu Nebudu obézní a organizace STop OBezitě. Odpovídalo 2 259 lidí.
Zúčastnily se hlavně ženy, mezi dotazovanými bylo jen 7,4 procenta mužů. Obezitu vnímáme
jako nemoc, ale jen třetina lidí ji řeší u lékaře.
JAK DLOUHO SE POTÝKÁTE S PRO- ŘEŠILI JSTE UŽ NĚKDY VÁŠ PROBLÉMEM NADVÁHY A OBEZITY?
BLÉM S NADVÁHOU ČI OBEZITOU?
49,8 % problém
s nadváhou
se u mě
projevil až
v dospělosti

49,5 % ano, více
než 3x
26,5 % ano 2-3x
14,8 % ano, 1x
9,2 % ne, zatím
jsem se
neodhodlala

27,3 % již od dětství
22,9 % od dob
dospívání

VNÍMÁTE NADVÁHU/OBEZITU
JAKO NEMOC?

ŘEŠILI JSTE NĚKDY NADVÁHU
NEBO OBEZITU U LÉKAŘE?

55,8 % ano

66,9 % ne

44,2 % ne

33,1 % ano

JSTE OCHOTNÍ DO HUBNUTÍ
INVESTOVAT PENÍZE?

JAK SVŮJ PROBLÉM DO BUDOUCNA PLÁNUJETE ŘEŠIT?

JAKÝ ÚBYTEK TĚLESNÉ HMOTNOSTI POVAŽUJETE ZA ÚSPĚCH?

57,5 % ano, do tisíce
korun měsíčně
19,4 % ne
12,7 % investuji
klidně i víc,
když budu mít
jistotu, že to
zabere
10,4 % ano, do tří
tisíc korun
měsíčně

PŘEDSTAVTE SI, ŽE EXISTUJE LÉČBA Z RUKOU
LÉKAŘE, KTERÁ VÁM POMŮŽE POTLAČIT
CHUTĚ A POCIT HLADU. VYUŽILI BYSTE
TAKOVÉ LÉČBY POMÁHAJÍCÍ DODRŽOVAT
VHODNÝ JÍDELNÍČEK A PŘI ROZUMNÉM
POHYBU SKUTEČNĚ ZHUBNOUT?

8,9 % alespoň 3 %

(např. ze 100 kg
na 97 kg) za

3 měsíce

34,9 % alespoň 5 %
za 3 měsíce
24,6 % alespoň 9 %
za 3 měsíce
31,6 % alespoň 10 %
a více za
3 měsíce

44,4 % spíše ano
31,3 % určitě ano
8,4 % nevím
3,2 % ne
12,7 % spíše ne

45,3 % sám/sama
bez pomocí
odborníků
32,3 % ještě nevím
20,7 % s pomocí
odborníků
1,7 % zatím to
neplánuji řešit
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VĚDĚLI JSTE, ŽE HLAD
A CHUŤ JSOU OVLIVŇOVÁNY
CENTRÁLNÍM NERVOVÝM
SYSTÉMEM?
40,9% tušil/a jsem,
že to tak
nějak bude
FOTO: SHUTTERSTOCK

39,8 % ano, o tom
vím
19,2 % zajímavé,
slyším něco
takového
poprvé;
nikdy mě to
nenapadlo

JAK SNADNÉ JE PRO VÁS DODRŽOVAT VHODNÝ JÍDELNÍČEK?

JAK ČASTO SE VÁM STÁVÁ, ŽE
JÍTE, I KDYŽ NEMÁTE HLAD?

51,5% těžké

35,5 % několikrát týdně

92,6 % ženy

36,9 % snadné

31,3 % občas, několikrát měsíčně

7,4 % muži

7,2 % velmi obtížné

16,7 % denně

4,4 % velmi snadné

11,6 % jen výjimečně, max. 1x
měsíčně
4,9 % téměř vůbec; jím, jen když
mám opravdu hlad

INZERCE

KDO DOTAZNÍK
VYPLNIL?
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Nové hvězdy českých
zoo, seznamte se
Lvíčata, orangutani, klokani, ale i kuriózní hrabáček.
Zoologické zahrady po celém Česku lákají milovníky
zvířat na nové přírůstky a mláďata, která si užívají
své první jaro v životě. Týdeník 5plus2 představuje
alespoň některé z nových hvězd českých zoo.
Praha: Podivuhodný hrabáček
i první jarní hry tygřích koťat
Je to jedno z nejpodivnějších mláďat na světě, ale svou
roztomilostí si získá každého. Malý hrabáč kapský se
podařil odchovat pražské zoo, kde se 22. dubna narodil
matce Kvídě. Po narození vážil 1,4 kg, ale rychle nabývá
na síle, každý den přibírá zhruba 170 gramů. Okénkem
otevřeným do expozice si lze malého hrabáčka prohlédnout
dopoledne mezi 10. a 12. hodinou a odpoledne od dvou
do čtyř. Ale to se může měnit, protože chovatelé vše podřizují
potřebám matky a mláděte. Velkým lákadlem zahrady v Troji
jsou ovšem především koťata tygra malajského Bulan
a Wanita, která se sice narodila už vloni na podzim, ale
teprve letos na jaře si poprvé mohou naplno užívat
jarního sluníčka ve výběhu. Návštěvníky potěší i
mláďata slona indického Tamara, Rudi, Max a Janita,
jehně ovce domácí kamerunské, trpasličí mangusta,
tři štěňata jihoamerických psů pralesních a při troše
štěstí můžete zastihnout mimo kapsu své mámy i
mládě klokana Bennettova. Pražská zoo má
otevřeno po celý rok denně,
a to vždy od devíti hodin ráno do 19:00 (v květnu),
resp. do 21:00 v hlavní sezoně od června do srpna.
FOTO | PETR HAMERNÍK, ZOO PRAHA A MAFRA
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Zlín: vzácný dvojzoborožec
Když letos snesla ve zlínské zoo Lešná samice vzácného
dvojzoborožce indického dvě vejce, pro chovatele to znamenalo
velkou radost i starost zároveň. Věděli, že kdyby alespoň jedno
mládě odchovali, byl by to úspěch světového významu.
A na Lešné se opravdu zadařilo. Jedno vejce bylo skutečně
oplozené a 20. března se z něj vylíhl malý dvojzoborožec.
„O tom, jak je to mimořádné, svědčí i skutečnost, že za
uplynulých dvanáct měsíců se ve světových zoo neodchovalo
žádné jeho mládě,“ uvedla mluvčí zlínské zoo Romana Bujáčková.
K dalším novým atrakcím zdejší zahrady nyní patří i osm malých
klokanů. Šest z nich má typické zbarvení dospělých, dvě mláďata
jsou sněhobílá. Právě klokaními albíny je zlínská zoo mezi
návštěvníky proslulá. Otevřeno je zde v květnu od úterý do pátku
9–16 hodin, o víkendu 9:30–17:00 hodin. V červnu od pondělí
do pátku 9–17, o víkendu 9:30–17:00. V červenci
a v srpnu v pondělí 9–17, od úterý do neděle 9–18.

Olomouc: medojedi v novém pavilonu
Olomoucká zoologická zahrada
na Svatém Kopečku otevřela
hlavní tahák letošní turistické
sezony, kterým je nový africký
pavilon Kalahari. Lidé si tu
mohou prohlédnout i zvířata,
která doposud v Olomouci
nebyla k vidění. V novém
pavilonu návštěvníci najdou například hrabáče nebo medojedy
(na ilustračním snímku), kteří se často v zoologických zahradách
nechovají. A to jak v tuzemsku, tak i v Evropě. Olomoucká zoo je
od dubna do srpna otevřena denně od 9 do 18 hodin.

Liberec: mravenečník i surikaty

Smutek i radost přinesly letošní přírůstky zvířat do
liberecké zoologické zahrady. Nově se tu mohou
chlubit mláďaty takinů čínských nebo surikat, zároveň
ale o své potomky přišla dvojice lvů berberských.
Mladá samice rodila poprvé, a i když se čtyři lvíčata
narodila živá, nedokázala je nakrmit.
Naopak samotářský mravenečník Rio se nedávno
dočkal velkého překvapení – ve výběhu už není sám,
sdílí jej s ním samice, se kterou vytvoří chovný pár.
Liberecká zoo je otevřena denně od 8 do 18 hodin.

FOTO | ZOO LIB

EREC

Plzeň: klokaní albín
Bílá samička ze zoo ve Zlíně, která loni v létě rozšířila chov klokanů rudokrkých v plzeňské zoologické
zahradě, už po výběhu skáče s malým klokaním albínem vykukujícím z vaku. Otcem je některý
z klasicky zbarvených samců v plzeňském výběhu. „Je to výsledek snažení některého našeho samce.
V lednu si ošetřovatelé všimli pohybu ve vaku samice. Pohlaví mláděte zatím neznáme, bílé je kvůli
genům své matky. Není ale vyloučeno, že v budoucnu by samice mohla mít i hnědého potomka,
záležet bude na síle genu,“ vysvětlil mluvčí plzeňské zoologické zahrady Martin Vobruba.
Z dalších mláďat bude návštěvníky jistě lákat například čtveřice vlků hřivnatého – pejsci Iggy, Ike,
Idris a fenka Isabella. Plzeňská zoo je otevřena denně, od dubna do října je to od 8 do 19 hodin.

INZERCE

Renta z nemovitosti
pomůže senioRům se
splacením půjčky
Paní Marie si ve svých 55 letech
vzala Půjčku. chtěla si sPlnit sen
o rekonstrukci bytu. Po odchodu
do důchodu ji zatěžují sPlátky.
naštěstí objevila rentu z neMovitosti,
která Marii vrátila klid do života.

ale Marii stála zato. Těšila se, jak bude žít v novém, bude
mít pěknou kuchyň a díky myčce ušetří spoustu času.
Marie tehdy požádala o překlenovací úvěr ze stavebního
spoření. Celková měsíční splátka pod 4 000 Kč jí přišla
jako rozumná a snesitelná.
Po odchodu do důchodu však Marii začaly splátky zatěžovat. Najednou neměla příjem jako před několika lety,
kdy ještě pracovala. Každý měsíc vycházela jen tak tak
a její úspory na důchod se jí krátily.

Když se pustila do rekonstrukce svého bytu, vůbec
nepochybovala, že by to
finančně nezvládla. Práci
měla dobrou a sil dostatek.
Nová kuchyň s myčkou
a zděná moderní koupelna namísto nevzhledného
umakartového jádra byly
jejím velkým snem.

Naštěstí narazila na finanční produkt pro seniory Rentu
z nemovitosti. Když se dočetla, že je určen pro lidi nad
60, kteří vlastní nemovitost, ale potýkají se s nedostatkem peněz, chtěla vědět víc. Zavolala do společnosti
FINEMO. CZ a rychle se dozvěděla výhody a nevýhody produktu, a protože výhody převážily, rozhodla se
Rentu z nemovitosti uzavřít. Marii se líbilo, že se nejen
zbaví zatěžujících splátek starého dluhu, ale navíc získá další peníze k důchodu. Zajímala se o podrobnosti,
chtěla vědět, jak to celé funguje. Pochopila, že se jedná
o hypotéku, která je jedinečná tím, že ji za svého života
nemusí splácet. Jednoduše řečeno, Marie část hodnoty
svého bytu promění v peníze.

Rekonstrukci odhadla
na 300 až 400 tisíc korun.
Nebyla to malá investice,

A jak celý proces uzavření Renty probíhal? Po zajištění
odhadu ceny bytu zástupce společnosti připravil Marii
nabídku. Marie splatila svoji starou půjčku a ještě si

nechala vyplatit peníze navíc. Za část z nich si dovybavila svůj byt a zbytek si ponechala na účtu jako rezervu
na horší časy.
Marie je teď spokojená. Dál vlastní svůj krásný byt, splatila starou půjčku a nemusí každý měsíc myslet na to,
zda vyjde s důchodem. Renta z nemovitosti Marii vrátila
klid do života.

výhody Renty z nemovitosti:
• získáte peníze na cokoli (najednou či postupně)
• za života nemusíte nic splácet a nikdy se nesplácí
více než cena nemovitosti
• zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník svého
bytu či domu
• můžete žít důstojněji a život si více užívat

chcete se dozvědět více?
• Další informace o Rentě z nemovitosti najdete
na webu: www.rentaznemovitosti.cz.
• Můžete zde požádat o orientační kalkulaci a seznámit
se s příběhy klientů.
• Můžete také zavolat na tel. 233 321 850.
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Ostrava: kriticky ohrožený lemur Sclaterův

Chomutov: Orlosup bradatý
V chomutovském
zooparku se v dubnu
vylíhl orlosup bradatý
(na snímku jeho loňský
předchůdce). Jde
přitom o teprve druhé
zdejší mládě tohoto
vzácného dravce
z přirozeného
odchovu. „Je to
opravdu velký
úspěch,“ podotýká
pracovnice zooparku
Monika Tomková. Orlosupy bradaté v Česku chovají jen čtyři zoo,
v Chomutově je tomu tak od roku 1999. „Před čtyřmi lety jsme
uměle odchovali první mládě. První přirozený odchov se podařil
loni,“ doplnila Monika Tomková. Chomutovský zoopark je otevřený
každý den, od června do srpna 9-18 hodin.

Jeden chovatelský úspěch za druhým hlásí letos zoologická zahrada v Ostravě. Nejdříve mládě binturonga,
potom jehly africké (příbuzné mořského koníka), mládě lemura mongoze (zatím zřejmě jediné letošní
evropské mláděte tohoto lemura) a začátkem dubna vzácného lemura Sclaterova.
„Narodilo se 22leté samici, která u nás chov
těchto modrookých lemurů začínala v roce
2004. První mládě porodila v roce
2009, druhé až loni a třetí teď,“
popisuje mluvčí zahrady Šárka
Nováková. Lemur Sclaterův patří
k nejohroženějším primátům na
světě. „Je velmi vzácný ve volné
přírodě i v zoologických zahradách.
Každé narozené mládě je proto nadějí na
záchranu tohoto primáta před úplným
vyhubením,“ vysvětluje Nováková.
Ostravská zoo má otevřeno každý den,
do srpna od 9 do 19 hodin.

Brno: lvíčata, která pokřtil
„tenisový lev“ Štěpánek
Statečný a Bůh vidí. Tak zní v češtině jména lvích
dvojčat, jež se na konci loňského roku narodila
v brněnské zoo a začátkem dubna je pokřtil bývalý
tenista Radek Štěpánek, který zároveň vybral
jméno lvímu klukovi. Až do jara byla lvíčata
uzavřena ve vnitřní ubikaci, nyní už je mohou
návštěvníci vidět ve venkovním pavilonu. Matkou
těchto roztomilých mláďat je samice lva konžského
Kivu, která se narodila v portugalském Lisabonu.
„U velkých kočkovitých šelem se říká, že první
mláďata patří matce. Opravdu, když rodí poprvé,
tak není jisté, zda to dobře dopadne. Stalo se
několikrát, že matka první mláďata sežrala nebo se
nenarodila úplně zdravá, takže nepřežila,“
vysvětloval obavy chovatelů po narození mláďat
mluvčí brněnské zoo Michal Vaňáč. Zoo je otevřeno
každá den, od dubna do září vždy od 9 do 18 hodin.

INZERCE

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE přijme Českomoravská reklamní agentura Kompakt spol. s r.o.
z celé ČR pro prodej inzertních ploch ve svých tiskových produktech.

Práce v místě bydliště, nadstandardní provize 25-27,5% z obratu (obvyklý výdělek 40 – 80 tis. Kč/měsíc), služební auto
a další benefity. Životopisy zasílejte na e-mail: manager@kompakt-cr.cz nebo volejte na tel.: 325 613 594.

EXKLUZIVNÍ LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ POBYTY

8 DNÍ = 7 NOCÍ V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH - HOTEL RICHARD****
PLATÍ DO 31. 10. 2018
sleva 38 %
8.900,- Kč osoba ve 2-lůžkovém pokoji
= pův. cena 14.350,- Kč
9.900,- Kč 1-lůžkový pokoj
V ceně je zahrnuto:
Ubytování s bohatou polopenzí
Polední snack v celých dnech pobytu
/polévka + malý salát/
1x aperitiv na přivítanou
1x lékařské vyšetření
10x procedura dle doporučení lékaře
Bazén, vířivka, ﬁtness studio, pitná kůra, župan
Rezervace: Email: recepce@hotelrichard.com / Tel: 354 696 111
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Dvůr Králové: na gepardí mláďata
„dohlíží“ nejvyšší volavka
Spirit Nameri, samice z prvních gepardích paterčat, která se podařilo
odchovat v zoo ve Dvoře Králové, se stala poprvé matkou. V březnu se jí
narodila čtyři mláďata – tři samičky a jeden sameček. Gepardí mláďata
(na snímku) se rodí slepá a závislá na matce. „Našim čtyřčatům se oči začaly
otevírat po několika dnech a na nohy se začala stavět přibližně po týdnu,“
prozradila zooložka Gabriela Linhart. Ještě podstatně početnější přírůstek
zaznamenali chovatelé u psů hyenovitých. Samičce Fioně se zde narodilo
hned 11 štěňat. K novým atrakcím patří i dvě volavky obrovské, jediné ve
střední Evropě, které do dvorského safari parku získali chovatelé z plzeňské
zoo. Safari Park je v hlavní sezoně otevřen denně od 9 do 17 hodin.

FOTO | 2x ZOO VE DVOŘE KRÁLOVÉ
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Drobeč

ek

Ústí n. Labem: Medvědí
zázrak i „jelimánkové“
MERUŇKY
1 kg

PLATÍ:
ČT

PÁ

SO

NE

akční nabídky

Sbírejte body za nákupy a získejte plyšáky
chráněných zvířat již od 29,90 K č !

OD ČTVRTKA DO NEDĚLE 24. 5. – 27. 5. 2018

5

MAX.

ANANAS
1 KS

BALENÍ

osoba/den

VEJCE ČERSTVÁ
velikost M | 10 ks
1 ks 1,99 Kč

MAX.

3

ks
osoba/den

69,90�

-28%

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

19,90

32,90

CE

49,90

AK

AK

CE

AK
CE

Jako chovatelský megaúspěch uvedla
mluvčí ústecké zoo Věra Vrabcová přírůstek
v pavilonu šelem. V polovině února přivedla
na svět samice malajského medvěda
(snímek z archivu zoo) Barma své v pořadí
druhé mládě. V Evropě se přitom žádné jiné
mládě tohoto medvěda podle Vrabcové
nenarodilo už téměř sedm let. V Ústí se
rozšířila také skupinka lemurů kata, kteří si
získali oblibu díky známého animovanému
filmu Madagaskar. V posledních týdnech
přišlo na svět dohromady už pět malých
lemurů. Jejich výběh je návštěvníkům
přístupný vždy od června. Ústecká zoo je od
dubna do září otevřena od 9 do 18 hodin.

z naší

Já se
nejlí umím
p tuli
t!

59,90�

39,90�

-45%

při koupi
2 ks 1 bod
navíc

OLIVOVÝ OLEJ
SAN FABIO
0,75 l
1 l 198,67 Kč

-50%

RELAX
černý rybíz, multivitamin
červené ovoce,
višeň, hruška,
ananas
1l

AK
CE

19,90

69,90

/

S novou kartou nové výhody
PIVO VELKOPOPOVICKÝ KOZEL
světlé výčepní
0,5 l

-50%

-32%
• Vaše oblíbené produkty za nižší ceny
• Speciální věrnostní akce pouze pro Vás
• Pravidelné losování o spoustu cen

Nový zákaznický program startuje v našem PENNY již od 17. 5. 2018.
Platnost stávajících PENNY karet končí 25. 6. 2018.
KAPESNÍKY CHARIS
2vrstvé | 150 ks

1 ks 0,12 Kč

Zaregistrujte se z pohodlí domova na:

www.penny.cz

OLEANDER KEŘ*
1 ks

1 l 17,80 Kč
záloha na lahev 3,- Kč

2

PŘEPRAVKY
osoba/den

AK

12,90�

-31%

AK

17,90

CE

8,90

CE

Radost chovatelům z jihlavské zoo letos
dělá hlavně dvojice sotva dvouměsíčních
koťat tygra sumaterského. Zřejmě jde
o samičky, matka Cinta nejdřív mláďata
bedlivě střežila, ale teď už jsou středem
pozornosti malých i velkých návštěvníků
a předvádí se před nimi v pavilonu šelem.
Jména však dvojčata dostanou až při
slavnostním křtu v neděli 24. června.
Kromě tygřat je nejnovějším přírůstkem
také trojice irbisů – levhartů sněžných a
také rysů. Návštěvníky potěší také mládě
vzácné babirusy sulaweské, chovaných
pouze na pěti místech Evropy.
Jihlavská zoo je otevřená každý den,
od května do září mezi 8. a 18. hodinou.

149,-

39,90�

MAX.

Jihlava: tygří nadělení
a malý lenochod

99,90

CENA BEZ PENNY KARTY

19,90�

%

149,-

Chyby v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké poptávky dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen v obvyklém množství (tj. max. 5 ks na
osobu a den, trvanlivé mléko max. 12 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 20 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak). *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu jedinečná nabídka na toto zboží platí pouze první den uvedeného období akce. Tento dokument není
nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům. Vzhledem k faktu, že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z. s.,
(Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné. Body za své nákupy můžete získat od 3. 5. do 18. 7. 2018. Získané body lze uplatnit od 3. 5. do 25. 7. 2018. Akce s plyšáky platí do vyprodání a vydání zásob v jednotlivých prodejnách Penny Market s.r.o.
Přijímáme:
Částka pro získání bodů platí po odečtení veškerých slev, částek za vratné obaly a loterijní služby. Obrázky hraček jsou pouze ilustrativní. PROTECTED WORLD™ je ochrannou známkou TCC Global NV.
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Proč výrobce pneumatik udílí
hvězdy nejlepším restauracím
Gastronomický průvodce Michelin, prokletá bible
milovníků dobrého jídla. Honba za oceněním třemi
hvězdičkami může vrcholit slávou i sebevraždami.
Původně měl motivovat lidi k cestování autem.
FRANCIE | „To je ten Michelin, co vyrábí pneumatiky?“ dodnes zírají lidé,
když zjistí, že i za počátkem prestižního
udílení hvězdiček restauracím stojí bratři Michelinové. Édouard a André založili svoji firmu na pneumatiky už v květnu 1888, tenkrát silnice brázdilo jenom
pár tisícovek automobilů. V roce 1900
vyrukovali s první edicí průvodce. Vydání mělo ještě modré desky, typicky vínová barva knihy přišla až později, ale
hlavně šlo spíše o příručku, která ulehčovala nadšencům motorismu cestování třeba z Paříže na proslulé Azurové pobřeží. Včetně zastávek, kde mohou natankovat a báječně pojíst.
Michelinové svého průvodce zdarma
přidávali zákazníkům jako dárek k zakoupeným pneumatikám.

Bratři André a Édouard Michelinové. Dole proslulá michelinská
hvězda, která ale spíše připomíná
kytičku.
FOTO | WIKIPEDIE

Dnes je z gastronomického průvodce
Michelin proslulá bible milovníků dobrého jídla. Jedna udělená hvězda, která
připomíná spíše symbol kytičky, označuje velice dobrou restauraci ve své kategorii, dvě hvězdy výtečnou kuchyni,
jež stojí za návštěvu, a tři hvězdy výjimečnou kuchyni, která si určitě zaslouží zvláštní cestu.

tila Raan Jay Faiová, šéfkuchařka z thajského Bangkoku. „Mnoho lidí k nám
chodí jen proto, aby si udělali fotku.
Ani si nic nedají k jídlu,“ popisuje, proč
se rozhodla michelinskou hvězdu vrátit.
Obhajovat ocenění přináší obrovský
tlak a stres, který nemusí každý vydržet.
Varováním před honbou za úspěchem zůstává osud slavného francouzského šéfkuchaře Bernarda Loiseaua. Ten v roce
2003 spáchal sebevraždu. Dlouhodobě
trpěl depresemi, jeho restauraci totiž hrozilo snížení hodnocení ze tří na dvě michelinské hvězdy. Loiseau se obával, že
by tím jeho podnik přišel o zákazníky.
Čtyři dny po jeho smrti byl vydán nový
průvodce, ve kterém Louiseauově restauraci nejvyšší michelinské ocenění zůstalo.

První v Česku? Accordi
Vůbec poprvé v Česku se michelinskou
hvězdou mohla v roce 2008 pyšnit restaurace Allegro v pražském hotelu
Four Seasons a její šéfkuchař Andrea
Accordi. „Štempl kvality“ nakonec získal tři roky po sobě, jenže podnik Allegro mezitím zanikl.
Jednu hvězdu dostala v roce 2009
také restaurace Maze v pražském hotelu
Hilton slavného britského kuchaře Gordona Ramsaye. Ta však zanikla ještě
před tím, než bylo ocenění oznámeno.
A jak je to s oceněním v Česku dnes?
Michelinskou hvězdu pro letošní rok obhájily pražské restaurace La Degustation Boheme Burgeoise a Field, o
prestižní ocenění naopak přišel restaurační podnik Alcron.
(kor, ert)

Vůbec první michelinskou hvězdičku v Česku získala restaurace
Allegro v hotelu Four
Seasons a její šéfkuchař Andrea Accordi.
FOTO | FRANTIŠEK VLČEK

Rebelové šéfkuchaři
Prestižní ocenění je sice snem restauratérů po celém světě, ale někteří slavní
šéfkuchaři si dovolili cenu vrátit.
Prvním byl britský rebel Marco Pierre White. Svých třech hvězd se kdysi
vzdal s klidným srdcem a cigaretou v ústech. „Lidé, kteří mi dali michelinské
hvězdy, vědí o vaření méně než já. Neznamenaly pro mě nic,“ zavzpomínal
pro server The Guardian. Podobně to cí-

FOTO | MICHELIN

Vínová barva je typická pro obálku průvodce Michelin (foto zcela nahoře). Firmu, která byla donedávna největším
výrobcem pneumatik na světě, provází coby maskot postavička Bibendum. Takhle vypadá dnes a před 100 lety.

Komerční prezentace
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VaroVání! TráVíme příliš
času zaVřeni V budoVách

Nikdy v minulosti nebyl náš život takovým mixem aktivit
odehrávajících se uvnitř budov jako teď. To, co nás donedávna
odlučovalo od přírody a bylo hnací silou naší evoluce jako
živočišného druhu, nás paradoxně může ohrozit na zdraví.
Zpráva INDOOR GENERATION vrhá světlo na fenomén života uvnitř
budov a zkoumá rozdíl ve vnímání toho, jak si myslíme, že žijeme,
a tím, jak skutečně žijeme. Rozebírá, proč je to důležité. A přináší
praktické návrhy, co a jak bychom mohli zlepšit, abychom prospěli
sobě, svým rodinám a společnosti jako celku.
Zdraví je dnes žhavým tématem.
Je také velkým byznysem. Každý
rok zvyšujeme své výdaje na fitness-kluby a jógu a fitness-zařízení
monitorující naše aktivity, ale přesto trávíme více času uvnitř budov
než kdy dříve. Stáváme se skutečně generací žijící uvnitř budov –
INDOOR GENERATION. Pokud s tímto trendem nezačneme okamžitě bojovat, ohrozíme svoje zdraví.
Následky moderního způsobu
života uvnitř budov jsou přitom
známy. V posledních desetiletích
poskytoval vědecký výzkum stále
jednoznačnější důkazy o negativních následcích, které může mít –
a má – dnešní sedavý způsob života
uvnitř budov na zdraví lidí. Omezené množství čerstvého vzduchu

a světla během dne může mít negativní dopad na náladu, spánek
a výkonnost, zatímco náš dýchací
systém v nezdravém prostředí
uvnitř budov také trpí.
• Současná INDOOR GENERATION
tráví pobytem uvnitř budov 90 %
svého času.
• Vzduch uvnitř budov může být
až pětkrát více znečištěný než
vzduch venku. 77 % populace si
to však podle průzkumu YouGov
neuvědomuje.
• Nejvíce znečištěným pokojem
v domě, co se týče ovzduší, je
často dětský pokoj.
• Zpráva INDOOR GENERATION
poukazuje na to, jak jsou denní
světlo a čerstvý vzduch pro naše
zdraví důležité.

Právě zveřejněná zpráva zabývající
se současnou generací tzv. INDOOR
GENERATION vyvozuje své závěry
z rozsáhlého průzkumu společnosti YouGov, který proběhl v březnu
a dubnu v Evropě a Severní Americe. Průzkum, kterého se zúčastnilo
16 000 respondentů ve 14 zemích,
ukázal, že lidé mají mylnou představu o čase, který tráví zavřeni
v budovách, i o kvalitě vzduchu
v interiéru. Nejvíce se představa od reality lišila u výpovědí
Čechů, kteří dosáhli nejhoršího skóre ze všech respondentů.
Pouhých 5 % Čechů si uvědomuje,
že v uzavřených budovách tráví
21 až 24 hodin denně. Na Slovensku si tento fakt přiznává o něco
větší, avšak stále velmi malá skupina lidí, asi 10 % dotázaných. O kvalitě vzduchu v interiéru a venku
je správně informováno pouze
9 % Čechů a 17 % Slováků.
Vnitřní vzduch je znečištěn
více než venkovní
Paradoxně se ukazuje, že vzduch
uvnitř budov má tendenci být více
znečištěný než vzduch venku, a to
i ve velkých městech. Pobyt uvnitř
budov nás také odstřihává od přirozeného 24hodinového cyklu,
v němž jsme se vyvíjeli jako živočišný druh. Elektrické světlo, digitální zařízení a společnost žijící
24 hodin denně – to vše nás stále
více izoluje od rytmů přírody. Může
to narušit náš přirozený cirkadiánní rytmus (24hodinové tělesné
hodiny, které předjímají a adaptují
naši fyziologii různým fázím dne)
a mít vážný dopad na kvalitu spánku a celkový zdravotní stav.
I u vás doma najdete
původce znečištění
Vzduch, který dýcháme, je stejně
důležitý jako potrava, kterou jíme,

nebo voda, kterou pijeme. Průměrná dospělá osoba každý den vdechne přibližně 15 000 litrů vzduchu.
Možná mnoho z vás překvapí,
když se dozví, že ve skutečnosti
může být vzduch v našich domovech až pětkrát více znečištěný
než vzduch venku. Špatná kvalita
vzduchu uvnitř budov může vést
ke krátkodobým symptomům, například: podráždění očí, nosu a jícnu; bolení či motání hlavy a únavě. Dlouhodobé následky mohou
být závažnější a mohou zahrnovat
respirační onemocnění, astma,
chronickou obstrukční plicní nemoc a srdeční onemocnění. U lidí,
kteří žijí v domovech, v nichž se
vyskytuje vlhkost a plíseň, je dokonce o 40 % pravděpodobnější, že
budou mít astma, a dnes má astma
2,2 milionu Evropanů kvůli podmínkám, v nichž bydlí.
Ekonomické náklady jsou také
významné a v rámci celé Evropy
dosahují ročně 82 miliard eur, což
zahrnuje přímé náklady související s léčbou a zdravotní péčí a také
nepřímé náklady, například ztrátu
pracovní produktivity.
Co můžete udělat pro zlepšení?
Jsme generace žijící ve vnitřních
prostorách se všemi výhodami
i nevýhodami, které to přináší.
Rozdíl mezi vnímáním a realitou,
který byl odhalen ve zprávě
INDOOR GENERATION, ukazuje,
že potřebujeme zvýšit povědomí
o následcích života ve vnitřních
prostorách. Pokud máme zmírnit
nebo zvrátit rostoucí v ýskyt
zdravotních problémů, měli bychom
přistoupit k činům a upravit své
chování i své prostředí uvnitř budov.
Malé změny, které může udělat
každý z nás, i to, jak zlepšit své
životní prostředí a kvalitu ovzduší
ve svém domě, můžete zjistit
na www.theindoorgeneration.com.
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Neplaťte za hotel ani za kemp.
Lidé nabízí spaní na zahradě
Cestujete rádi po Česku
se stanem, v karavanu
nebo autě, ale nelíbí se
vám v přeplněných
kempech? Může se vám
hodit nová webová
služba bezkempu.cz.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
ČR | Praktická novinka čeká všechny
české výletníky, kteří nepotřebují velký
luxus. A také majitele zahrad, sadů či jiných pozemků. V letošní turistické sezoně totiž začne fungovat speciální ubytovací systém pro lidi se stanem nebo karavanem. A to na podobném principu
jako moderní Airbnb, v němž nabízejí
krátkodobé ubytování v domech a bytech i lidé, kteří se touto službou neživí.
Pod doménou bezkempu.cz mohou
lidé nabídnout svou zahradu, louku
nebo dvůr pro neoficiální kempování
bez poplatků a daní. Výletníky má služba směřovat především do turisticky
atraktivních míst jako je Pálava nebo
Lednicko-valtický areál.
Když se kolem Pálavy objevily inzeráty, aby lidé nabídli své zahrady, louky
nebo dvory kempařům, vzbudilo to spíš
pobavení. „Hned se mi vybavilo Slunce,
seno...,“ smějí se na sociálních sítích
místní lidé. Jenže u turistů, kteří cestují

Nová služba je vhodná pro lidi, kteří mají radši soukromí a nepotřebují velký komfort.
s karavanem, obytným vozem nebo jen
stanem, má novinka nečekaný ohlas.
„Není to nový koncept, je prověřený už
v řadě zemí,“ říká Petr Nohejl, jeden ze
zakladatelů portálu bezkempu.cz. To, že
vznikl, ostatně vzešlo z jeho vlastní zkušenosti a zkušeností jeho přátel. Když začali cestovat s karavany, nocování v běžných kempech jim nevyhovovalo.
„Kempy jsou v letní sezoně většinou

plně obsazené. Případně je v nich přelidněno, hluk, téměř žádné soukromí,“ podotýká Nohejl. A nocovat někde načerno mimo kemp zase znamená podstupovat riziko pokuty nebo vás někdo může
uprostřed noci vzbudit a vyhodit ze svého pozemku.
„Zatím dáváme dohromady databázi
pozemků, už se nám ozývají i první zájemci o službu. Rozjede se to v průběhu

FOTO | VÁCLAV ŠLAUF, MAFRA

května,“ avizuje Nohejl. Pozemky chtějí vybrat a také osobně otestovat po celé
republice, a to nejen v turisticky nejoblíbenějších lokalitách. „Nechceme ze systému nikoho vylučovat. Samo se ukáže,
o která místa bude zájem, protože každý cestovatel je jiný,“ říká Nohejl. Předpokládá však, že třeba jižní Morava,
kam lidé jezdí za vínem, bude jednou
z nejvyhledávanějších.

INZERCE

Volkswagen Transporter T5 1,9...

Triumph Street Triple 675 ,...

Škoda Octavia 1,6 TDI / 81 kW...

Vyrobeno

Vyrobeno

Vyrobeno

2008

Tachometr 167 000 km

2008

2016

Tachometr 68 000 km

Tachometr 23 013 km

Palivo

diesel

Palivo

benzín

Palivo

diesel

Cena

244 000 Kč

Cena

88 000 Kč

Cena

389 000 Kč

AF CARS
312 680 456
www.afcars.cz

DK auto - moto s.r.o.
775 389 836
www.dkracing.cz

Auto - Poly spol. s.r.o. - Příbram
+420 318 626 905
www.auto-poly.cz
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Jak celý systém funguje v praxi?
Turista – většinou majitel karavanu,
obytného auta nebo stanu – si přes
web vyhledá, kam chce jet. A pak se
mu zobrazí nabízené pozemky, kde
může legálně přenocovat. Vybere si
termín, zjistí, jestli je na daném pozemku například k dispozici toaleta,
elektřina či voda, a objedná si ubytování stejně jako je tomu u hotelu či jiných „booking“ služeb na internetu.
Když pobyt zaplatí, odešle systém peníze přímo majiteli pozemku. A bezkempu.cz si nechá dvacetiprocentní
provizi. Majitel i turista si vše můžou kontrolovat online.

Kempy zůstávají v klidu
V zavedených kempech se zatím konkurence neobávají. „Domnívám se,
že kempy nabízí zcela jinou službu.
Když už k nám někdo přijede, očekává k tomu i něco navíc než jen samotné přespání,“ myslí si Marcela Čáslavová z turistického informačního
centra v jihomoravských Pasohlávkách v blízkosti Novomlýnských nádrží.
Také podle ní je pronájem zahrad
pro kempaře stále lepší variantou
než černé kempování. S tím mají
ostatně v okolí Nových Mlýnů bohaté zkušenosti. A řada zdejších obcí
jej musela zakazovat vyhláškami.
Mnohdy ani to nepomohlo a nelegálních kempařů se zbavují s obtížemi
už mnoho let.

„

Samo se ukáže, o která místa bude zájem, protože
každý cestovatel je jiný.
Petr Nohejl, zakladatel
Když už do kempu,
tak vyberte z těch nej
TOP 10 KEMPŮ V ČESKU
1. Autocamp Sedmihorky,
Liberecký kraj
2. Camping Vranovská pláž,
Jihomoravský kraj
3. Autokemp Frenštát pod Radhoštěm,
Moravskoslezský kraj
4. Kemp a chaty Stříbrný rybník,
Královéhradecký kraj
5. Liščí Mlýn,
Moravskoslezský kraj
6. Kemp Keramika,
Plzeňský kraj
7. Koupaliště a kemp Pecka,
Královéhradecký kraj
8. Kanak – kemp Branná,
Jihočeský kraj
9. Camp Dolce,
Královéhradecký kraj
10. Kemp u Kukačků,
Jihočeský kraj
Zdroj: anketa Kemp roku
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Hlava na hlavě. Přeplněné kempy turisty odrazují.

FOTO | PETR TOPIČ, MAFRA

„Z romantického místa se rázem stává
uprchlický tábor. Při pohledu na sprchy
občas i něco horšího. Brr. Žádné
soukromí a žádný klid. Levnější kempy
lákají často i partičky lidí s nutnou
potřebou neustálých ‚pařbiček‘ až do
rána. Probouzíme se nevyspalí
a modlíme se, aby příští noc (nebo jiný
kemp) byla odlišná. Občas narazíme na
hezké a klidné místo, ale tuto loterii již
nechceme podstupovat.“
Zkušenost zakladatelů webu,
která je motivovala k vytvoření
www.bezkempu.cz.

INZERCE

Život je jízda.
V každém věku

Elektrické seniorské a invalidní vozíky pro pohodlí a mobilitu

SELVO 4250

SELVO 4800 SLEVA 40 %

SLEVA 40 %

Čtyřkolový elektrický
invalidní vozík

Čtyřkolový elektrický
invalidní vozík

Na chodník i do vozovky

Na chodník i do vozovky

Otočná a sklopná sedačka • Malé transportní rozměry
• Jednoduché ovládání • Elektrický motor 24 V/250 W
• Dojezd 20 km • Max. rychlost 10 km/hod. • Dobíjení
6–8 hodin • Nosnost 130 kg • Hmotnost 55 kg
(vč. baterií) • Technický průkaz potvrzující zařazení
do kategorie invalidních vozíků

Výkonný a snadno ovladatelný • Komfortní otočná
a sklopná sedačka • Sklopná řídítka • Převoz i v menším
kombíku • Elektrický motor 24 V/800 W • Rychlost
3–15 km/hod. • Dojezd 45 km • Elektromagnetická
brzda • Dobíjení 6–8 hodin • Nosnost 130 kg
• Hmotnost 107 kg (vč. baterií) • Technický průkaz
potvrzující zařazení do kategorie invalidních vozíků

49 490 29 990 Kč vč. DPH

73 290 43 990 Kč vč. DPH

Síť prodejců

Možnost vyzkoušení

Nové výrobky s 2letou zárukou

Jistota servisu

Nejbližší prodejci
Brno
Jaroslav Toninger-GARDENTECH, Mírová 15, tel. 548 531 294
Boskovice
EcoFuture s. r. o., Chrudichromská 1B, tel. 777 064 455
Seznam dalších prodejců najdete na našem webu.

www.selvo.cz
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Halabala: poklad na půdě
Díky designérovi
Jindřichu Halabalovi
vznikly tisíce nádherných
křesel, židlí a dalších
kusů nábytku. Geniální
návrhář se narodil před
115 lety, 24. května 1903.
ZÁBLESK
HISTORIE

domácností během většiny 20. století,
se vyráběl v Brně. Přesně ve Spojených
uměleckoprůmyslových závodech, tehdy jedné z největších a nejmodernějších
fabrik ve střední a východní Evropě.
Nejznámější kousky, jako je legendární
židle model H-79 nebo křeslo H-269,
vznikly už za první republiky.
Architekt dobře kombinoval jemný tuzemský styl art deco, prvky kubismu a
dobrý fortel českých truhlářů. Jeho výrobky postupně získaly punc kvality i vysokého vkusu. Hlavním cílem Halabaly

ale bylo, aby se praktické a elegantní
židle, stoly, lehátka i skříně dostaly do
československých domácností a byly ce-

30

tisíc korun a více dnes
stojí křeslo Halabaly. Je
vyhledávané milionáři.

nově dostupné pro co nejširší masu obyvatelstva. To se stalo, a dodnes je tak
možné na půdách nebo ve starších bytech najít starý Halabalův nábytek, který časem získává na ceně i oblibě.

JOSEF HORA
ČR | Otec designéra Jindřicha Halabaly
byl stolař a praxi získal mimo jiné u firmy v Americe. Syn ho ovšem co do počtu vyrobeného nábytku předčil tisícinásobně. Jindřichu Halabalovi se totiž podařilo do sériové výroby prosadit jím navrhovaný nábytek, který získal nebývalou oblibu v Československu, ale
i v celé Evropě. Díky geniálnímu designérovi slovo „sériový“ ztratilo význam
laciného vybavení domácnosti. Halabalův nábytek, oblíbený doplněk českých

Na malém snímku legendární křeslo Halabala H-269. I další kusy nábytku
českého designéra jsou dnes vyhledávané.
FOTO | OTAKAR GRUSSER

Jindřich Halabala počátkem třicátých let.
FOTO | ARCHIV MAFRA
Zmíněné „zubem času ohlodané“
křeslo model H-269 se před deseti lety
dalo pořídit za pětistovku i méně, před
pěti roky už za tři tisíce a dnes ho majitel prodá k renovaci i za 10 tisíc. Renovace pak trvá asi pět dnů, ovšem nové
krásné křeslo pak pořídíte v Česku i za
30 tisíc. „Halabalův nábytek z Československa dnes patří k tomu nejlepšímu, co
v luxusní stylově zařízené vile milionáře nesmí chybět,“ píše newyorská spisovatelka Allix Cott na významném mezinárodním designovém webu Architectural Digest, kde je možné Halabalova
křesla koupit. V USA se krásný růžový
a zrekonstruovaný pár křesílek prodává
v přepočtu za 89 tisíc korun. Takže pokud najdete na půdě starý nábytek Halabala, máte doma menší poklad.

INZERCE

Nový přístroj v lékárnách měří stáří plic
Stárnou naše plíce normálním tempem? Neohrožuje
nás nějaká plicní choroba? Ovlivňuje cigaretový kouř
kapacitu našich plic? To vše nám nyní zodpoví lékárníci
v Alphega lékárnách díky přístroji Vitalograph.
Vitalograph je malý digitální přístroj, který je určen pro screening plic.
Samotné měření je velmi jednoduché a trvá pouhých 10 minut. Co se
během této doby děje a co přesně zjistíte?
Průběh vyšetření je snadný. Stačí, aby se pacient maximálně nadechl
a poté po dobu asi šesti vteřin prudce vydechoval do jednorázového
náustku, který je připevněn k přístroji. Přístroj okamžitě vyhodnotí,
jaký objem vzduchu je pacient schopen vydechnout za jednu vteřinu
a za šest vteřin a tato čísla porovná s hodnotami zdravého jedince stejné výšky, stejného věku i pohlaví. Protože je možné, že se pacientovi
hned napoprvé nepodaří vydechnout úplně, měření se opakuje třikrát.
Na základě naměřených hodnot je přístroj schopen určit, v jakém stavu jsou vaše plíce, zda v nich nedochází k rozvoji chronické obstrukční
plicní nemoci a jaký je jejich věk, který se nemusí shodovat s věkem
biologickým.
V průběhu celého měření je s pacientem speciálně proškolený lékárník,
který pacientovi pomáhá a instruuje ho. Jakmile přístroj zaznamená tři
správná měření, lékárník pacientovi vysvětlí výsledky a doporučí mu
další vhodný postup.

Pro koho je měření určeno?
Měření je vhodné pro kohokoli staršího 18 let, kdo se zajímá o své zdraví. Zbystřit by ale měli všichni starší 40 let, lidé, kteří přicházejí do styku
s jemným prachem, průmyslovými nebo automobilovými zplodinami,
i ti, kdo bydlí u rušných silnic a v aglomeracích, protože právě oni jsou
řazeni do rizikové skupiny.
Měření probíhá pouze v Alphega lékárnách, jejichž seznam naleznete
na www.alphega-lekarna.cz v sekci Plicní věk – poradna.
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Pohádková svatba roku

Královskou veselku
britského prince Harryho
a americké herečky
Meghan Markle sledoval
celý svět. Oficiálním
hostem byla i česká
modelka Tereza Maxová.

LONDÝN | Velký den královské rodiny
prožívaly desetitisíce lidí v ulicích britské
metropole a miliony u televizních obrazovek. Sobotní obřad v kapli svatého Jiří na
hradě Windsor měl několik moderních netypických prvků. Kromě toho, že gospelový
sbor zazpíval moderní písničku Stand by
Me a na cello zahrál mladý černošský umělec, mnozí lidí řešili prý až příliš vášnivý
projev amerického episkopálního biskupa
Michaela Curryho. Mezi svatebními hosty
během obřadu mělo své zastoupení i Česko. Pozvánku dostala modelka Tereza Maxová s manželem. Oba byli na svatbě a večerní recepci. Maxovou s princem Harrym
údajně před časem seznámil její přítel mona(re, iDNES.cz)
cký kníže Albert II.

Třiatřicetiletý princ Harry a jeho o tři roky starší partnerka Meghan Markle mohli po svatbě začít užívat titul vévoda
a vévodkyně ze Sussexu. Rozhodla o tom královna Alžběta II.
FOTO | AP/REUTERS (iDNES.cz)
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Zemědělské potřeby M+S s.r.o.
Hlubocká11, 373 61 Hrdějovice
telefon: 384 389 196
mobil: 774 784 284, 777 784 204
e−mail: info@zemedelske−potreby.cz

Kurníky a králíkárny

Odstředivky
na mléko a máselnice

Vakuovačky

Líhně

vhodný dárek pro každého najdete na:

www.eshop-zemedelske-potreby.cz
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Barevné, sladké a s ovocem.
Oslavte příští pátek se svými ratolestmi Den dětí
dezertem, který je bude bavit pestrostí barev.
Díky čerstvému ovoci zároveň nebude tak velkou
kalorickou bombou. Dobrou chuť!

FOTO | SHUTTERSTOCK

Vanilkový pudink s mascarpone a ovocem
Potřebujeme: 500 ml mléka, 4 lžičky
krupicového cukru, 1 sáček vanilkového
pudinku, 150 g mascarpone, 250 g jahod,
1/2 hrnku borůvek, mátové lístky na
ozdobu. Postup: Nejdříve si uvaříme
vanilkový pudink tak, že do hrnce se silným
dnem dáme vařit 400 ml mléka. Zbylých
100 ml smícháme v hrnečku s pudinkovým
práškem. Do mléka na sporáku přisypeme
krupicový cukr a ještě před tím, než se
začne vařit, zašleháme mléko s pudinkovým
práškem. Přivedeme za stálého míchání
k varu a na mírném plameni vaříme asi dvě
minuty do zhoustnutí. Odstavíme
a necháme vychladnout. Občas promícháme, aby se netvořil škraloup. Jahody omyjeme,
očistíme a asi třetinu jich nakrájíme na malé kousky. Do vychladlého pudinku zašleháme
mascarpone a nakrájené jahody. Rozdělíme do pohárů nebo misek a dozdobíme zbylými
jahodami a borůvkami. Nakonec do každé misky zapíchneme lístek máty.
FOTO | PROFIMEDIA

INZERCE

Nádobí Click-it

nádobí na celý život

Hluboká
pánev 28 cm
s nepřilnavým
povrchem

Patentovaný systém
odnímatelných rukojetí
Špičkový nepřilnavý povrch.

1299
1799

Univerzální nádobí Aston Click-it,
to je úspora místa, prvotřídní kvalita.
Balení obsahuje pánev, skleněnou poklici,
2x krátkou rukojeť, dlouhou rukojeť
a náhradní nerezový úchyt pro zapékání
v troubě.

KČ

KČ

LET

prodloužená
záruka

indukce

sklokermika

elektrika

Objednávejte

plyn

trouba

myčka

nepřilnavý povrch

DOPRAVA ZDARMA
S EXPEDICÍ DO
24 HODIN

581696343 www.nadobiaston.cz
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Dezerty, které děti překvapí
Tmavý piškot s rybízem

Jahodové dortíčky

Potřebujeme: 500 g tvarohu, 230 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 200 g rybízu, 4 vejce, 2 lžíce horké
vody, 100 g hladké mouky, 2 lžíce kakaa.
Postup: Troubu předehřejeme na 200 stupňů. Tvaroh utřeme se 100 g moučkového cukru a vanilkovým
cukrem. Žloutky utřeme se 60 g cukru. Postupně přidáme dvě lžíce horké vody a ušleháme do husté pěny.
Mouku prosijeme s kakaem. Z bílků ušleháme sníh, přidáme 60 g cukru. Do pěny lehce vmícháme sníh spolu
s moukou a kakaem. Těsto nalijeme na plech s pečicím papírem, rozetřeme a upečeme. Hotový plát
posypeme cukrem a obrátíme na čistý plech. Po vychladnutí opatrně sejmeme pečicí papír a plát přeřízneme
na polovinu. Jednu posypeme rybízem, lžící pokryjeme tvarohem a překryjeme zbylým plátem. Před
podáváním posypeme moučkovým cukrem.
Zdroj: Ilona Smetanová, ONA DNES

Potřebujeme: na těsto – 4 vejce, 200 g
polohrubé mouky, 180 g třtinového
cukru, 100 ml horké vody, 1 lžičku prášku
do pečiva, 1 čajovou lžičku oleje. Krém –
250 g krémového sýra, 200 g smetany
ke šlehání, 50 g moučkového cukru, lžíci
moučkového cukru, 150 g čerstvých
jahod, na dozdobení čerstvé jahody.
Postup: Troubu si předehřejeme na
180 °C, plech si vymažeme olejem a na
něj dám ještě pečící papír. Olej slouží
k tomu, aby papír po plechu neklouzal
a hezky se k němu přilepil. Oddělíme si
žloutky od bílků, žloutky dáme do větší mísy, přidáme k nim horkou vodu,
lžičku oleje a připravený cukr. Vše elektrickými metlami na nejvyšší výkon
šleháme, dokud směs hezky nezpění a trochu nezhoustne, to může trvat asi
3 minuty. Vedle v jiné míse si ušleháme dotuha bílky. Dáme dohromady
žloutkovou směs s bílkovou, opatrně je mícháme, aby bílky nespadly,
a mezitím do směsi po lžících přidáváme mouku s práškem do pečiva. Těsto
navrstvíme na připravený plech a pečeme asi 10 až 15 minut. Dáváme pozor,
abychom korpus nespálili. Připravíme si krém – krémový sýr v míse dobře
utřeme s moučkovým cukrem. V další míse si uděláme jahodový „žahour“ –
dobře si rozmačkáme jahody s cukrem vidličkou, odebereme jahodovou
šťávu tak, aby zbyla jen dřeň. Vyšleháme studenou smetanu a smícháme
všechny tři složky. Necháme v lednici ztuhnout asi dvě hodiny.
Tereza Sychrová, www.foodlover.cz

Jogurtový dort s vaflemi a želé
Potřebujeme: 250 až 300 g ovocných vaflí, 250 ml šlehačky, 2 lžíce cukru moučky, 400 g řeckého jogurtu
nebo zakysané smetany, 270 až 300 g barevných želé bonbonů, 200 g jahod na ozdobu, pár lístků meduňky.
Postup: Dortovou otvírací formu vyložíme alobalem nebo fólií. Ve šlehači ušleháme smetanu s cukrem,
vmícháme jogurt nebo zakysanou smetanu a zlehka vytvoříme
hladký krém. Do krému zapracujeme pokrájené želé. Dno formy
a stěny vyložíme vaflemi a formu naplníme krémem s želé
a povrch krému uhladíme. Formu přikryjeme fólií a necháme uležet
v lednici nejméně 4 hodiny, nejlépe do druhého dne. Před
podáváním dort vyjmeme z formy. Povrch dortu ozdobíme lístky
meduňky nebo máty, čerstvými jahodami, krájíme na jednotlivé
řezy a podáváme. Povrch dortu můžeme ozdobit i hoblinkami
čokolády, mandlovými lupínky či mletými ořechy. Pokud použijeme
obyčejný jogurt, vmícháme do něj 10 až 20 g práškové želatiny.
INZERCE

S digitální bankou už do pobočky nemusíte
Spousta lidí už v dnešní době nechce řešit své ﬁnance
v kamenné pobočce banky, naopak chtějí vše vyřídit ze
svého chytrého telefonu nebo počítače. To umožňují
především menší digitální banky. Ať už si založit online
účet nebo si bez návštěvy pobočky půjčit třeba na rekonstrukci chaty, bytu anebo na koupi nového vybavení či auta. Nejenže si klienti založí produkty online, ale
také je pak mohou jednoduše spravovat z internetového bankovnictví nebo mobilní aplikace.

O

nline sjednání i správu produktů nabízí například Hello bank!,
která na podzim 2017 pod touto novou obchodní značkou
navázala na historii Cetelemu. Přes internet si u ní zájemci založí
běžný i spořicí účet s výhodným úročením 0,6 % ročně. Mohou si
také ale půjčit od 20 tisíc do milionu korun s Hello půjčkou a přitom ušetřit. Banka totiž nedávno snížila úrok na 4,7 % pro půjčky
s dobu splácení 25 – 48 měsíců. Klienti nic nezaplatí za sjednání
a vedení půjčky a bez poplatků je i to, když se půjčku rozhodnete
splatit v kratší době, než jste původně zamýšleli.

Pokud se klienti rozhodnou využít výhodných jarních úročení půjček, nesmí nezapomenout, že nabízený úrok nemusí být vždy konečný, na ty nejnižší si totiž nesáhne každý. Konečná výše úroku
bude záležet na tzv. credit scoringu. To je běžné a důležité ověření vaší schopnosti půjčku v budoucnu splácet a také potvrzením zodpovědnosti každé banky – ta tím chrání především vás
před předlužením. V případě, že máte více úvěrů, máte možnost
je spojit do jednoho a tím rozpočtu ještě více odlehčit.
www.hellobank.cz

Exkluzivně pro vás zdarma v pondělí 28. května
na distribučních místech 5plus2.

Personalistika, HR

Administrativa

HR Specialista
HR consultant pro IT

20 000 Kč / měsíc

Osobní asistentka GŘ (H4372)

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

Recepční/Asistentka Přijmu

22 000 - 31 000 Kč / měsíc

HR Administrátor (Kladno)

Získejte super praxi! Administrativní podpora v…

Junior IT Recruitment Consultant (6677)

Sales Order Administrator with french - TOP company

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Tvůrčí práce, kultura, umění

140 - 140 Kč / hodinu

Zemědělství, lesnictví

Kosmetička, řasová stylistka

12 200 - 18 000 Kč / měsíc

Obchodní referent

27 000 - 40 000 Kč / měsíc

Pracovník/pracovnice obchodního oddělení -…

18 000 - 28 000 Kč / měsíc

Pomocná síla v hospodářství

56 000 - 66 000 Kč / měsíc

Maséři (kromě odborných masérů ve…

20 000 - 23 200 Kč / měsíc

Ošetřovatel/ka drůbeže

15 000 - 16 000 Kč / měsíc

Maséři

15 000 - 18 000 Kč / měsíc

Chovatel služebních zvířat

Více na www.jobdnes.cz

9 200 - 9 500 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

SPLŇTE SI SVÉ SNY!
Začněte investovat ještě dnes. Poradíme vám, jak.
V loňském roce jsme klientům zainvestovali více než
2,1 miliardy korun.

Víte, že 45 % domácností nechává své úspory ležet ladem?

HUDEBNÍ IMPULSY

50 let Elánu na střeše
V úterý 12. června zahájí
Elán s Jožo Rážem
oslavy půlstoletí živě na
Rádiu Impuls a iDNES.cz.
JOSEF VLČEK

S

lovenská rocková skupina Elán letos slaví neuvěřitelné padesáté narozeniny. Vydržet na špici pelotonu tolik let a přitom nepodléhat chvilkové módě, to je hodno obdivu. Zvlášť,
když tahle parta nežije jen z minulosti,
ale umí nabídnout i novou hudbu.
Padesátiletý Elán se nedávno přihlásil
s novou písní Ĺúbim ťa, v níž frontman
kapely Jožo Ráž dostal další šanci zazpívat milostnou baladu stejně suverénním
způsobem jako na vrcholu slávy. Novinka je předzvěstí patnáctého alba, které se
na trhu objeví na podzim spolu se startem
velkého narozeninového turné. Na něm
se Elán předvede v největších českých a
slovenských halách. Ještě předtím si zahraje ve stylu legendárních Beatles na ne-

obvyklém místě – na střeše Rádia Impuls. Akustický živý koncert ze střechy
Impulsu pro milion jeho každodenních
posluchačů můžete slyšet v přímém přenosu už 12. června od 20:00. K vidění
bude i na live streamu na www.idnes.cz.
Začátky Elánu sahají až do roku 1968,
kdy tři spolužáci z bratislavské základní
školy založili rockovou skupinu. Nejdříve hráli ve studentských klubech, pak ve
větších sálech, párkrát v zahraničí. Opravdový úspěch se dostavil v roce 1980, kdy
jejich první velký hit Kaskadér skončil
na druhém místě Bratislavské lyry.
Elán měl výhodu v tom, že v kapele
byli nejméně tři členové, kteří dokázali
napsat hit - zpěvák a kytarista Jožo Ráž,
klávesista Vašo Patejdl a kytarista Ján
Baláž, bratr zakládajícího člena kapely
bubeníka Zdena Baláže. V druhé polovině osmdesátých let stvořili smršť úspěšných písní - Tanečnice z Lúčnice, Ver
mi, Nebezpečný náklad nebo celou desku Rabaka, podle níž byl dokonce natočen film. Elán přitom zabíral a dodnes
zabírá stejně dobře v Česku jako na Slovensku. Ještě v září roku 2003 dokázali

Legenda Elán. Vašo Patejdl, Jožo
Ráž a Ján Baláž.
FOTO | MAFRA

přilákat na Letenskou pláň sedmdesát tisíc diváků, což je zhruba tolik lidí, kolik
přišlo na stejné místo na Michaela
Jacksona nebo Rolling Stones.
Elánu se dobře dařilo i po rozdělení
republiky. Češi sice v první fázi vyčítali
Rážovi, že veřejně podporoval rozpad
země, ale na oblibě kapely to nic nezměnilo. Jedním z největších hitů roku 1991
se stala Sestrička z Kramárov, pak zabodovala Amnestia na neveru a hlavně
Kočka. Ta se dokonce stala jednou z
nejoblíbenějších písní první poloviny
devadesátých let.
Ráž a Patejdl se věnovali i sólovým
projektům. Kolem Rážovy balady
Voda, čo ma drží nad vodou z roku
1999 se zrodila řada mýtů, inspirovaných faktem, že ještě dříve, než byla
skladba natočena, zahynul autor textu
Jozef Urban v autě při čelní srážce s kamionem a jen pár hodin po jejím dokončení měl autor hudby Jožo Ráž těžkou
nehodu na motorce a byl v kómatu.
Vrátil se ve skvělé formě, ale po letošním turné chce definitivně skončit s aktivní muzikou.

INZERCE

Počasí umí potrápit klouby,
pomáhá pohyb i suché teplo

Pravidelný pohyb pomáhá chránit
klouby.
ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA
ČR | „Zase se mi ozývají kolena, bude
pršet,“ předvídaly naše babičky a my
jsme se jim v mládí možná i smáli. Jenže v určitém věku podobnou „schopnost předpovídat“ nakonec získají mnozí z nás. Zhoršení bolesti kloubů v deštivém nebo chladném počasí není jen mýtus našich prarodičů nebo vaše bujná
představivost. I když dosavadní studie
prokázaly víceméně smíšené výsledky,
změny tlaku vzduchu skutečně mohou
způsobit, že někteří lidé, zvláště pacienti trpící artritidou, zaznamenají zvýšenou bolestivost kloubů.
Odborníci si to vysvětlují tím, že změna atmosférického tlaku ovlivní i tlak na

klouby. „Obecně opravdu platí, že revmatici, pacienti s artrózou velkých kloubů a páteře i lidé po operačních náhradách velkých kloubů reagují na změny
počasí při změnách tlaku,“ potvrzuje ortoped Zdeněk Bezvoda z Lékařského
domu Praha 7. Při teplejším počasí a zvýšení atmosférického tlaku obvykle nastane úleva od bolesti, při nízkém tlaku
mnoho lidí reaguje také bolestí hlavy.
„Dnes to označujeme také jako meteosensitivitu. Bolestmi kloubů či hlavy reagují na meteorologické změny i pacienti
s neurotickými obtížemi a také lidé
z měst, kteří jsou odtržení od přírody,“
říká Zdeněk Bezvoda s tím, že si tím tak
civilizační změny vybírají svou daň.
Ve městech, kde se často pohybujeme v prostorech s klimatizací, totiž ztrácíme schopnost přizpůsobovat se změnám klimatu.
Co ale dělat, když už klouby bolí,
a jak tomu předcházet? „Pomáhá pobyt
v přírodě, dostatek pohybu, otužování,
ale také pozitivní myšlení. Na klouby je
dobré takzvané suché teplo a také bychom se měli snažit bránit nadměrnému
pocení. Analgetika se ovšem snažme používat zcela výjimečně,“ uzavírá ortoped. Pokud vás už klouby bolí, pomoci
vám kromě odpočinku můžou také speciální masti, které přinesou potřebnou
úlevu.
(re, iDNES.cz)

Capsicolle náplast

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

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

Najdete nás
v lékárnách
BENU a Dr.Max
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Olympic bude hvězdou
večírku pro nedočkavé

Kapela Olympic se představí v Liberci na festivalu Benátská! s Impulsem.
FOTO | PETR ERET, MAFRA
ČR | Kdo se v polovině léta chystá na hudební festival Benátská! s Impulsem,
může si čekání na hlavní hvězdy alespoň
o den zkrátit. Pořadatelé už oznámili, která známá jména zahrají na večírku pro nedočkavé. Ten se koná ve čtvrtek 26. července a hlavním tahounem bude skupina
Olympic. A to v prémiové sestavě.
„Půjde v podstatě o reprízu jejich
úspěšného výročního koncertu z loňského roku v rozšířené sestavě včetně zakládajících členů Pavla Chrastiny, Ladisla-

va Kleina a Františka Ringo Čecha a dalších hostů,“ říká za pořadatele Petr Pečený, spolumajitel festivalu. V obřím Hudebním stanu Rádia Impuls se mladší
část publika dočká punk rockového programu, který již tradičně pro čtvrteční
večer připravuje rádio RockZone 105,9.
Na pódiu se vystřídají kapely Doctor PP, Totální nasazení, Jaksi Taksi
a Lety mimo. „Jsme rádi, že z původního večírku pro nedočkavé se v posledních letech stává regulérní festivalový
den. V loňském roce ho navštívilo rekordních osm tisíc a letos podle všeho
tenhle rekord výrazně překročíme,“
říká Pavel Mikez, ředitel festivalu.
V Hudebním stanu Rádia Impuls
bude živo i během hlavních festivalových dní, vystřídá se v něm například
Mirai, Desmod, Doctor P.P., O5 a Radeček, Petr Kolář, Václav Noid Bárta, Katarína Knechtová či Mňága a Žďorp.
Festival Benátská! se koná jako již
tradičně poslední červencový víkend
26. až 29. července v Liberci. Hlavními
hvězdami jsou Jarek Nohavica a dvojice zahraničních legend – zpěvačka Bonnie Tyler a skupina Guano Apes. (re)

Hudební kalendář: „Kino Gloria“
jsme postavili na vzpomínkách

FOTO | PROFIMEDIA

Skladatel Vítězslav Hádl přinesl
do studia v květnu 1979 hotový
demosnímek, ke kterému vymyslel textař Michael Prostějovský
jako nosné téma kino. „Já jsem
k tomu přidal vzpomínky na mládí a dospívání – první školní absence, první něžnosti a Kino Čas,
kde jsme za pár drobných mohli
trávit čas,“ přiblížil Petr Rezek
na rádiu Český Impuls AM 981
vznik písničky Kino Gloria. V podobných kinech se tehdy promítal jeden film za druhým.
„Za pět korun jsme tam mohli zůstat klidně celý den a vidět těch
pár snímků, které se točily pořád
dokola,“ doplnil zpěvák.

V kině jsem ti první pusu dal,
v tu chvíli zapomněl jsem, kdo v tom filmu hrál
němý a černobílý, myslím, byl všem k smíchu,
právě on tvou pýchu smyl...
(Hudba: Vítězslav Hádl, text: Michael Prostějovský)
Jak vznikla písnička Slunce, seno, jahody uslyšíte na rádiu Český Impuls příští
středu v 11:30. Druhý program Ráááádia Impuls vysílá na středních vlnách,
AM 981 kilohertzů, nebo na www.ceskyimpuls.cz.
(ak)

INZERCE

Katka 12B

4+KK

7 188 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Objednávejte
+420 377 825 782

ZDAR MA
katalog 120 domů

www.ekonomicke-stavby.cz
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POLOVINU
…jen za polovinu?

Přesně tak, NE za 200 000 Kč, ale jenom za 100 000 Kč,
tedy za polovinu! Vybírejte vaše auto za polovinu z více
než 4000 vozů na www.autoesa.cz
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„

Spojil pět mužů do agenta 007
Před 110 lety se narodil
Ian Fleming, autor
románů o neohroženém
Jamesu Bondovi,
fiktivním agentovi
britské tajné služby MI6.

LONDÝN | V červnu 1941 doprovázel
pobočník Ian Fleming do Spojených států admirála Johna Godfreye, šéfa tajné
služby britského námořnictva. Viděl při
tom laboratoře, archivy, podzemní střelnice i učebny americké tajné služby.
Tehdy prý získal první zdroje inspirace pro budoucí postavu fenomenálního
hrdiny. Aby Fleming vytvořil slavného
agenta 007 s povolením zabíjet, spojil
charaktery i osudy hned několika lidí,

Jednoduché
a prosté
jméno. James Bond
zněl lépe než cokoliv
jiného. Ian Fleming,
tvůrce agenta

INZERCE

BUBNOVÉ SEKAČKY VARI

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

NABIJTE A VLOŽTE!









12 modelů bubnových sekaček
výkonné čtyřtaktní motory
model s instartem
lisovaný dvojitý disk
4 otočné nože
robustnost
tradice a kvalita

STARTUJTE!

s nimiž se z tajných služeb dobře znal.
„James Bond představuje směsici vlastností energického, avšak temperamentního March-Phillippse, chladnokrevného a skvěle se
ovládajícího Geoffreyho Appleyarda, vodomila Grahama
Hayese a vynikajícího lovce a
dobyvatele žen
Anderse Lassena. Dost možná, že je do této
Major Gustavus Hen- směsice přimíry March-Phillipps chána i trocha
mohl být jedním z elánu špiona Ripředobrazů slavné- charda Lippetho Jamese Bonda.
ta,“ objasňuje
závěry pátrání
historik Brian Lett ve své publikaci „Odhalené tajemství vzniku agenta 007, z archivu britských tajných služeb“. Šarmantní James Bond tak není čirým výplodem Flemingovy fantazie. „Je samozřejmé, že žádný z příslušníků Maid Honor Force nebyl dokonalý, ale Fleming
sloučil March-Phillippse, Appleyarda,
Hayese a Lassena v jednu osobu a výsledkem souhrnu jejich nejlepších vlastností se stal tak perfektní tajný agent,
jak bylo jen možné,“ dodává Lett.
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Ceny bubnových sekaček od

18 490 Kč

s DPH

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Brno, GARDEN STUDIO, U zoologické zahrady 2/212, T 546 222 990 • Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294 •Brtnice,
Vlastimil Zelený-START, nám. Svobody 254, T 777 743 410, 567 216 388 • České Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 606 648 802 •
Golčův Jeníkov, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, Havlíčkovo nám. 133, T 601 382 804 • Havlíčkův Brod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská 2495,
T 569 425 052 • Chotěboř, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, nám. TGM 56, T 601 382 806 • Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 •
Moravský Krumlov, JAN HOLÝ, Na Kačence 1253, T 734 678 116, 737 260 791 • Rynárec, Martin Novotný, Rynárec 169, T 565 382 366 • Strakonice,
JIŘÍ MILISTERFER, Volyňská 97, T 383 324 405 • Tábor, HUTAB s.r.o., Chýnovská 2989, T 381 212 153 • Žďár nad Sázavou, ZAHRADA VYSOČINA, s.r.o.,
Brodská 104, T 566 627 075

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

románů a dvě sbírky
povídek napsal Fleming
o agentovi 007.

První bondovku Casino Royale začal
Ian Fleming psát na jaře 1952 ve svém
jamajském sídle nazvaném Golden
Eye. „Chtěl jsem co nejjednodušší, jednotvárně a prostě znějící jméno, které
jsem mohl najít, a ‚James Bond‘ zněl
lépe než cokoli jiného. Kolem něj se stane řada zvláštních událostí, ale on bude
neutrální anonymní postavou a tupým
nástrojem ovládaným ministerstvy,“ popisoval sám Fleming. Neohrožený
agent tak dostal jméno po americkém ornitologovi Jamesi Bondovi, expertovi
na karibské ptáky.
Ian Lancaster Fleming (nar. 28. května 1908) pocházel z vážené a bohaté rodiny. Byl novinářem, bankovním úředníkem i námořním důstojníkem. Díky
úspěchu románů a filmů s kultovním
Bondem žil vcelku rozmařile. Zemřel v
šestapadesáti letech na infarkt.
(kor)
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Sladké sirupy
přijdou k chuti
Studená čistá voda se dá pít po celý rok, jenže v létě
míváme přece jen větší spotřebu tekutin. A často
zálusk na něco jiného. Nastává doba sladkých sirupů.
ČR | Pokud při slunečných dnech zatoužíte po domácím sladkém sirupu rozpuštěném v ledové vodě, můžete vyzkoušet
třeba citronový. Připravuje se za studena a má osvěžující chuť.

Jak na citronový sirup
Potřebovat budete 1 kilogram chemicky
neošetřených citronů, 3 kg cukru a 5 až
7 gramů kyseliny citronové. Celé citrony namočte na 24 hodin do vody tak,
aby byly ponořené. Druhý den převařte
2 litry vody a nechte zchladnout. Citrony nakrájejte na kolečka, zbavte je jadérek a nechte je v chladu máčet v převařené studené vodě tři dny. Pak tekutinu z
koleček citronů slijte a vraťte do ní jen
citronovou dužinu zbavenou kůry. Pro

zajímavější chuť lze přidat ještě dužinu
ze dvou oloupaných pomerančů. Vše
rozmixujte, získanou kaši přeceďte do
čisté nádoby a pak ještě jednou přes čisté plátno. Pak už jen do získané tekutiny
přidejte lžičku kyseliny citronové a postupně v ní rozpusťte také 3 kilogramy
cukru. Získáte hustý sirup, naplňte ho
do lahví a uchovejte v chladu.
(mce)

Kopřivový sirup
Suroviny:
■ 3 a 1/2 l vody
■ 3 citrony
■ 100 vršků kopřiv
■ 3 kg cukru krystal
■ 5 lžiček kyseliny citronové

Na citronový sirup potřebujete jenom citrony, případně navíc dva
pomeranče, cukr a kyselinu citronovou.
FOTO | MARTINA ČERMÁKOVÁ

Postup: Vodu svaříme s citrony,
které umyjeme a nakrájíme na
kolečka. Necháme vychladnout
a přidáme vršky kopřiv.
Necháme 24 hodin vyluhovat,
pak přecedíme a trochu
vymačkáme. Přidáme cukr
a kyselinu citronovou, zamícháme,
až se cukr rozpustí.
Již nevaříme, nalijeme do lahví
a dáme do chladna.

Bezinkový sirup
Suroviny:
■ 30 velkých květů černého bezu
■ 2 l vody
■ 2 kg cukru
■ 10 dkg kyseliny citronové
Postup: Vybíráme velké rozkvetlé květy, dobře opereme, dáme do smaltovaného
hrnce nebo do skleněné nádoby a necháme vyluhovat 24 hodin ve 2 litrech vody.
Potom přecedíme přes jemné plátno, přidáme cukr a krátce povaříme. Do
zchladlejšího pak přidáme kyselinu citronovou. Sirup stočíme do lahví a zajistíme
šroubovacím uzávěrem. Uchováváme na temném místě. Sirup má kromě
LABUZNIK.cz
neobvyklé chuti i léčivé účinky.
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KDOPAK UVAŘÍ
Pondělí: Monika Kubátová (43)

Pochází ze Slovenska,
vystudovala vysokou
školu, v Čechách žije
spoustu let. Pracovala
jako učitelka, manažerka a pak byla na mateřské dovolené. Nyní je
provozní v kavárně. S manželem mají
pětiletého syna. Bydlí v komfortním
mezonetovém bytě ve Stodůlkách. Pokud vyhraje, vezme rodinu na cestu do
světa a část peněz věnuje potřebným.
Nejí vejce, mléko, maso a cukr. Chutná
jí koprová omáčka – ovšem po jejím.

Úterý: Josef Fiala (41)

Vyučil se brašnářem a
pracoval jako šič; šití
mu zůstalo coby občasný koníček. Nyní působí jako pomocná síla v
kuchyni. Má přítele,
se kterým žije už osmnáct let. Do Prahy se přestěhoval asi
před šesti lety z Moravy. Pokud vyhraje, pojede se svým přítelem na dovolenou. Mezi jeho oblíbená jídla patří smažený sýr, hlavně hermelín. Nesnáší mořské plody a ryby.

Středa: Jaroslav Vamberský (45)

Rozvedený otec dvou
dospělých synů žije
sám v Nuslích, občas
má prý nějakou kamarádku. Dělá výškové
práce s horolezeckou
technikou. Do Prahy
se přistěhoval z Plzně. Pokud se mu podaří vyhrát, pojede na dovolenou. Jeho
oblíbeným jídlem je vepřový řízek s
bramborovým salátem nebo ovar, křen
a hořčice. Nesnáší rajskou omáčku.

Česká republika

„Vodní myš“ v pekáči

Pořad Prostřeno! v Praze a středních Čechách. Sejdou se tři ženy a dva muži
ČR | Konzervativnější strávníci budou
jen koukat, co všechno lze uvařit z náhražek a jaké potraviny se u nás dají
koupit. Pořad Prostřeno! míří do středních Čech. Bude to provokativní, zábavné i napínavé!
První hostitelka Monika propaguje
jiný styl výživy. Z jídelníčku vynechala
máslo, mléko, umí nahradit vejce, mouku na svůj dobrý chléb si sama mele z
různých plodin, maso nahrazuje javánskou fermentovanou sójou (tempeh). A
slibuje, že u ostatních jídlo i maso ochutná, aby mohla spravedlivě hodnotit.
Soupeř Jarda se vůbec netěší na mrkvový dort, ale třeba Renáta je na tenhle
moučník docela natěšená.
V úterý Josef ukáže, že vařit umí, ale
macho Jaroslav je v šoku z prostřených
růžových ubrousků. Dlouho to nechápe,
Pepu vnímá spíš jako „podpantofláka“.
Ani mužské akty při šmejdění ho dostatečně nenavedou, jen mu připadají „poněkud zvláštní“. Až pak Jardovi dojde
to, co dámy dávno tuší – hostitel je gay.
Najednou si připadá jako jediný chlap
mezi čtyřmi ženami. Věnečky z odpalovaného těsta Josefovi vyjdou tak, že hosté při odchodu nepohrdnou výslužkou.
Jaroslav je nepřehlédnutelný, uznává
jen chlapské móresy, jídlo, dokonce působí skoro jako misogyn a homofob. Je
nekorektní, miluje zvířata, ale na pekáči. Někdy je s ním však legrace a umí

Pátek: Helena Sekyrková (55)

Vyučená řeznice pracovala jako sanitářka,
nyní je v invalidním
důchodu. Má dvě vlastní děti a jedno vyvdala
díky druhému manželství. Pokud vyhraje,
peníze použije na rekonstrukci domu a
další část padne na manželovu léčbu.
Mezi její oblíbená jídla patří tlačenka.
Nesnáší mořské plody a nepozře hmyz.

překvapit. Doma v nuselském bytě chová rybičky, v jednom z akvárií má i kraba Kristiána, v kleci roztomilé chůvičky. Navzdory vší té havěti má prostorný, uklizený a čistý byt. V kuchyni moc
nestíhá, připálí i krutony do polévky.
Hlavní chod – „vodní myš“ – přinese na
stůl rovnou v pekáči. Nutrie připomíná
chutí Pepovi kachnu, Renátě králíka.
V prostorném bytě s vysokými stropy
ve čtvrtek Renata chystá ossobuco s milánským rizotem. Jardovi imponuje, jak
hostitelce všechno odsýpá od ruky, jak
je pozorná a nezmatkuje. Že by ty ženské nakonec nebyly tak neschopné?

V pátek u Heleny na chalupě se budou dít věci! Jaroslav se posilní v hospodě a vyleze na vysoký strom. Pokukuje
po Monice, které říká k její velké radosti Fifinka, strefuje se do Josefa, dokonce si pak u stolu bez svolení odnaučené
kuřačky Heleny zapálí. Soupeři nevěří
vlastním očím! Až na Moniku se těší na
plněné bramborové knedlíky s uzeným
masem, zelíčkem a osmaženou cibulkou pěkně na sádle.
Je to vzrušující týden. Kdo ho vyhraje? Nekorektní taktik Jaroslav, nebo někdo jiný? Sledujte Prostřeno! každý
všední den v 17.50 na Primě.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PRAHY A STŘEDNÍCH ČECH
Kulajda jinak (i pro vegetariány)

Čtvrtek: Renáta Muchová (24)

Má střední uměleckou
školu v Uherském Hradišti, pak studovala estetiku na Karlově univerzitě a dnes se živí
jako fotografka. Je zadaná a má přítele, výborného kuchaře. Žijí spolu na Starém
Městě. Pokud vyhraje, peníze investuje
do vlastní budoucnosti. Pochutná si na
slávkách na bílém víně s chilli, vnitřnostech, mořských plodech a různých zeleninových polévkách. Nesnáší kaviár a
nikdy by nesnědla černé vejce.

U invalidní důchodkyně Heleny (vzadu uprostřed) se na její „chalupě u lesa“
bude v pátek večeřet, teprve až Jaroslav (druhý zprava) sleze ze stromu.

Ingredience: 2 petržele, 1 malý tuřín,
rýžová smetana, 1 velká cibule, 3 kuličky jalovce, 3 kuličky nového koření, 2
bobkové listy, umeocet, houby, kopr,
sůl. Postup: Na oleji osmažíme cibulku
do zlatova, přidáme koření, sůl, na kostky nakrájenou petržel, tuřín a restujeme
sedm minut. Pak podlijeme a dusíme doměkka cca 20 minut. Houby si uvaříme
v tamari sójové omáčce a necháme
vedle. Pak vyndáme koření, polévku
rozmixujeme dohladka, přidáme rýžovou smetanu, houby, kopr a dochutíme
umeoctem.
Tatarák na dva způsoby
Ingredience – domácí majonéza:
3 žloutky, 200 ml rostlinného oleje,
50 ml olivového oleje, 1 lžíce citronové

šťávy, 1 lžíce dijonské hořčice, šalotka,
okurčičky (corničonky), kapary, sůl,
pepř. Řepový tatarák: 500 g řepy, hrst
petržele, majonéza, olivový olej, tabasco, sůl, pepř. Hovězí tatarák: 500 g
hovězí svíčkové, olivový olej, majonéza / tatarka, sůl, pepř. Postup – domácí
majonéza: Je dobré, aby všechny tekuté přísady měly pokojovou teplotu, jinak se může stát, že se majonéza srazí.
V míse vyšleháme žloutky, hořčici, sůl
a pepř. K celé směsi přišleháme citronovou šťávu. Oba oleje dále smícháme dohromady a za stálého šlehání přimícháváme do směsi. Nejprve po kapkách a
další část vždy, když se předchozí olej
vstřebá. Když směs zhoustne, přiléváme olej tenkým pramínkem. Směs
máme hotovou, když se vstřebá všechen olej. Toto je základ pro majonézu
a tatarskou omáčku z ní vytvoříme při-

dáním šalotky, corničonek a kaparů. Řepový tatarák: Řepu buď na jemné kousky nakrájíme ručně, nebo k tomu použijeme robot. Když máme kousky, tak přidáme všechny zbylé ingredience podle
chuti. Hovězí tatarák: Maso buď na
jemné kousky nakrájíme ručně, nebo k
tomu použijeme robot. Až máme kousky, tak přidáme všechny zbylé ingredience podle chuti. Podáváme na topince z kvalitního chleba.
Hlavní chod – Jardovo tajemství
Ingredience: nutrie, petržel, mrkev,
5 kuliček pepře, 1 palice česneku, 100 g
slaniny, bobkový list, olej, sádlo, sůl.
Šťouchaný brambor: 10 brambor, máslo, smetana, pažitka, sůl. Postup: Maso
z nutrie osolíme, pořádně potřeme olejem a naložíme se zeleninou na dva dny
do uzavřené nádoby. Za dva dny nutrii
vyndáme a přendáme do pekáče se sádlem. Maso prošpikujeme a pečeme hodinu na 180 °C. Podlijeme vodou, teplotu
zvýšíme na 200 °C a sundáme pokličku,
pečeme dalších 20 minut. Šťouchaný
brambor: Dáme vařit deset brambor ve
slupce. Oloupeme, přidáme máslo, smetanu, pažitku, případně posolíme a rozšťoucháme.

100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
EMISE:
Jubilejní pamětní medaile ZDARMA
POZOR:
Pouze 1 medaile pro každého zákazníka
Téma:
100. výročí vzniku
Československa

Nejjednodušší způsob objednání:
www.100-let-csr.cz; tel.: 810 50 50 20

Emise:
Bezplatná pamětní
medaile pro každého

Distributor:
Národní Pokladnice

Cena:
0 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

V letošním roce oslavíme významné výročí 100 let od vzniku
Československa, jednu z nejdůležitějších událostí našich dějin.
Události, která předurčila osud naší země.

Zásadní měrou se o vznik našeho samostatného státu zasloužil
Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident.
Abychom uctili mimořádné výročí, Národní Pokladnice připravila
pamětní medaili pro každého zcela ZDARMA.
POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

ČÍSLO REZERVACE:

72012308

CENA:

O Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

DŮLEŽITÉ:

Pouze 1 medaile na objednávku

OBJEDNÁNÍ:

www.100-let-csr.cz; 810 50 50 20

ZDARMA

Vzhledem k tomu, že výročí 100 let od vzniku Československa
je pro každého našeho občana zcela zásadní, každému je
k dispozici pouze 1 pamětní medaile. Platíte pouze poštovné
a balné ve výši 89 Kč. Garantujeme Vám právo na vrácení
pamětní medaile ve lhůtě 14 dnů od doručení. Nabídka platí
pouze 10 dnů!

www.100-let-csr.cz

Nejjednodušší rezervace:
Internetový rezervační systém:

www.100-let-csr.cz

Telefonní rezervační linka:

810 50 50 20

PO–ČT: 9:00–17:00, PÁ: 9:00–15:00
Modrá linka – voláte za běžnou cenu místního hovoru

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní

ø 33 mm

Téma:

100. výročí vzniku Československa

Avers:

Portrét Tomáše Garrigua Masaryka a znaky republiky Československé

Revers:

Obrys Československa s motivem lípy a opisem Pravda vítězí

Průměr:

33 mm

Hmotnost:

15 g

Kov:

Mědinikl

Cena:

0 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

Důležité:

Pouze 1 pamětní medaile na osobu

Internetový rezervační systém
www.100-let-csr.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 26. května 2018

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.30 Polopatě 7.25 Učedník čaroděje Čáryfuka (1/2) 8.10 Gejzír 8.40 Otec Brown
VI (10/10) 9.30 Columbo 11.05 Všechnopárty
12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25
Hobby naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 O houslích krále snů 14.10
Pohádka z Kampy 14.45 Hledá se táta! 16.05
Zlatí úhoři 17.30 Hercule Poirot 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

6.10 Milesova vesmírná dobrodružství (21, 22)
7.00 Kačeří příběhy (36, 37) 7.45 Spongebob
v kalhotách IX (10) 8.10 Krok za krokem VII (13)
8.30 SuperStar 11.10 Koření 12.10 Volejte Novu
12.45 Rady ptáka Loskutáka 14.00 Víkend
15.00 Evoluce 17.05 Cesta do Ameriky 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.20 Ben 10 (9) 6.35 Transformers: Roboti
v utajení (17) 7.05 M.A.S.H (210) 7.35 M.A.S.H
(211) 8.05 Autosalon 9.15 Bikesalon 9.50
S pravdou ven 10.50 Máme rádi Česko 12.50
Policajti z centra (10) 14.00 Vraždy
v Midsomeru XI 16.15 Pytlákova schovanka.
Filmová komedie (ČR, 1949). Hrají: H. Vítová,
O. Nový, E. Nollová, O. Korbelář, T. Pištěk,
Z. Dítě, B. Machník, a další. Režie M. Frič 18.55
Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR

7.00 Letopisy rodu Shannara II (8) 8.00 Top Gear II
9.10 Pevnost Boyard (2) 11.45 Re-play 12.20 COOL
e-sport 12.50 Futurama VIII (12) 13.20 Simpsonovi
XXIV (9, 10) 14.10 COOLfeed 14.20 Simpsonovi
XXIV (11, 12) 15.15 Futurama VIII (13) 15.45 G. I. Joe
2: Odveta 17.55 Simpsonovi XXIV (13, 14) 18.55
Simpsonovi XXIV (15) 19.30 Simpsonovi XXIV (16)
20.00 Madagaskar 3 22.05 Vetřelec: Vzkříšení
0.20 Agresivní virus III (10)

20.00 Četnické humoresky (39/39)
Epilog. Krimiseriál (ČR, 2007).
Hrají T. Töpfer, V. Preiss,
V. Peterková, S. Zindulka,
N. Fischerová. Režie P. M. Solo
21.45 Poloviční šance
Thriller (Fr., 1997). Hrají
J.-P. Belmondo, A. Delon,
V. Paradisová. Režie P. Leconte
23.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.35 Columbo
Smrt bere jackpot. Krimiseriál
(USA, 1991). Hrají P. Falk,
R. Torn, J. Roseová, G. Kroeger
a další. Režie V. McEveety
1.10 Infiltrace
2.15 Banánové rybičky
2.40 Sama doma
4.15 Přes nový práh
4.35 Bydlení je hra
5.00 Žiješ jenom 2x
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.15 Noviny 5.55 Krimi 6.15 Noviny

TV JOJ 6.55 Soudní síň 8.00 Policisté v akci, seriál
8.55 Aféry, seriál 9.50 Interaktivní teleshopping
10.50 Jmenuji se Jerry 13.00 Okres na severu
(6/13) 14.00 Dvojčata (1, 2/12) 15.40 Soudní síň
16.45 V sedmém nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Inženýrská odysea (9/13) 21.30 Česko
Slovensko má talent 3 0.15 V sedmém nebi

NEDĚLE 5.00 Noviny 5.40 Soudní síň 6.25
Pohledný mizera 8.10 Interaktivní teleshopping
9.15 Česko Slovensko má talent 3 11.55 Inženýrská
odysea (9/13) 13.10 Cirkus v cirkuse, rodinná
komedie (ČR, 1975) 15.55 Nová zahrada 16.55 Na
chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.30 Mé potrhlé já,
rodinná komedie (USA, 2013) 0.25 Nová zahrada
PONDĚLÍ 5.10 Noviny 5.50 Krimi 6.15 Ranní

noviny 8.10 Aféry 9.00 Ochránci 10.55 Medicopter
117 (44/82) 11.55 Nákupní maniačky 13.05 Zoo
(59) 14.05 Soudní síň 15.10 Aféry 16.00 Soudní síň
17.05 Policisté v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Cirkus v cirkuse 23.05 Příběh jedné jízdy

SÉRUM PRAVDY

KOMEDIE

20.20 Deník Bridget Jones
Romantická komedie (VB/Fr., 2001)
22.20 Mafiánovi
Krimikomedie (Fr./USA, 2013)
0.30 Sniper 2
Akční film (USA, 2002)
2.05 Volejte Novu
2.35 Krok za krokem VII (14, 15)
3.35 Áčko

ÚTERÝ 10.05 Aféry 10.50 Medicopter 117 11.50
Nákupní maniačky 13.00 Zoo 14.05 Soudní síň
15.10 Aféry 16.00 Soudní síň 17.05 Policisté v akci
18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Síla naděje 22.30 Specialisté na
vraždy 23.30 Klaun 0.35 Medicopter 117
STŘEDA 10.05 Aféry 11.00 Medicopter 117

12.00 Nákupní maniačky 13.05 Zoo 14.10 Soudní
síň 15.15 Aféry 16.05 Soudní síň 17.05 Policisté
v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Česko Slovensko má talent 3
23.10 Dr. Dokonalý (11/16) 0.05 Na plný plyn

ČTVRTEK 11.00 Medicopter 117 12.00 Nákupní
maniačky 13.10 Zoo 14.20 Soudní síň 15.20 Aféry
16.05 Soudní síň 17.10 Policisté v akci 18.05
Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Posedlost rudou 22.05 Specialisté
na vraždy 23.05 Na plný plyn 0.05 Medicopter 117
PÁTEK 10.00 Aféry 10.50 Medicopter 117 11.50

Nákupní maniačky 13.00 Zoo 14.20 Soudní síň
15.30 Aféry 16.25 Soudní síň 17.05 Policisté v akci
18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Okres na severu 21.30 Láska na celý
život 23.00 Ochránci 0.00 Medicopter 117

20.15 V. I. P. vraždy II (8)
Hazard s havětí. Detektivní seriál
(ČR, 2017). Hrají S. Norisová,
P. Děrgel, J. Dvořák, M. Vladyka,
J. Révai. Režie J. Bártů
21.35 Nebezpečný náklad
Akční film (Kan., 2016). Hrají
B. Willis, M. P. Gosselaar,
C. Forlaniová, N. Loeb a další.
Režie M. Adams
23.35 Jessabelle
Horor (USA, 2014). Hrají
S. Snooková, J. Carterová,
M. Webber, D. Andrews, A. de la
Regueraová. Režie K. Greutert
1.25 Vraždy v Midsomeru XI
Duchové mrtvých. Krimiseriál
(VB, 2008). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další
3.20 Tajemné okno
Thriller (USA, 2004). Hrají
J. Depp, J. Turturro, M. Bellová
a další. Režie D. Koepp

Relax
SOBOTA 8.55 Divoký anděl 10.05 Filmové

novinky 10.30 Zvěřinec 11.00 Relax na špacíru
11.25 Regionální zprávy 11.40 Národní zprávy 11.45
Luxus store 12.45 Vědmy radí 15.55 Esmeralda
16.50 Esmeralda 17.45 Esmeralda 18.35 Dámská
jízda Heidi 19.30 Doktor z hor 20.30 Doktor z hor
21.25 Sobotní zábava 22.05 7 pádů Honzy Dědka
22.35 Krampovoloviny 23.45 Vědmy radí

NEDĚLE 8.05 Divoký anděl 8.55 Divoký anděl
10.05 Indian – pořad o hrách 10.30 Zvěřinec 11.00
Relax na špacíru 11.25 Regionální zprávy 11.40
Národní zprávy 11.45 Luxus store 12.45 Vědmy radí
15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45 Doktor
z hor 18.35 Dámská jízda Heidi 19.30 Doktor z hor
20.30 Doktor z hor 21.25 Poslední zhasne 23.00
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Vědmy radí
PONDĚLÍ 11.45 Luxus store 12.45 Vědmy radí

15.55 Filmové novinky 16.25 Esmeralda 17.25
Doktor z hor 18.40 Regionální zprávy 18.55
Národní zprávy 19.00 7 pádů Honzy Dědka 19.30
Divoký anděl 20.25 Esmeralda 21.15 Doktor z hor
22.25 Regionální zprávy 22.40 Národní zprávy
22.45 Krampovoloviny 23.45 Vědmy radí

Nova Cinema
6.45 Námořní vyšetřovací služba VIII (17, 18) 8.25
Odložené případy V (17, 18) 10.05 Sherlock Holmes:
Jak prosté II (3) 11.00 Sherlock Holmes: Jak prosté
II (4) 12.15 Co se doma usmaží 14.05 Legenda
o sovích strážcích 15.45 Jak byl dobyt Západ 17.35
Sherlock Holmes: Hra stínů 20.00 Hunger Games:
Síla vzdoru 2. část 22.30 Astronautova žena, sci-fi
film (USA, 1999) 0.35 Šílený Max a Dóm hromu,
sci-fi film (Austr./USA, 1985)

Prima Max
6.15 Transformers: Roboti v utajení (16) 6.40 Nexo
Knights IV (10) 7.10 Ben 10 (8) 7.30 Zprávy FTV
Prima 8.20 Vítejte doma! (3) 9.20 Jak ukrást
Venuši 11.55 Poslední mohykán 13.55 Hodný, zlý
a ošklivý, western (It., 1966) 17.45 Zlatíčka pro každého, romantická komedie (USA, 2001) 20.00
Robin Hood: Král zbojníků, dobrodružný film (USA,
1991) 23.05 Vražedné jezero, horor (USA, 2015)
0.55 Vetřelec: Vzkříšení, sci-fi film (USA, 1997)

ÚTERÝ 15.55 Indian – pořad o hrách 16.25

Esmeralda 17.25 Doktor z hor 18.40 Regionální zprávy 18.55 Národní zprávy 19.00 7 pádů Honzy Dědka
19.30 Divoký anděl 20.25 Esmeralda 21.15 Doktor
z hor 22.25 Regionální zprávy 22.40 Národní zprávy
22.45 Krampovoloviny 23.45 Vědmy radí

STŘEDA 15.55 Relax na špacíru 16.25 Esmeralda

17.25 Doktor z hor 18.40 Regionální zprávy 18.55
Národní zprávy 19.00 7 pádů Honzy Dědka 19.30
Divoký anděl 20.25 Esmeralda 21.15 Doktor z hor
22.25 Regionální zprávy 22.40 Národní zprávy
22.45 Krampovoloviny 23.45 Vědmy radí

ČTVRTEK 15.55 Zvěřinec 16.25 Esmeralda 17.25
Doktor z hor 18.40 Regionální zprávy 18.55 Národní
zprávy 19.00 7 pádů Honzy Dědka 19.30 Divoký
anděl 20.25 Esmeralda 21.15 Doktor z hor 22.25
Regionální zprávy 22.40 Národní zprávy 22.45
Krampovoloviny 23.45 Vědmy radí
PÁTEK 11.40 Národní zprávy 11.45 Luxus store
12.45 Vědmy radí 15.55 Zvěřinec 16.25 Esmeralda
17.25 Doktor z hor 18.40 Regionální zprávy 18.55
Národní zprávy 19.00 7 pádů Honzy Dědka 19.30
Divoký anděl 20.25 Esmeralda 21.15 Doktor z hor
22.05 Poslední zhasne 23.45 Vědmy radí
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neděle 27. května 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.50
15.40
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.40
22.09
22.10
23.45
1.20
2.10

Zajímavosti z regionů 6.30 Po stopách hvězd 6.55 Hledá se táta! 8.15
Úsměvy Dalimila Klapky 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Cirkus Humberto (8/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Princové jsou na draka
Doktorská pohádka
Jak se Matěj učil čarodějem
Zdivočelá země (22, 23/45)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Dukla 61 (1/2)
Drama (ČR, 2018)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Nahá pastýřka
Inspektor Banks III
Bolkoviny
Žiješ jenom 2x

NOVA
6.00 Oggy a Škodíci VI (52, 53)
6.15 Milesova vesmírná
dobrodružství (23)
6.40 Kačeří příběhy (38, 39)
7.30 Spongebob v kalhotách IX (11)
7.50 O zlaté huse
Pohádka (N, 2013)
9.35 Z pekla štěstí (4)
Seriál (ČR, 1999)
10.25 Robinsonův ostrov II (31, 32)
12.30 Policajti na baterky
Krimikomedie (USA, 2003)
14.10 Útěk na horu Čarodějnic
Sci-fi film (USA, 2009)
16.10 Jak napálit advokáta
Komedie (ČR, 1980)
17.50 Na samotě u lesa
Komedie (ČR, 1976)
19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
20.25 SuperStar
23.35 Střepiny
0.05 Jak napálit advokáta
Komedie (ČR, 1980)
1.35 Útěk na horu Čarodějnic
Sci-fi film (USA, 2009)
3.30 O zlaté huse
Pohádka (N, 2013)

6.40
6.55
7.25
7.55
8.25
9.35
10.00
11.00
11.45
12.40
13.15
13.35
15.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.50
23.40
1.40
2.05
3.05

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (10)
Transformers: Roboti v utajení (18)
Ninjago
M.A.S.H (212)
Největší tankové bitvy (3)
Prima ZOOM Svět
Vraždy na přelomu století (8)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Vraždy v Midsomeru XII
Osudná třináctá jamka
Adéla ještě nevečeřela
Filmová komedie (ČR, 1977)
Rozpal to ve Španělsku, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Jak básníci čekají na zázrak
Romantická komedie (ČR, 2016)
Očima Josefa Klímy
Kód smrti
Akční film (Kan./USA, 2008)
Bikesalon
Největší tankové bitvy (3)
Vraždy v Midsomeru XII

5.20 Námořní vyšetřovací služba VIII (19, 20) 7.00
Jak byl dobyt západ 8.45 Legenda o sovích strážcích 10.50 Cesta do Ameriky 13.05 Hunger Games:
Síla vzdoru 2. část 15.35 Tělo jako důkaz III (3, 4, 5)
18.15 Honza málem králem 20.00 Tron: Legacy, sci-fi film (USA, 2010) 22.25 Mortal Kombat – Boj na
život a na smrt 0.10 Astronautova žena

Prima cool
6.35 Hrdinové: Znovuzrození (11) 7.20 Letopisy rodu
Shannara II (9) 8.15 Top Gear II 9.35 Pevnost Boyard
(3) 12.05 Cool Wave 12.45 Bikesalon 13.15 Futurama
VIII (13) 13.45 Simpsonovi XXIV (13, 14) 14.36
COOLfeed 14.45 Simpsonovi XXIV (15, 16) 15.45
Futurama IX (1) 16.10 Madagaskar 3 17.55
Simpsonovi XXIV (17, 18, 19, 20) 20.00 Transformers
3 23.15 Vikingové III (2) 0.15 Exorcista II (10)

Prima Max
6.15 Transformers: Roboti v utajení (17) 6.40 Jurský
svět: Indominus na útěku 7.10 Ben 10 (9) 7.30
Zprávy FTV Prima 8.10 Vítejte doma! (3) 9.00
Vítejte doma! (4) 9.55 Pytlákova schovanka 12.30
Zlatíčka pro každého 14.45 Robin Hood: Král zbojníků 17.50 Šmoulové 20.00 Hvězdy nám nepřály,
romantický film (USA, 2014) 22.45 Nebezpečný
náklad, akční film (Kan., 2016) 0.40 Jessabelle

pondělí 28. května 2018
NOVA

ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Narozeniny
14.20 Nahá pastýřka
15.55 To je vražda, napsala III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Případy 1. oddělení (20/22)
21.05 Situace v kuchyni
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista IV
23.15 Na stopě
23.40 Taggart
0.30 AZ-kvíz
1.00 Kalendárium
1.20 Z metropole, Týden v regionech

5.55
8.45
9.00
10.00
10.55
11.50
12.00
12.30
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.20
1.10
1.50
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3475)
Koření
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (213)
Odložené případy VI (1, 2)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3476)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (45)
Robinsonův ostrov II (33)
Beze stopy III (2)
Odložené případy VI (1, 2)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (21)
Beze stopy III (2)
Střepiny

6.20
6.40
7.20
9.20
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.30
23.45
0.45
1.45
2.45
3.35

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (11)
My Little Pony II (13)
M.A.S.H (212-214)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Cornwallská romance
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch II (11)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (12)
Návrat komisaře Rexe IX (4)
Návrat komisaře Rexe IX (5)
Není všechno zlato...
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (102)
Štiky
Ano, šéfe!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe IX (4)
Návrat komisaře Rexe IX (5)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy IX (12)

5.35 O zlaté huse 7.10 Na život a na smrt 8.55 Co se
doma usmaží 11.05 Evoluce 13.20 Sherlock Holmes:
Hra stínů 15.45 Tron: Legacy, sci-fi film (USA, 2010)
18.00 Deník Bridget Jones, romantická komedie
(VB/Fr., 2001) 20.00 Životní šance: Příběh Paula
Pottse, drama (VB, 2013) 21.55 Olověná vesta 0.10
Mortal Kombat – Boj na život a na smrt

Prima cool
12.40 Simpsonovi XXIV 13.30 COOLfeed 13.40
Simpsonovi XXIV 14.35 COOL e-sport 15.10 Re-play
15.45 Futurama IX 16.05 Americký chopper VII 17.05
Top Gear II 18.15 Simpsonovi XXIV 19.15 Simpsonovi
XXV 20.05 COOLfeed 20.15 Simpsonovi XXIX 20.45
Teorie velkého třesku XI 21.10 Teorie velkého třesku
III 22.05 Prima Partička 23.00 Cool Wave 23.35
COOLfeed 23.45 Americký chopper VII

Prima Max
6.15 Transformers: Roboti v utajení (18) 6.40
Superhrdinové: Batman do ligy! 7.10 Ben 10 (10)
7.30 Zprávy FTV Prima 8.00 Vítejte doma! (5) 8.55
Hvězdná brána IX (2) 9.55 Šmoulové 12.10 Hvězdy
nám nepřály 14.50 Transformers 3 18.10 Tommy
a Pentlička: N, či M? (2/2), krimifilm (VB, 2015)
20.00 Tootsie, komedie (USA, 1982) 22.25 Carrie 2,
horor (USA, 1999) 0.45 Tajemné okno

úterý 29. května 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Banánové rybičky 10.15 Zlatí
úhoři 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Krádež
14.15 Karel Gott opět ve Slaném
15.05 Doktor Martin V
15.55 To je vražda, napsala III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Jak utopit dr. Mráčka
aneb Konec vodníků v Čechách
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Případy detektiva Murdocha XI
23.20 Taggart
0.30 AZ-kvíz
0.55 Na stopě

5.55
8.40
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
1.25
2.05
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3476)
Specialisté (45)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (17)
Ordinace v růžové zahradě 2 (214)
Odložené případy VI (3, 4)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3477)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (821)
Víkend
Beze stopy III (3)
Odložené případy VI (3, 4)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (22)
Beze stopy III (3)
Krok za krokem VII (17)

6.25
6.45
7.25
9.25
10.25
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.50
0.45
1.50
2.50
3.50

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (12)
My Little Pony II (14)
M.A.S.H (214-216)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher: Nad oblaky
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (1)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (13)
Návrat komisaře Rexe IX (6)
Návrat komisaře Rexe IX (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (107)
Odjezd bez loučení
Policajti z centra (11)
Ananas
TOP STAR magazín
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe IX (6)
Návrat komisaře Rexe IX (7)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy IX (13)

5.20 Nová cestománie 5.45 Jak byl dobyt západ
7.30 Odložené případy VI (1, 2) 9.10 Andělská tvář
11.55 Tron: Legacy 14.35 Životní šance: Příběh
Paula Pottse 16.30 Evoluce 18.30 Na samotě u lesa
20.00 Invaze, sci-fi film (USA/Austr., 2007) 21.55
Laskavý dotek, drama (USA, 2010) 23.35 Sniper 2,
akční film (USA, 2002)

Prima cool
11.50 Teorie velkého třesku XI 12.20 Futurama IX
12.50 Simpsonovi XXIV 13.40 COOLfeed 13.50
Simpsonovi XXV 14.45 Teorie velkého třesku III
15.45 Futurama IX 16.05 Americký chopper VII
17.05 Top Gear II 18.15 Simpsonovi XXV 20.05
COOLfeed 20.15 To nejlepší z Top Gearu 21.20
Teorie velkého třesku III 22.15 Single Lady II 22.40
Partička 23.25 COOLfeed 23.35 Americký chopper

Prima Max
6.30 My Little Pony II (13) 6.55 Ninjago V (1) 7.25 Ben
10 (11) 7.45 Zprávy FTV Prima 9.05 Vítejte doma! (5,
6) 10.50 Hvězdná brána IX (3) 11.45 Doktorka
k nakousnutí 13.40 Tommy a Pentlička: N, či M? (2/2)
15.35 Tootsie 18.05 Veterinář vyšetřuje: Stará kletba
20.00 Jump Street 22, akční komedie (USA, 2014)
22.20 National Lampoon: Zvěřinec, komedie (USA,
1978) 0.45 Carrie 2, horor (USA, 1999)

středa 30. května 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 Doktor Martin V 10.35 Krádež
10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Dokonalý muž, dokonalá žena
14.30 Bohouš
14.55 Karel Gott opět ve Slaném II
15.50 To je vražda, napsala III
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 Clona (4/7)
20.55 Zlatá mládež 2
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Otisky doby
22.35 Taggart
0.15 Případy detektiva Murdocha XI
1.00 AZ-kvíz
1.25 Banánové rybičky

NOVA
5.55
8.25
8.45
9.40
10.55
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.35
23.35
1.20
2.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3477)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (821)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (215)
Odložené případy VI (5, 6)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3478)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf
Robinsonův ostrov II (34)
Beze stopy III (4)
Odložené případy VI (5, 6)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (23)
Beze stopy III (4)

6.30
6.45
7.30
9.25
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
0.55
1.55
2.55
3.55

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (13)
My Little Pony II (15)
M.A.S.H (216-218)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher: Kouzelné léto
Romantický film (N/Rak., 2006)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (2)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (14)
Návrat komisaře Rexe IX (8)
Návrat komisaře Rexe X (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (103)
Hra s ohněm
Show Jana Krause
V. I. P. vraždy II (8)
Hazard s havětí
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe IX (8)
Návrat komisaře Rexe X (1)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy IX (14)

5.05 Tron: Legacy 7.10 Odložené případy VI (3, 4)
8.55 Tělo jako důkaz III (3-5) 11.50 Životní šance:
Příběh Paula Pottse 14.05 Policajti na baterky 15.45
Útěk na horu Čarodějnic 17.35 Vášnivý tanec 20.00
Doktor Hollywood, romantický film (USA, 1991)
22.10 Projekt X, komedie (USA, 2012) 23.50
Laskavý dotek, drama (USA, 2010)

Prima cool
11.10 To nejlepší z Top Gearu 2.20 Futurama IX
12.50 Simpsonovi XXV 13.40 COOLfeed 13.50
Simpsonovi XXV 14.50 Teorie velkého třesku III
15.45 Futurama IX 16.05 Americký chopper VII
17.05 Top Gear II 18.15 Simpsonovi XXV 20.05
COOLfeed 20.15 Špinavá práce III 21.20 Teorie velkého třesku III 22.15 Partička 23.00 COOLfeed
23.10 Single Lady II 23.35 Americký chopper VII

Prima Max
7.15 My Little Pony II (14) 7.40 Ninjago V (2) 8.10
Ben 10 (12) 8.30 Zprávy FTV Prima 9.45 Vítejte
doma! (6, 7) 11.30 Hvězdná brána IX (4) 12.35
Master and Commander: Odvrácená strana světa
15.35 Zamilovaní rivalové 17.35 Jak básníci čekají na
zázrak 20.00 Rob Roy, historický film (USA, 1995)
22.55 Pach krve 6: Krvavý hotel, horor (USA, 2014)
0.50 National Lampoon: Zvěřinec

čtvrtek 31. května 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.55 Cirkus Humberto (8/12) 10.45
Nespoutaný živel 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Zapomnětlivost
14.25 Bohoušův syn
15.10 Doktor Martin V
16.00 To je vražda, napsala III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Gejzír
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Případy detektiva Murdocha XI
23.10 Kriminalista IV
0.10 AZ-kvíz
0.40 Otisky doby
1.30 Objektiv

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
23.55
1.40
2.25
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3478)
Utajený šéf
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (19)
Ordinace v růžové zahradě 2 (216)
Odložené případy VI (7, 8)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (24)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3479)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (822)
Prásk!
Přepadení ve vzduchu
Odložené případy VI (7, 8)
Námořní
vyšetřovací služba VIII (24)
Prásk!
Krok za krokem VII (19)

6.30
6.45
7.30
9.25
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.50
0.45
1.45
2.45
3.45

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (14)
My Little Pony II (16)
M.A.S.H (218-220)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Kde začala láska
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (3)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (15)
Návrat komisaře Rexe X (2)
Návrat komisaře Rexe X (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (108)
Nemoci a pomoci
S pravdou ven
Ano, šéfe!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe X (2)
Návrat komisaře Rexe X (3)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy IX (15)

5.25 Tělo jako důkaz III (3-5) 7.35 Vášnivý tanec
9.50 Odložené případy VI (5, 6) 11.35 Policajti na
baterky 13.40 Na život a na smrt 16.00 Doktor
Hollywood 18.05 Nepřemožitelný 20.00 Sherlock
Holmes: Jak prosté II (5, 6), krimiseriál (USA, 2013)
21.55 Poslední zůstává, akční film (USA, 1996)
23.50 Projekt X, komedie (USA, 2012)

Prima cool
9.00 Top Gear II 10.10 Americký chopper VII 11.20
Špinavá práce III 12.20 Futurama IX 12.45
Simpsonovi XXV 13.35 COOLfeed 13.45
Simpsonovi XXV 14.45 Teorie velkého třesku III
15.40 Futurama IX 16.00 Americký chopper VII
17.00 Top Gear II 18.15 Simpsonovi XXV 20.05
COOLfeed 20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého
třesku III 22.20 Nespoutaný Django

Prima Max
7.45 My Little Pony II (15) 8.15 Ninjago V (3) 8.40
Ben 10 (13) 8.55 Zprávy FTV Prima 10.15 Vítejte
doma! (7, 8) 12.05 Hvězdná brána IX (5) 13.05
Zamilovaní rivalové 15.05 Rob Roy, historický film
(USA, 1995) 18.05 Beznadějný trouba, komedie
(USA, 2011) 20.00 Vrchní, prchni!, komedie (ČR,
1980) 21.45 Úkryt, thriller (USA, 2002) 0.00 Pach
krve 6: Krvavý hotel, horor (USA, 2014)

pátek 1. června 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.45 Doktor Martin V 10.35 Krabička
10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.05 Cestománie
15.35 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Lichožrouti
21.25 13. komnata Ivana Vyskočila
21.55 Všechnopárty
22.35 Náhlovský a mladý
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
23.30 Případy detektiva Murdocha XI
0.15 AZ-kvíz
0.40 Zlatá mládež 2
1.25 Banánové rybičky
2.00 Dobré ráno

5.55
8.30
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.35
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.55
0.50
2.25
3.10
3.30
4.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3479)
Ordinace v růžové zahradě 2 (822)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Správná dvojka (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (217)
Odložené případy VI (9, 10)
Námořní vyšetřovací služba XII (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3480)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Byl jednou jeden král...
Pohádka (ČR, 1954)
Gladiátor
Historické drama (USA/VB, 2000)
Odložené případy VI (9, 10)
Kolotoč
Správná dvojka (1)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (217)

6.30
6.45
7.30
9.25
10.25
12.20
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.15
23.20
0.20
1.20
2.20
3.20

Prima

Nova Cinema

Ben 10 (15)
Transformers: Roboti v utajení (19)
M.A.S.H (220-222)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Láska jejího života
Romantický film (N, 2006)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (4)
Doktor z hor: Nové příběhy IX (16)
Návrat komisaře Rexe X (4)
Návrat komisaře Rexe X (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Vraždy na přelomu století (9)
Sebevrazi
16 bloků
Akční thriller (USA, 2006)
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe X (4)
Návrat komisaře Rexe X (5)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy IX (16)

5.55 Nepřemožitelný 7.45 Odložené případy VI (7,
8) 9.30 Beze stopy III (2, 3) 11.20 Beze stopy III (4)
12.30 Doktor Hollywood 14.50 Jedeme k babičce
16.30 Sherlock Holmes: Jak prosté II (5, 6) 18.20
Nebezpečná zásilka 20.00 Divočina, animovaný
film (Kan., 2006) 21.30 Podvedená, thriller (USA,
1991) 23.40 Poslední zůstává, akční film (USA, 1996)

Prima cool
6.20 Bylo nebylo IV 7.40 Hvězdná brána IX 8.55
Top Gear II 10.05 Americký chopper VII 11.10
Autosalon 12.20 Futurama IX 12.50 Simpsonovi
XXV 13.35 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XXV 14.45
Teorie velkého třesku III 15.40 Futurama IX 16.00
Americký chopper VII 17.00 Top Gear II 18.15
Simpsonovi XXV 20.05 COOLfeed 20.15 Muži v černém 22.15 Superžralok 0.00 Americký chopper VII

Prima Max
6.10 My Little Pony II (16) 6.35 Ninjago V (4) 7.05
Ben 10 (14) 7.25 Zprávy FTV Prima 8.15 Vítejte
doma! (8, 9) 10.05 Hvězdná brána IX (6) 11.10
Master and Commander: Odvrácená strana světa
14.00 Beznadějný trouba 15.55 Žít podle svého
17.50 Eddie, komedie (USA, 1996) 20.00
Mackintoshův člověk, thriller (USA/VB, 1973) 22.10
Vlk z Wall Street, biografický film (USA, 2013)
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Knižní tipy

Chovejte se jako kočka

Léto se blíží a s ním
i krásné letní večery
jako stvořené pro
otevření dobré knihy.
Nechte se inspirovat
knižními novinkami.

První kniha inspirovaná kočkou, která vám poradí, jak lépe žít všední život.
Kočka je váš nejlepší kouč, tvrdí Stéphane Garnier a napsal tak příručku o osobním rozvoji pojatou jinak než podobné
knihy. Kočka je svobodná, klidná, pozorující, opatrná, elegantní, charismatická, samostatná, hrdá, nezávislá… Má tolik záviděníhodných vlastností, které
můžete snadno rozvíjet, když se jí budete inspirovat ve svém každodenním ži-

votě. Nechejte se tedy vést autorem a
jeho společníkem Ziggym, kteří vám
krok po kroku vysvětlí, jak pozorováním vaší kočky zlepšit svůj život. Už nebudete podléhat rozkazům ani tlakům
všedního života. V kanceláři, v rodině
nebo mezi přáteli vám kočka pomůže
lépe zvládat stres, tříbit vaši nezávislost, zvyšovat vaše charisma… Kniha je
nabitá vynalézavostí a mazanými radami, které vám změní život.

Český román: Co
neodvál ani čas

N

ový román Hany Marie Körnerové zachycuje životní příběhy
tří žen odehrávající se na konci minulého století. Spisovatelka čerpala ze
svých vlastních vzpomínek. „Všechny ty příběhy jsou, bohužel, pravdivé. Autentické jsou i scény na Václaváku při masakru v srpnu 1969 a listopadu 1989, kde jsem byla osobně a zažila je. Autentické jsou i povodně v
Polabí 2002 a chování lidí při nich,"
říká autorka více než 20 románů.

Fantasy krimi:
Strom viselců

P

olicejní konstábl Peter Grant se
po prazvláštním dobrodružství
na anglickém venkově vrací do Londýna. Na divokém večírku v jednom z
nejdražších obytných domů v londýnském centru dojde k podezřelému úmrtí. Během chvilky se Grant ocitne v neznámém světě superboháčů a zlaté
mládeže, v rezidencích s obrovskými
suterény a exkluzivními bazény... Tak
začíná nejčerstvější díl série anglického autora Bena Aaronovitche, kterých
se prodalo už přes milion výtisků.

LIŠÁKOVINY

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Užijte si
Den dětí
a krásné
léto!

Mám tu
spoustu
zábavy
pro chytré
hlavičky!

Dětské luštění: Alfasoft
Kresba lišáka: Shutterstock
Omalovánka: Jan Korbel
Foto: MAFRA
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Použijte na omalovánku
jakékoli barvy, nebo se
inspirujte v barevném
obrázku vpravo dole.
Řešení tajenek
na dalších stranách:
str. 38 osmisměrka: Krteček; obrázkové rébusy: poznámka, kolona,
sladkost, automat,
úleva; početní úlohy:
8 koťátek; 7 cestujících;
stíny: h)
str. 40 vyškrtávačka:
svornosti; doplňovačky
a) 574, 296, 813,
b) 318, 247, 569.
INZERCE

STŘEDNÍ ŠKOLA DOPRAVY, OBCHODU
A SLUŽEB MORAVSKÝ KRUMLOV, P.O.
Nejmodernější vybavení dílen
odborného výcviku, moderní
učebny, ubytování hotelového
typu, tělocvična s posilovnou,
kvalifikovaní odborníci na pozicích
učitelů a mistrů a hlavně
uplatnitelnost na trhu práce.
Tak by se dalo charakterizovat
studium na Střední škole dopravy,
obchodu a služeb Moravský
Krumlov, p. o. O tom, že příprava
žáků je na moravskokrumlovské
škole opravdu na úrovni, svědčí
i zkušenosti profesionálů ve firmách
v ČR i v zahraničí, do kterých žáci
chodí na odborné praxe a také
každoroční vynikající umístnění
na odborných dovednostech
soutěžích. O vysoké kvalitě
nabízených vzdělávacích služeb
svědčí také mezinárodní certifikace
International Education
Society, London (IES), kde škola
získala rating„Spolehlivá instituce
dosahující trvale dobrých výsledků“
a systém managementu kvality
ISO 9001:2009.

KONTAKT:
Ing. Čermáková,
tel. 739 570 617,
515 324 725.

www.ssmk.eu
facebook:
Střední škola dopravy,
obchodu a služeb

Uchazečům nabízíme tyto obory vzdělání:

1. Absolventům základních škol:

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou:
41-45-M/01 Mechanizace a služby
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
39-41-L/01 Autotronik
Od příštího školního roku také obor Ekonomika
a podnikání se zaměřením na INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE.
Tříleté obory vzdělání s výučním listem:
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
23-51-H/01 Strojní mechanik
65-52-H/01 Kuchař-číšník
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář
66-53-H/01 Operátor skladování
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
41-55-E/01 Opravářské práce
33-56-H/01 Truhlář
23-55-H/02 Karosář
23-56-H/01 Obráběč kovů

2. Absolventům oborů vzdělání s výučním listem:
Dvouletý obor vzdělání s maturitní zkouškou určený
pro absolventy oborů vzdělání s výučním listem
Podnikání

3. Absolventům oborů vzdělání s výučním listem
nebo maturitní zkouškou:

nabízíme ve zkráceném studiu následující obory vzdělání:
obory ukončené výučním listem v délce trvání 1 rok:
23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
SE ZAMĚŘENÍM„PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČ“
Uchazeč získá během studia řidičské oprávnění skupiny C a E, mezinárodní
certifikát EUROPASS a profesní průkaz řidiče (zde je požadována finanční spoluúčast)
23-55-H/01 KAROSÁŘ
Uchazeč získá během studia řidičské oprávnění skupiny B a C, mezinárodní
certifikát EUROPASS a svářečský průkat.
VŠECHNY OBORY NABÍZÍME VE 2.KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ!

Výstaviště Brno

www.BrnoGP.cz

23.–24. 6. 2018

Závodní i sportovní automobily a motocykly
Historická vozidla • Sraz • Výstava • Burza

Zoo Park
a DinoPark
Vyškov
Za domácími zvířaty celého světa a zábavní park plný poznání. Lákadla: Babiččin dvoreček – kontaktní část zoo,
průchozí expozice Austrálie, Hanácký statek, vyhlídková
jízda do Dinoparku, pohyblivé i statické modely dinosaurů,
4D kino, dětské atrakce, Dinobike, hvězdárna.
Tel.: +420 725 726 374; www.zoo-vyskov.cz

Zámek
Slavkov
Zámek Slavkov proslavil zejména císař Napoleon. Jen
málokdo ale ví, že kromě krásných sálů můžete navštívit
i podzemí, kde ve středověku sídlili rytíři. Zámek po celou
sezónu žije akcemi a výstavami, které lákají desetitisíce
návštěvníků. Je také otevřený dětem.
Tel.: 513 034 156; www.zamek-slavkov.cz

Letní koupaliště
Slavkov u Brna

Úniková hra
v Lednici

Koupaliště otevřeno od 1. června do 12. srpna 2018 od 9
do 21 hod. Od 13. srpna od 9 do 20 hod. V případě nepříznivého počasí ZAVŘENO! Bazénové atrakce: minitobogán do
středního bazénu, skluzavka v brouzdališti, skákací trampolína. Slevy na volně přenosné permanentky.
Tel. 604 128 035; www.koupalisteslavkov.cz

Z turistů se stávají vězni zámeckých jízdáren. Nejvyšší
chvíle začít přemýšlet, zapojovat smysly a spolupracovat.
Běží vám čas – věznitel se vrací za 70 minut. Naštěstí
v tom nebudete sami – hrát můžete ve 2 až 6 lidech. Promyšlená úniková hra vtáhne děti i dospělé.
Tel.: 606 790 128; www.klatbazednarova.cz
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Koupaliště
Rousínov

3D Bludiště
Hodonín

Zahájení letošní sezony v pátek 15. 6. 2018 ve 14. hod.
Vstupné: dospělí 50 Kč (od 15 hod. 40 Kč), mládež do 18 let,
důchodci 30 Kč (od 15 hod. 20 Kč), děti do 6 let 10 Kč (od
15 hod. 5 Kč). Rodinné vstupné (2 rodiče + děti) 80 Kč, po
15 hod. 60 Kč. Rodinné pasy 50 % sleva během sezony.
Tel. 604 454 965; www.rousinov.cz

1. června otevíráme největší třípatrové 3D bludiště v ČR.
Skládá se z pochozích lávek zavěšených mezi stromy. Lávky mají podobu spletitých lanových překážek a jsou umístěny ve třech patrech nad sebou.
Tel. 608 888 380; www.3dbludistehodonin.cz

VIDA!
zábavní
vědecký park

ZOOLOGICKÁ
ZAHRADA
HODONÍN

Odpálit si vodíkovou raketu, stát se hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazit vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat tornádo nebo přijít na kloub záhadě Bermudského
trojúhelníku, to vše můžete zažít v zábavním vědeckém
parku VIDA!, který najdete u brněnského výstaviště.
Tel.: +420 515 201 000; www.vida.cz

V zoo je k vidění přes 800 zvířat. K těm nejzajímavějším
patří tygři ussurijští, lvi jihoafričtí či jaguáři. Dále si nenechte ujít skupinku šimpanzů, tukana obrovského či plameňáky růžové a v pavilonu akvárií žraloka černoploutvého. Děti
si mohou nakrmit stádo ovcí a koz.
Tel.: 518 346 271; www.zoo-hodonin.cz
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Klub plavecké školy
Krokodýl Brno nabízí:
- Plavání dětí od 5 let
- Základní a zdokonalovací plavání
- Kondiční plavání i pro dospělé
- Výkonnostní a závodní plavání
Plaveme na bazénech:
Tesla, Ponávka, Lužánky, Kraví hora, Kohoutovice a ZŠ Herčíkova

Pořádáme akce pro děti i mimo bazén - např. v zimě pobyty
na horách, v létě stanový tábor apod.

Masarykovo
s Vy kov

Přihlášky je možné podávat prostřednictvím
elektronických přihlášek na http://www.plavanikrokodyl.cz/

v yo
V

a

v

o o as s ko

r r

tel.: 737 833 651 (Jiřina Cvrčková)
tel.: 606 454 352 (Ing. Zdeňka Šamánková)
e-mail: info@plavanikrokodyl.cz, www.plavanikrokodyl.cz

Muzeum vesnice
jihovýchodní
Moravy Strážnice
Inspirace, zábava i poučení pro celou rodinu v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy. Více než 60 zajímavých objektů
na ploše 16 ha v krásném a klidném prostředí skanzenu.
Lidová architektura od 18. stol. Ukázky původních stavebních postupů. Lidová řemesla a tradiční zemědělství.
Tel.: 518 332 173; www.skanzenstraznice.cz

Permonium®
zábavní park
s příběhem
Zažijte výlet plný překvapení s celou rodinou. Vydejte se
po stopách oslavanských permonů v jedinečných interaktivních hrách pro všechny věkové kategorie s unikátními
odměnami. Nový Duhový svět se zábavnými vodními prvky,
duhovou vílou Permínou a jejími kouzly nabízí zábavu pro
nejmenší děti.
Tel.: 546 492 215; www.permonium.cz

Mikulčice
Slovanské hradiště
Jedinečná archeologická památka. Dříve velkomoravský
hrad s rozsáhlým podhradím. Doloženo 12 kostelů, palác,
mohutné opevnění, mosty, lodě, šperky, zbraně, nástroje.
Okouzlující příroda, poznání historie, odpočinek a zábava.
Tel. 518 357 293
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
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Že jsem protekční dítě? Omyl!
Violoncellistka Terezie
Kovalová sbírá úspěchy
nejen na poli klasické
hudby s projektem
Vivaldianno, ale také na
alternativní scéně.

a ta druhá hraje doprovody. Na cello
levá běhá a pravou tahám. Do té doby si
nikdo moc nevšiml, že jsem zřejmě levák, a tak jsem dostala violoncello. První rok jsem ho nesnášela, musela jsem
pořád cvičit. Občas teď hraju na mandolínu, zrovna se na ni učím hit od R.E.M.
Losing my Religion. Zahrát to na mandolíně je fakt těžké. Raději se vracím
k Battle of Customer od Led Zeppelin.

5plus2
■ ROZHOVOR

Jaké to pro vás je, hrát s výstřední
Vladivojnou, další Ostravankou?
Je to, jako byste jezdili s rodinou, známe
se dvanáct let. S Vladivojnou jsem vyrostla, naučila mě strašně moc věcí. Dodneška spolupracujeme, od divadelní po
filmovou hudbu. Doufám, že budeme
hrát spolu tak dlouho, dokud to půjde.

„

MARTIN JIROUŠEK
ČR | Díky vizáži je takřka nepřehlédnutelná, stejně tak kvůli tomu, co dělá.
Violoncellistka Terezie Kovalová z Ostravy je úspěšnou hudebnicí. S projektem Vivaldianno koncertuje po celé Evropě a nyní zamíří i do Jižní Ameriky,
spolupracovala s umělci jako Lenka Dusilová, Vladivojna La Chia, David Stypka, Boris Carloff a dalšími. Pod značkou
Calm Season vydala dvě desky a chtěla
by konečně nahrát tu svou. Ovšem nejprve se musí uživit. Přestože je Ostravanka, učí na umělecké škole v Praze.

Pražanda?
Upřímně
řečeno, když mi tohle
řekne nějaký Ostravák,
tak mám chuť ho zabít.
Stejně jako ona v současnosti bydlíte v Praze, takže už jste svým způsobem „Pražanda“?
Upřímně řečeno, když mi tohle řekne
nějaký Ostravák, tak mám chuť ho zabít. Bydlím tam, ale domov mám pořád
tady v Ostravě. Když se sem vracím, cítím se tady tak dobře! V Praze mám práci a není možné, abych do ní denně dojížděla z Ostravy.

Často doprovázíte osobnosti současné hudební scény. Jak je na tom
ale vaše vlastní tvorba?
Píšu, skládám a chystám si materiál na
svou první desku. Má to dvě nevýhody:
abych se uživila, musím hodně pracovat. Do toho na mně leží různá očekávání z různých stran, hlavně od kolegů muzikantů, kteří se mě ptají: „Tak co?!“
A já pořád nic. Ale třeba jednu ze svých
skladeb jsem už použila pro bratry Bubeníčky (slavní čeští tanečníci, se kterými vystupuje – pozn. red.). Zazněla úplně na závěr představení a moc mě potěšilo, že mi umožnili toho takto využít.
Myslím, že to do jejich konceptu krásně
sedlo.
Na čem teď pracujete?
Učím na základní umělecké škole, do
toho pravidelně hraju s Vladivojnou či
s Borisem Carloffem. Moje kapela
Calm Season momentálně spinká, ale
chystám se ji probouzet. Už si s námi zahrála i moje máma, z čehož jsem nadšená. Dlouho jsme k sobě hledaly cestu
a byla jsem dojatá, že jsem si ji mohla
pozvat k nám do projektu a zahrát si s ní
v pražském Paláci Akropolis. Chystáme z tohoto koncertu vydat brzy záznam. Pak je tady Vivaldianno (projekt
Jaroslava Svěceného a Michala Dvořáka – pozn. red.), se kterým ale momentálně létáme ven, takže nás čeká Jižní
Amerika.
Jak se vám daří skloubit výuku s hraním?
Nahrazuju, jak se dá. Ještě jsem nepřistoupila k možnosti mít za sebe náhradního učitele. Zatím se to daří, i když ně-

Na cello hraje Terezie Kovalová díky tomu, že je levačka.
kdy je to hodně náročné, třeba když
jsem jela turné s bratry Bubeníčkovými.
Normálně učím jenom dva dny, ale po
tom turné jsem tam byla každý den. Hraní mě sice neživí, ale nemíním se ho
vzdát. Díky tomu, že jsem státní zaměstnanec, mám sice nějaké benefity, ale
kdybych chtěla slušně vydělávat, musela bych učit od rána do večera každý
den v týdnu. Dva dny v týdnu jsou tak
akorát a díky tomu to stále mohu vnímat jako povolání. Moc se mi líbí ten základ slova – být povolán k něčemu.
Jsem už třetí generace učitelek v naší rodině, moje babička učila jevištní mluvu
a divadelní líčení, druhá babička Milada Hnítková je operní zpěvačka a doteď
učí, už šedesát let, což je neuvěřitelné,
a také teď dostala medaili od Ministerstva školství.

FOTO | M. SVÁČEK

Chodila jste do třídy, kde vás učila
babička, pak maminka, nejste tak
trochu protekční dítě?
Jestli si myslíte, že jsem protekční dítě,
tak to se fakt mýlíte. Jasně, Kovalová,
protekční dítě, tak ale uvažuje většina
lidí. Není snadné mít mámu na stejné
škole, a už vůbec když je přímo vaše učitelka a do toho i ředitelka školy. Pokaždé, když jsem doma cvičila, tak na mě
od vedle křičela máma. Do toho jsem
byla nemocná, takže buď jsem ležela
v posteli, nebo hrála.
Proč hrajete právě na cello?
To mi vybrala maminka s paní učitelkou klavíru. Po pár letech hraní na klavír zjistily, že pro mě asi nebyl úplně
vhodný. Ono záleží totiž na postoji, jak
ruce postavíte, a u klavíru pravá běhá

Kam se ráda v Ostravě vracíte?
Do klidu. Klub Klid pod Frýdlantskými mosty. Teď se tam za bar vrátila má
letitá kamarádka, doufám, že se tam
s ní potkám. Jinak rozhodně mám velice ráda Komenského sady, to je moje
místo. Pak mám hodně ráda Slezskou
Ostravu, radnice je moc pěkná, hrála
jsem v ní několikrát, navíc se v ní brali
moji rodiče.
Říkáte, že se necítíte jako mainstreamový umělec?
Myslím, že za toho mě považují lidé
hlavně díky mé vizáži. V kombinaci
s nástrojem je to určitě lákavé, vidět ve
mně osobnost středního proudu.
Ale také možná díky vaší modelingové kariéře.
Modelku jsem chtěla dělat od šestnácti,
ale už tehdy jsem měla atributy dospělé
ženy – a to není pro modelky ideální.
Zpět k modelingu jsem se vrátila až
poté, co jsem se prosadila jako hudebník. Ale nemůžu hodnotit sama sebe, to
by bylo sebestředné. Každopádně nedělám jen popové projekty, ale mám i výrazné zastoupení v alternativě, třeba Zvíře jménem podzim rozhodně nelze označit jako popový projekt.

44 25. května 2018

Česká republika

Pižmoni, sloni,
kňouři i bongo
Preparátor zvířat Jaroslav Pekař z Chmelíku má plné
ruce práce. Jeho „sochy“ trofejí míří do celého
světa. V poslední době má stále víc klientů z Česka.
PETR BROULÍK
ČR | Neexistuje snad žádný druh suchozemského savce, který se dá ulovit, jehož trofej by neprošla rukama preparátora Jaroslava Pekaře a jeho kolegů z nenápadné dílny v malé vsi Chmelík u Litomyšle. Působivé pózy vlků a lvů či trofeje hlav úctyhodných kanců či dlouhá
řada trofejí vysoké zvěře ze všech kontinentů tu vzniká na objednávku milovníků lovu. Nedávno poutala zraky řidičů
projíždějících kolem preparátorské dílny na ulici stojící pětimetrová žirafa. V
pořadí třetí, jejíž model preparátor za
svého působení pro jednoho ze zahraničních zákazníků vytvořil.
„Pro běžného člověka pořád zpracováváme něco zajímavého. Od kůží tygrů, lvů po žirafy, celé pižmoně nebo slony. Děláme teď úplně všechno, hodně
se takové zakázky v poslední době rozrostly a zvyšuje se počet českých zákazníků,“ provází Pekař preparátorskou dílnou, která se podle něho stále více dostává do povědomí zájemců o preparování
zvířat. „Máme samozřejmě i spoustu zahraničních klientů skoro z celého světa
a projde nám rukama opravdu spousta
zvířat.“ Hodně preparovaných zvířat z
Chmelíku míří do Skandinávie, kde je
tato práce velmi drahá. „Máme klienty
na Slovensku, v Maďarsku, Německu či
Rusku. Pro Američany děláme zase trofeje, které uloví v Česku nebo v okolních zemích,“ říká preparátor, když prochází kolem dvou celých pižmoňů z
Grónska, které jeho lidé preparovali pro
velkého sběratele trofejí.

mezinárodním měření,“ vysvětluje. Jak
model zvířete s preparovanou pravou
kůží vzniká? Preparátoři nejprve vyrobí
na přání zákazníka „sochu“ z polyuretanu. Když ji klient schválí, začnou ji preparátoři „oblékat“ do kůže. „V současnosti děláme sochu největší, nejtěžší a
jedné z nejvzácnějších antilop bongo, v
Česku je jejich soch velmi málo. Na tu
práci se těším,“ říká preparátor.

„

Když klient
„sochu“
z polyuretanu schválí,
začnu ji oblékat do kůže.
V jeho dílně bude vznikat také soubor zvířat pro Lesy České republiky,
které připravují novou expozici v Národním zemědělském muzeu v Praze.
„Bude tam jelen, daněk, muflon, divoké
prase, srnec, prostě zvěř z českých lesů.
Také občas děláme trofeje pro soukromé zámky, které si jejich majitelé ulovili po celém světě. Občas děláme pro sběratele, kteří neloví, těm někdy seženeme trofeje i sami,“ říká Jaroslav Pekař.

Ruští medvědi i vlci, vzácní
lvi i supermufloní trofej
Spousta lidí se ho ptá, co má zrovna v
dílně zajímavého. „Neděláme jen ptáky
nebo ryby, to je trochu jiná technologie.
Zpracovávali jsme však třeba už téměř
všechny druhy antilop, kozorožce ze
Španělska, vlky, obrovské losy a medvědy z Ruska nebo celé lvy. Ty děláme
každou chvíli. Tohle je třeba velmi vzácný lev z Burkiny Faso, který nemá hřívu
a lidé si ho pletou s lvicí nebo mladým
lvem. Tady v Česku možná jiný není,“
říká Jaroslav Pekař a zastavuje se u jedné preparované hlavy s obřími rohy.
„Další specialita. Tento muflon je velkou vzácností, jeho rohy jsou druhou
nejsilnější trofejí na světě. Ale toto je
přesná kopie, originál trofeje je nyní na

Preparátor Jaroslav Pekař a žirafa (nahoře), v dílně vzniká i divoké prase pro zemědělské muzeum (vlevo) a vzácný
lev z Burkiny Faso.
3x FOTO | PETR BROULÍK
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Marie Rottrová: Ta tvrdost je ve mně
Ostravskou populární
zpěvačku s výjimečným
hlasem přezdívanou
„Lady soul“ vyzpovídali
v nejnovějším vydání
týdeníku Téma.
ČR | Je stručná, přímá a často se směje.
Zkrátka, všechno jinak, než jak by člověk čekal od zpěvačky, jejímiž největšími hity jsou melancholická milostná vyznání. „Hlavně nebýt ufňukaná,“ říká
o svých písních Marie Rottrová (76 let)
v rozhovoru pro týdeník Téma, který
právě vychází. A platí to i pro její život,
který si po dvou rozvodech a dlouhých
letech osamění konečně vychutnává
hlavně se svým manželem.
Pocházíte z Ostravy, ale vaše příjmení moc ostravsky nezní...
To je dědictví po přistěhovalcích z Vídně, tatínek měl rakouské kořeny. Maminka byla zase napůl Polka, babička pocházela od polského Krakova. Ostravsko je
taková křižovatka, kde se národnosti všelijak prolínají, kromě češtiny a polštiny
INZERCE

Marie Rottrová při koncertu v Ostravě.
je tam slyšet i slovenština a němčina.
Taky je to, jak vy říkáte, region „razovity“, možná i díky tomu tam vzniká jiná hudba, než ve zbytku země,
a rodí se výjimečné hlasy. Vedle vás
třeba Věra Špinarová, Hana Zagorová, Jarek Nohavica, Ewa Farna, Richard Krajčo, David Stypka.
Je to tak. Trošku se zbytku Česka vymykáme. Celé Opavsko dlouho patřilo k

FOTO | ALEXANDR SATÍNSKÝ

německé říši, takže je to tam pomíchané
opravdu hodně. A možná je to taky
ovzduším (smích). Sveďme to na klima.
Je něco typického, čím se tamní rodáci liší od ostatních Čechů?
Ostraváci jsou hrozně struční, moc se
nevykecávají, „ano, ne“, minimální
otázky a minimální odpovědi. Jsem
taky taková. Jsem prostě z Ostravy, trošku jiná (smích).

* Po gymnáziu se z „kádrových“ důvodů nedostala na práva a pracovala
jako úřednice na přepážce ve spořitelně.
Kdy a proč se stala zpěvačkou?
* Jak se jí před tím žilo jako rozvedené matce dvou malých dětí?
* Jaké byly příběhy jejích dvou manželství?
* Jak se vyrovnává s tím, že její
starší syn Martin žije v Kanadě a
jeho děti neumí česky?
* Co se v jejím životě změnilo po smrti maminky?
* Jak si několik let užívala anonymity v Německu?
* Proč propásla listopad 1989?
* Jak se poznala s Jaromírem Nohavicou a co o
něm prozradila?
Celý rozhovor s Marií
Rottrovou
přináší týdeník Téma,
který vychází v pátek
25. května.
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Rakouský spisovatel Stefan Zweig: Žádná vina není zapomenuta, ...

Tajenka: ... když o ní ví svědomí.

„Koupil jsem Hrabalův pivovar“
Bývalý pivovar v Polné,
kde před sto lety trávil
dětství spisovatel
Bohumil Hrabal,
má nového majitele.
Stal se jím obchodní
manažer Ladislav Pártl.
RADEK LAUDIN
ČR | Ještě před necelými dvaceti lety
hrozila pivovaru v Polné na Jihlavsku
demolice. Měl propadlé střechy. Tehdy
areál zachránil podnikatel Ivan Vlach,
který budovy opravil do současné podoby. A teď někdejší pivovar prodal Ladislavu Pártlovi, obchodnímu manažerovi společnosti M&T, která se zabývá výrobou dveřních klik.
Ten v Polné žije už od svých čtyř let.
A třicet roků hrál fotbal za tamní Slavoj. „Jsem patriot. Když jsem se dozvěděl o prodeji pivovaru, šel jsem se tam
jen tak mrknout. A poté ještě několikrát, až byla jednoho dne ruka v rukávě.
Cítili jsme s mojí ženou Marií v té budově neuvěřitelnou energii a vůni histo-

Bývalý pivovar obnovil do této podoby podnikatel Ivan Vlach. Nový majitel Ladislav Pártl tam chce po 68 letech opět vařit pivo.
FOTO | PETR LEMBERK
rie,“ popisuje Pártl. V první řadě tam
chce znovu začít dělat polenský ležák,
což je jeho vysněná vize. Hodlá otevřít i
restauraci a pořádat akce pro celé rodi-

ny. Už letos v létě zpřístupní veřejnosti
pivovarský dvůr. „Uspořádáme pár
akcí. Například při městském Mrkvancobraní bude výstava o polenské histo-

rii,“ pozval. Na spolupráci se domluvil
s Janem Prchalem, jednatelem Klubu
Za historickou Polnou.
Ladislav Pártl má rád knihy Bohumila Hrabala, který v pivovaru před sto
lety trávil dětství.
„Určitě mu v pivovaru věnujeme
dosti prostoru, ale zatím je vše v plenkách. Nyní řešíme projekt restaurace a
pivovaru. Uvidíme, jak dlouho vše
bude trvat,“ dodal majitel, který ve volném čase rád s rodinou cestuje.
A oceňuje, že základ jeho plánům
dal bývalý majitel Ivan Vlach, který pivovar zachránil před zbouráním. „Z větší části ho obnovil a oblékl do útulného
kabátu. A za to musí slyšet velké díky.
Klobouk dolů,“ uznal Pártl.
Cenu, za jakou areál koupil, prozradit nechtěl. Realitní kanceláře ho nabízely za 19,5 milionu. Součástí obchodu
ale byla i směna nemovitostí.
Pivovar byl postaven v roce 1865.
Spisovatel Bohumil Hrabal tam žil do
roku 1919. Připomíná to tam dodnes pamětní deska ve tvaru dřevěného sudu.
Stát zrušil tento pivovar v roce 1950,
pak už se tam dělaly jen limonády. I to
skončilo v sedmdesátých letech, kdy
měl v areálu blízko náměstí sklady podnik Ovoce a zelenina.

Jihomoravský kraj
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Epopej věší čtyři lidé zároveň
Už zítra si budou moci
lidé prohlédnout v Brně
Slovanskou epopej.
Na výstavišti jí připravili
luxusní podmínky.
MARKÉTA LANKAŠOVÁ
BRNO | Devět velkých pláten Slovanské epopeje malíře Alfonse Muchy dorazilo na brněnské výstaviště. V pavilonu
H si je lidé budou moci prohlédnout už
od zítřka. Epopej totiž doplní festival
Re:publika, který Brno uspořádalo ke
100. výročí vzniku československého
státu.
Restaurátoři na instalaci obrazů pracovali devět dní. „Vlastní dílo se musí
rozbalit malbou dolů, protože na bubnech je natočeno malbou ven, to je podstatné. Potom se obraz vypíná na železné rámy, to trvá několik hodin. Nejdramatičtější část je zvednutí a umístění obrazu na zeď a pak jeho ukotvení,“ popsal instalaci obřích pláten restaurátor
Tomáš Bergr, jenž s Epopejí jezdí zhruba třináct let.
Samotné uchycení plátna do rámu –
vyvázání – může zabrat i několik hodin.
Pracují na něm čtyři lidé zároveň tak,
aby bylo upnutí rovnoměrné a dílo
dobře drželo.
„Jsou tu ta největší z Muchových pláten. Měří osm krát šest metrů, jen dvě
z celkových devíti mají poloviční šířku,“ upřesnil mluvčí společnosti Veletrhy Brno Jiří Smetana.
Plátna jsou náročná na teplotní podmínky a vlhkost. „Obrazy do podzimu

Uchycení plátna do rámu a vyvázání zabere pár hodin, pracují na něm čtyři lidé zároveň.
udržujeme pomocí klimatizace a zvlhčovačů, v průběhu podzimu je vyměníme
za vysoušeče a topení. Teplota se musí
pohybovat mezi 18 až 20 stupni Celsia
a vlhkost asi na padesáti procentech,“
upřesnil Smetana. Kvůli plátnům instalovali v pavilonu i stěnovou zástavbu.
Natřeli ji na černo a plátna na ní zavěšená ještě nasvítí speciální reflektory.
Na brněnském výstavišti navíc nebude k vidění pouze Slovanská epopej. Přidá se k ní i jiná část Muchovy tvorby –
plakáty pro komerční užití.

„Na 150 plakátů si lidé prohlédnou
pod galeriemi pavilonu. V tomto rozsahu ještě nikdy nebyla Muchova díla vystavena a je velmi pravděpodobné, že
už ani nebudou,“ myslí si Smetana.
Právě o sbírku plakátů tenisty Ivana
Lendla, které Mucha maloval proto,
aby se uživil, se teď stará Nadační fond
Richarda Fuxy. Fuxa sám přitom před
časem říkal, že zapůjčit Epopej i plakáty a vystavit je ve společném prostoru je
nemožná mise. Mýlil se. Návštěvníci si
obě díla na jednom místě mohou pro-

FOTO | PATRIK UHLÍŘ, MAFRA

hlédnout už zítra, kdy na výstavišti začíná oslava století.
Do pavilonu H se dostane 150 lidí najednou, pokud nezakolísá teplota. Organizátoři už spustili on-line rezervaci,
kde je možné si zamluvit čas prohlídky.
Doba návštěvy je omezená, u pláten
i plakátů se návštěvníci zdrží maximálně hodinu. Do konce festivalu Re:publika zaplatí snížené vstupné 150 korun, po
17. červnu se ceny zvýší na 250 korun,
snížené vstupné vyjde na 200, zvýhodněné je připravené i pro rodiny s dětmi.

INZERCE
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Znojemsko

Znojmo jsem sledoval, pokles
mě překvapil, přiznal Růsek
Po podzimu ve Znojmě má za sebou fotbalista
Antonín Růsek jaro v první lize, završené sestupem
Zbrojovky Brno. Za šanci je rád, pádu ale lituje.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ

Sledoval jste výsledky Znojma?
Na jaře jsem se na zápas osobně nedostal, ale o tabulce přehled mám. Vím,
jak Znojmo hraje. Z obrany odešel Jarda Svozil do Opavy, zranili se Radek
Mezlík a Tomáš Cihlář... Překvapilo
mě, že se jim jaro nepovedlo.

ZNOJMO | Dřív, než by si asi představoval, se před fotbalovým útočníkem
Antonínem Růskem rýsuje jihomoravské derby proti Znojmu. Tedy proti
týmu, za který dával góly loni na podzim ve druhé lize. Místo toho, aby si
jako hráč Zbrojovky Brno počkal na postup Znojma do nejvyšší soutěže, dočká
se prestižního souboje už v příštím ročníku o patro níž, kam Brno právě
spadlo.
„Může to být dobrý zápas. Jsem na to
zvědavý,“ připouští 19letý rodák
z Troskotovic. Přesto by tuto možnost
bez váhání vyměnil za setrvání Zbrojovky mezi elitou.

Jak byste srovnal první a druhou
ligu?
Oproti první lize se ve druhé lize o něco
víc běhá, jsou tam hráči ne tak techničtí,
ale jsou to rváči, soubojoví, nevypustí se
tam jediný míč. Je to víc o běhání a vůli
než o taktice. Hlavně zápasy venku.
Tedy pořádně ostrá zkouška pro
mančaft, který chce postoupit.

INZERCE

PLECHOVÉ STŘECHY
SLOVENSKÝ VÝROBCE

40%
sleva

na barevné
žlaby a roury
Výhodné ceny

od 130 Kč/m2

na všechny druhy
trapézových plechů
T05, T12, T18,
T35, T50, T85 a T153

157,30 Kč/m2 s DPH

SYMETRA 15
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Kč/m2
171,60 Kč/m2 s DPH

GAPA

150
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Kč/m2
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ŠKRIDPLECH
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Kč/m2
177,87 Kč/m2 s DPH
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607 216 384, 774 495 338
777 334 305, 777 612 303
774 097 489, 774 097 493

Antonín Růsek (vlevo) při zápase v Teplicích, v němž dal svůj první a jediný
ligový gól na jaře.
FOTO | ONDŘEJ BIČIŠTĚ, MAFRA
To ano, ale věřím, že když se v Brně
kádr udrží, tak na postup máme hned
prvním rokem. Ze zkušeností, které
z druhé ligy mám, si myslím, že by to
mělo být v našich silách.
Obnášel pro vás zimní posun ze
Znojma do Brna velký skok?
Už když jsem z brněnské mládeže odcházel do Znojma, to byl skok. Pár prvních zápasů jsem tam na podzim nehrál,
pak jsem se dostal do sestavy, chytil
jsem se a dostal jsem se do pohody. Ve
druhé lize jsem si na dospělý fotbal navykl. První liga už pak tak odlišná není.
Hrají ji kvalitnější hráči, soubojově je
druhá liga vyrovnanější. První je víc
o taktice.
Obstál jste v nejvyšší soutěži?
Některé zápasy tam byly třeba dobré,
ale jsem útočník a u útočníka se počítají
hlavně góly. Dal jsem jeden. Spokojený
být nemůžu.
Bylo pro vás těžké nést na sobě tíhu
střílení gólů ve Zbrojovce, která se
snažila zachránit, ale v útoku se jí nedařilo?
Nebylo to příjemné. Jelikož jsme dali
za celou sezonu 20 gólů a z toho ještě
dva byly vlastní, tak to bylo složité.
Padá to na hlavu nám útočníkům. Je to
blbé, ale je to tak, nemůžeme si nic
nalhávat. Čím dřív na sebe budeme apelovat, abychom góly dávali, tím dřív se
to začne lepšit. Pořád je lepší si uvědomit, že góly dávat musím, než se omlouvat tím, že jsem mladší hráč. To nejde.
Hodnotíte půlroční zkušenost v první lize jako dobrou?
Dalo mi to hodně, zkušenosti jsou to dobré, ale taky nám to hodně vzalo. Pád do
druhé ligy není nic příjemného. Vyměnil

bych zkušenost za to, že bychom byli
v první lize a měl bych startů o něco míň.
Měl jste vůbec čas užít si první ligový
gól před dvěma týdny v Teplicích?
Ani ne, protože jsem si v tom zápase pohmoždil klíční kost, takže dva dny po zápase jsem chodil po doktorech, abych
se dal do kupy. Co taky slavit? My jsme
byli poslední. To není důvod k radosti.
Má Zbrojovka vhodné mužstvo na
druhou ligu?
Co jsem v té soutěži odehrál, pokud
mohu soudit podle poloviny sezony ve
Znojmě, tak náš tým má na to, bojovat
o přední příčky. Samozřejmě nějaké
změny v něm asi budou, potřebuje to
okysličit, i zdravá konkurence pro některé posty může být prospěšná. Myslím
si, že na hraní na špici tým máme.
Vnímáte jako velký rozdíl hrát v první lize na velkých stadionech, nebo
jezdit na druholigové?
Jsou místa, kde nechodí diváci. Konkrétně ve Varnsdorfu to bylo hrozné.
Je i pocit z hraní fotbalu jiný, když
přijedete někam, kde je třeba chudší zázemí?
Jsou to jiné pocity. Ve Znojmě jsme dokázali doma porazit prvního, pak jsme
jeli do Varnsdorfu a tam jsme vybouchli. Jsou stadiony, kde se nehraje dobře.
Je pro hráče rozdíl i to, že se hraje
většinou bez televizních kamer, že
druhá liga není tak sledovaná?
Ve Znojmě jsem to tak nevnímal.
V Brně asi budeme pod tlakem od začátku, bude se od nás čekat, jak budeme
hrát. Naše zápasy třeba nebudou sledovány tak jako v lize, ale nějak jo a bude
se čekat, jak se s tím popereme.

