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Vzrušuje Vás cestování ? Naše ceny jsou sexy !
…Spolu
poznáme svet!
^

Váš slevový kód

telefonicky + internet:

9 dní

Kulturně poznávací cesta!

ČÍNA

od

14990,Kč

navíc letenka a transfer
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

14 dní

Kulturně poznávací cesta!

ČÍNA

s plavbou
po řece
Yangtze

od

25490,Kč

navíc letenka a transfer
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

12 dní

Zážitkový zájezd vlakem!

ČÍNA

Napříč
Vlakem

od

19990,Kč

navíc letenka a transfer
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

CZ 18 5PL 042 4 hotely • snídaně-bufet • 4 výlety V CENĚ! 5 loď vč. plné penze • pestrý okružní program… 4H hotely • snídaně-bufet • 3 výlety V CENĚ!
Zavolejte - bezplatná linka: ✆ 800 101 606 • www.nikal-zajezdy.cz Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 Šumná • provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo • IČO: 26276186
H

H

Společná realitní
a advokátní kancelář

Helena
Zeťová

JURIS REAL, spol. s r.o.

ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.
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Rozchod
mi dodal
inspiraci

Tel.: 777 133 130

www.vykupzahotove.cz

„Po fajrumtu“ už zdobí náměstí
Centrum Nového Boru oživil obří umělecký prvek, jímž autorky vzdávají hold sklářskému řemeslu
TOMÁŠ LÁNSKÝ
NOVÝ BOR | Kdo nikdy nepracoval se
sklem nebo alespoň nebyl ve sklárně,
asi jeho smysl nepochopí. Ale takový
člověk snad v Novém Boru ani nežije.
Nový umělecký prvek, který ozdobil náměstí Míru, totiž odkazuje na staré skláře. Ostatně, i svým názvem jim vzdává
hold: „Po fajrumtu“, tedy prastaré zvolání sklářů ke konci šichty. Lidé v díle najdou spoustu sklářské symboliky.
Artefakt tvoří dřevěný sloup vysoký
5,5 metru a lavice. Oba představují dřevěnou sklářskou formu. Vystupují
z vodní hladiny, pod níž je ukryté zrcadlové sklo.
Dílo připomíná svým kruhovým půdorysem kašnu, avšak voda z něj netryská. I tak ale láká k letnímu osvěžení,
což dokládají skupinky dětí, které sousoší ihned po instalaci obsadily.
„Počítaly jsme s tím a byl to částečně
i záměr, že voda a dřevěná lavice přiláINZERCE

Lucie Chroustová u téměř dokončeného díla Po fajrumtu. FOTO | OTA BARTOVSKÝ
kají děti, aby se tu cachtaly. I proto je
celé dílo zapuštěné do země, aby se
k němu dostal každý,“ říká Lucie
Chroustová, autorka, která společně

s Gabrielou Královou navrhla podobu
díla. To se zatím dočkalo velmi nejednoznačného přijetí mezi lidmi. Na sociálních sítích už jej překřtili na „šibenici“,

kterou z dálky připomíná. Autorkám to
ale nevadí. „Neočekávám, že by se to líbilo všem, to by nešlo o umění. V něm
je nežádoucí doslovnost, takže lidé si
svůj vztah k artefaktu budou muset teprve najít,“ dodává Chroustová.
Souhlasí s tím i starosta Nového Boru
Jaromír Dvořák. „Jsem si jist, že na náměstí se to hodí. A to jsem patřil k těm,
kteří z návrhu nebyli úplně nadšení. Ale
koneckonců i ten lidový název Šibenice
znamená, že to lidem není lhostejné
a přesně o tohle v umění jde,“ upozorňuje Dvořák.
Prvek radnice vybrala z anonymní výtvarné soutěže, do níž se přihlásilo
25 zájemců. Z jejich návrhů vybírala
šestičlenná porota složená z architektů,
výtvarníků a designérů. Návrhy byly
anonymní a porotci předem nevěděli, čí
návrh hodnotí. O tom, že se hlásí do soutěže, veřejně informoval pouze novoborský výtvarník Pavel Danys, jeho návrh
skleněné pyramidy se však neumístil.
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Hynek už zase
brázdí jezero
DOKSY | Objevit vody Máchova jezera můžete i z paluby parníku Hynek, který o víkendech vyráží na pravidelné vyhlídkové plavby. Každou
sobotu a neděli vyplouvá z přístaviště
„Hynek“ u hlavní pláže v Doksech ve
13.00 a 15.00, následuje zastávka
u Hotelu Port ve 13.10 a 15.10, posledním místem nástupu nebo výstupu je přístaviště ve Starých Splavech
ve 13.30 a 15.30. Dospělí platí 120 korun. Hynek přišel na svět v Berlíně
roku 1930. Na patnáctimetrovou loď
s částečně krytou palubou se bezpečně vejde 70 cestujících.
(tom)

První pivo uvařil v hrnci

Orlovce v Dubici
někdo otrávil
ČESKÁ LÍPA | Bezvládného orlovce říčního našel rybář na břehu českolipské Dubice. Kroužek na jeho noze
prozradil, že pták přiletěl až ze švédského Stockholmu. „Rybář viděl, že
je zřejmě zraněný, a tak přivolal hlídku strážníků městské policie. Ti dravce uložili do velkého přepravního
boxu a informovali odborníka z Ralska, který se ujal péče,“ informovala
mluvčí českolipských strážníků Eva
Vlastníková. Prohlídka u veterináře
pak potvrdila, že dravec byl otrávený, proto mu nasadili antibiotika.
Pták se zotavuje u ornitologa, který
dává zprávy městské policii. Orlovec říční se téměř výhradně živí rybami a pozorovat ho v Česku lze pouze
v období jarního tahu, nehnízdí tady.
Pro jeho způsob obživy jej rybáři nemají příliš v lásce. Pro rybu se dokáže potopit až jeden metr pod vodu.
I proto se mu mezi lidmi přezdívá Rybář ptačí říše.
(tom)
INZERCE

eurosecur s.r.o.
hledá:

BEZPEČNOSTNÍ
PRACOVNÍK
-DETEKTIV
HPP i brigádně

Nástupní mzda:
20.000,- Kč/měs. u HPP,
100,- Kč/hod. u brigádníků,
příplatky za víkendy, svátky, žádné
přesčasy, individuální plánování
směn možné. Nástup dle dohody.
Volat po-pá: 08:00-17:00

Tel.: 778 522 492, 284 688 613
www.eurosecur.cz

Ke každému pivu patří i etikety, podtácky a půllitry. Ty si nechal Pavel Konvalina navrhnout a mezi sběrateli pivních
propriet se o ně strhla mela.
FOTO | TOMÁŠ LÁNSKÝ

Sedmdesát let od chvíle,
kdy se v České Lípě
přestalo vařit pivo,
oživuje tradici
pivovarnictví Pavel
Konvalina se svou
jedenáctkou Bumbal.
TOMÁŠ LÁNSKÝ
ČESKÁ LÍPA | Češi jsou národem kutilů. Potvrzením tohoto rčení je Pavel
Konvalina z České Lípy. Před sedmi
lety zkusil na domácí plotýnce v bytě
uvařit pivo. Metodou pokusu a omylu
se dopracoval až k tomu, že svým pivem dnes napájí stovky Českolipanů. Jedenáctku Bumbal, již vaří v kunratickém pivovaru v Praze, si lidé oblíbili
a k dostání je v několika restauracích,
prodejnách a čepovaná i na řadě kulturních akcí ve městě.
„Začátky byly těžké. Bylo to ve stylu
„udělej si sám“. Sehnal jsem si pivní set
se sladovým výtažkem, kvasnicemi
a chmelem. Jen se to ohřálo v hrnci, rozmíchalo, přidal se chmel, vychladilo
a nechalo vykvasit. A mně se potvrdilo,
že dobré pivo lze udělat v domácích
podmínkách, což byla i otázka, na kterou jsem hledal odpověď,“ vzpomíná Pa-

vel Konvalina. Pivo bylo překvapivě
dobré, což bylo hnacím motorem do dalších pokusů.
Přestože dnes se pro domácí vařiče
piva - neboli homebrewery - prodávají
vařící sety, s nimiž nelze příliš zkazit,
před sedmi lety to ještě zdaleka nebylo
běžné. První pivo tak vzniklo v hrnci na
plenky, směs míchal motorek vymontovaný ze staré tatry. Konvalina však zjistil, že elektrická ani plynová plotýnka
nedokážou stíhat požadované změny
teplot. Každá várka piva tak byla jiná.
Nakonec se nejvíce osvědčil klasický
zavařovací hrnec s ohřevem a časovačem. Ani tehdy ale nebylo vyhráno.
„Všechny várky se samozřejmě nepovedly, něco jsem i vylil. Někdy jsem

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

měl pivo slabší, jindy zase silnější. Dával jsem třeba při vaření méně kvasnic
a pivo pořádně nevykvasilo, nebo bylo
málo hořké a chutnalo spíš ženským.
Jednou jsem pivo stáčel moc brzo, pivo
mělo strašlivý říz a když jsem ho otevřel, vylétlo z lahve a musel jsem vymalovat,“ směje se Konvalina.
Propadnout vaření piva znamená
nejen obětovat tomu čas, ale nakazit tím
i rodinu, která v takových případech
musí projevit velkou míru shovívavosti
a tolerance. Manželka Pavla Konvaliny

přitom pivo nepije. „Nadávala, že s tím
smrdím po celém bytě, že má načichlé
záclony. Vždycky když se napila mého
piva, tak říkala, že jí chutná. A já věděl,
že pivo tedy musí být špatné. Po půl
roce u jedné várky najednou řekla, že jí
to nechutná. A já zvolal třikrát hurá,
pivo se tedy povedlo,“ prozrazuje mladý sládek.
Aby svou drahou polovičku nepopouzel, odjížděl občas za ranního kuropění
na chatu za Českou Lípou, kde pivo vařil sám. A ochutnával. A vařil. A zase
ochutnával. Postupem doby vyladil postup a recepturu natolik, že se odvážil
svůj mok předložit kamarádům a známým.„Vzal jsem své pivo spolu s plzeňskou dvanáctkou na firemní akci, kde
jsme obě piva vypili. Všichni shodně
řekli, že moje pivo bylo lepší než Plzeň.
Kamarádi tehdy mé pivo pokřtili jako
Sněhuláka, ale já pak zjistil, že tak už se
jeden pivovar jmenuje a vymýšlel se
jiný název,“ vypráví Konvalina.
Českolipský pivovar, který dodnes
stojí ve městě, ale kde se pivo už 70 let
nevaří, měl přitom ve svém logu smějícího se trpaslíka. Konvalina motiv trpaslíka využil a svou jedenáctku pojmenoval Bumbal, v narážce na jména sedmi
trpaslíků z pohádky o Sněhurce. Samotný pivovar, tehdy ještě pouze virtuální,
pojmenoval Lípák. Teprve tehdy ale nastal problém, jak pivo vařit ve velkém a
dostat ho k lidem.
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na pleny s motorkem ze stěračů
Inspiroval se takzvanými létajícími
pivovary, tedy těmi, které nemají varny ani spilku, ale svůj nápoj nechávají
vařit ve volných kapacitách velkých
zavedených pivovarů.
„Jel jsem do pivovaru v Kunraticích
v Praze a tam mi poradili, doporučili
lehké úpravy receptury a navrhli, že
by se tam mé pivo dalo vařit ve velkém. Kývl jsem na to. Po dvou měsících ležení jsem začal první várku
piva nabízet po hospodách v sudech
a PET lahvích. Bylo to v součtu 40 tisíc piv,“ chlubí se Konvalina.
Množství, o kterém se jiným minipivovarům ani nesní! Sládek přitom dost
riskoval. Kvůli lepší chuti se rozhodl
pivo nepasterizovat a nefiltrovat, což
ale zkracuje životnost. Zkrátka, musí
se po stočení do lahví nebo sudů rychle vypít. I v tomto směru se ale ukázala
jako výhoda, že pivo vzniklo ve velkém pivovaru. Konvalina si zde pivo
nechal ležet a odvážel si ho po menších dávkách, s nimiž objížděl večerky, nápojky a restaurace, kde jej nabízel.
Pomohlo, že pivo Bumbal tou dobou už nebylo úplně neznámé, neboť
ho mladý sládek čepoval na různých
kulturních akcích ve městě.
„Zatím lidi seženou čepovaného
Bumbala ve dvou hospodách v Lípě,
v PET lahvích je k dostání ve zdejší vi-

„

Člověk, co je
ochotný dát
za pivo maximálně
22 korun, ten si holt
u mě pivo nekoupí.
Tady velkou část ceny
tvoří pronájem prostor,
doprava piva sem.
Cenově
konkurenceschopný
tedy opravdu nejsem.
notéce, trafice a pak ještě v pivotéce
v Úštěku,“ vyjmenovává.
Po sedmi letech vymýšlení, úspěchů
i proher si Pavel Konvalina konečně
mohl v hospodě poručit své vlastní
pivo. Dodnes si ten okamžik pamatuje
a nazývá ho splněným snem. Věděl
však, že udržet se v konkurenci tradičních českých piv bude těžké, neboť
jim není schopen konkurovat cenou
ani výhodami, které ze spolupráce
s nimi mají hostinští.
„Člověk, co je ochotný dát za pivo
maximálně 22 korun, ten si holt u mě
pivo nekoupí. Pokud jednou dokážu
postavit kamenný pivovar, bude cena
samozřejmě nižší. Tady velkou část

VAŘENÍ PIVA
V ČESKÉ LÍPĚ

Pavel Konvalina se synem Ondřejem. Zaměstnanec mladoboleslavské Škody by se chtěl vařením piva jednou živit.
FOTO | TOMÁŠ LÁNSKÝ
ceny tvoří pronájem prostor, doprava
piva sem. Cenově konkurenceschopný
tedy opravdu nejsem,“ připouští.
Do dalšího boje ho ale nadchla odezva, jakou jeho pivo získalo u lidí.
„Když jsem si poprvé stoupl ve stánku
k pípě, zastavil se u mě pán, který tak
nesměle pokukoval kolem. Ptal jsem
se ho, jaké pivo pije. On na to, že prý
Budvar. Moje pivo je úplně jiné, opáčím. Ochutnal, za půl hodiny si dal další půllitr a odnesl si ještě dvě PET lahve. To mi dodalo chuť do další práce,“
pokyvuje hlavou Konvalina.
To přivedlo sládka na myšlenku, že
by zřídil v České Lípě jedno místo,
kde by jeho pivo bylo stále k dostání
a které by sám vedl. Kde by si lidé
mohli s jeho pivem i sednout a vychutnat si ho čepované. A časem snad by
tu pivo mohl i sám vařit.

však nepokládá za nepřátele.
„Konkurence je zdravá. Kdyby nebyla, budou se vařit patoky, které si
lidi stejně dají, protože jsme pivařský
národ. Paradoxem je, že v Libereckém
kraji je nejméně minipivovarů z celé
republiky. Třeba v Lounech jsou kousek od sebe dva minipivovary a v pohodě se uživí,“ diví se sládek. „Věřím, že
mě vaření piva bude živit a v Lípě
bude existovat regulérní pivovar.“

se datuje do 14. století. Nejprve si
lidé vařili pivo doma. Udělením
pivovárečného privilegia Hynka
Berky z Dubé roku 1381 vznikl
vrchnostenský pivovar v dnešní
Berkově ulici a zároveň i tzv.
měšťanský pivovar v zadní části
radnice. Město ale často sužovaly
požáry, a tak v roce 1698 zanikl
nejprve vrchnostenský pivovar
a později v roce 1787 i pivovar
měšťanský. Hrabě Jan Vilém
Kounic rozhodl, že postaví pivovar
nový. Vznikl v roce 1698
v Moskevské ulici dříve u tzv.
Křížového předměstí. Obec pak
v roce 1901 objekt odkoupila
a založila akciovou společnost
Bürgerliches Brauhaus Leipa,
Aktiengesellschaft. Nastala zlatá
éra pivovaru, do nějž přitekla
značná dávka investic na rozvoj
i modernizaci budov. Po
znárodnění v roce 1948 byla
výroba zastavena. Kotle byly
odvezeny a na původní místo už
se nikdy nevrátily.
zdroj: bohmischleipa.cz
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TĚŠÍTE SE NA LÉTO?
Jarní servisní prohlídka za 249 Kč
včetně kontroly klimatizace

Bude i Chmelda a Žejdlík
„Tento rok je pro mě první opravdová
sezona, takže chci, aby se značka Lípák zaběhla a na podzim bych si chtěl
pronajmout vlastní prostory, kde by
byla pivotéka s posezením. Tam bych
do budoucna mohl i vařit. Zpočátku
ale rozjedu jen prodej,“ líčí.
Na vavřínech ale určitě nespí. Ví totiž, že portfolio pivovaru by nemělo
být pouze jedno, ale alespoň dvě, nejlépe však tři druhy piva. Konvalina má
pro ně již připravená jména.
„Zatím mám tři. Bumbal, Chmelda,
Žejdlík. Prozatím vařím Bumbala, což
je jedenáctistupňový ležák plzeňského
typu, Chmelda je v plánu, půjde o trochu více hořkou třináctku a Žejdlík...
o něm možná nechám rozhodnout
lidi,“ zamýšlí se.
V České Lípě zatím nemá žádnou
konkurenci. Nejbližší minipivovar je
ve Skalici u České Lípy, kde manželé
Stuchlíkovi vaří spíše hořčí piva z exotických chmelů. Do této oblasti se Konvalina sám zatím pouštět nechce. Další minipivovary a létající pivovary

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou až 25 %.
Samozřejmostí je možnost přezutí od 499 Kč nebo uskladnění pneumatik od 423 Kč.
V rámci jarní servisní prohlídky zkontrolujeme funkčnost vaší klimatizace, provedeme
diagnostiku, zkontrolujeme podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího. To vše za akční
cenu 249 Kč. K sadě 4 kusů akčních hliníkových disků dostanete jako bonus
bezpečnostní šrouby kol. Na akční sortiment příslušenství můžete využít
až 15% zvýhodnění.
Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
KONTAKT spol. s r. o.
Svobodova 2050
511 01 Turnov
Tel.: 481 325 726
www.kontaktoil.cz
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Česká republika

Čeští muži jsou oproti Řekům
Zpěvačka Helena Zeťová už 18 let pendluje mezi
Českem a Řeckem. Letos ale tráví ve své rodné zemi
víc času než obvykle. Po osmi letech totiž vydává
novou desku. „V Česku pracuji a vydělávám, do
Řecka se jezdím bavit a užívat klidu,“ říká majitelka
nezaměnitelného hlasu, která inspiraci ke skládání
písní našla v rozchodu s řeckým přítelem.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Řecko je pro rodačku z Valašského Meziříčí Helenu Zeťovou druhým domovem. Bydlí v Soluni, ale malý byt
má i kousek pod mýty opředenou horou
Olymp. „Místní muži se za mnou otáčejí, ale to oni dělají za každou upravenou
ženskou,“ směje se vysoká blondýna.
Novou desku vydáváte po poměrně
dlouhé době, po osmi letech. Měla
jste k tomu nějaký konkrétní impuls?
Ano, byl jím rozchod s mým dlouholetým
řeckým partnerem. Deska spatří světlo světa už hodně brzy. Byla už komplet hotová,
ale nakonec jsme se rozhodli přidat ještě
jednu píseň, tak se vše trochu zpozdilo.
Poprvé na ní budou i songy, které jste
si sama napsala…
Pár jsem jich udělala, na desku zařadíme asi
dvě. Vymyslela jsem základ písní, ovšem
tím, že jde o moje autorské „poprvé“, tak na
nich museli ještě zapracovat jiní.
Jak vám skládání šlo?
Šlo to úplně samo. Když máte rozjitřené
emoce, v mém případě po rozchodu, tak to
z vás lítá. Témata jsem neřešila a psala
prostě, co mě napadlo. Až desku vydám,
vracím se na dlouhý odpočinek do Řecka.
Takže teď jste byla po rozchodu delší
čas v Česku?
Ano, nejdéle za posledních hodně let. Teď
si tu užívám maličkosti, jako že třeba za-

jdu na houby. Do lesa jsem dřív chodila
s tátou, tak se v houbách trochu vyznám.
V Řecku rostou také, ale tak, jak to máme
my, že se třeba rodina sebere a jde sbírat
do lesa, tak nic takového Řekové nedělají.
Osmnáct let pendlujete mezi Českem
a Řeckem, kde máte spoustu přátel
i vlastní byt. Není to na časté přejíždění až příliš velká vzdálenost?
Právě že je to jen kousíček. Sednu do auta
nebo na letadlo, odzpívám tady koncert,
a když nic dalšího nemám, tak jedu zpátky.
Kvůli psům jezdím hlavně autem, tu cestu
znám jak „své boty“. V Česku pracuji, vydělávám peníze, v Řecku se hlavně bavím
a odpočívám. Jsem tam taková „žienka domácá“. Věnuji se tam tomu, co člověk
dělá, pokud není v práci. Sporty, večírky,
domácí klid. Bydlím v Soluni, ale malý byteček mám i kousek pod Olympem.

jí k ženám poměrně hezky. To ovšem neznamená, že jsou svatí. Když to hodně
zjednoduším, tak český muž vám řekne
jednou za život, že vás miluje a myslí to
vážně. Řek tohle řekne tisíckrát denně, ale
vy se můžete jen dohadovat, jestli je to
pravda.
Takže jsou Řekové větší herci, co se
vztahů týče?
Jsou. A také větší romantici, například takové rande více prožívají. Čeští kluci divadlo tolik nehrají a jsou prostě trochu tvrdší, a to je myslím dobře. Řecké partnery
jsem nikdy nepreferovala, ale prostě jsem
tam osmnáct let žila.
Narodila jste se na Valašsku, ve Valašském Meziříčí. Co znamená být „Valachem“?

Valachem se stanete, když se narodíte na
Valašsku. (smích) Ne, vážně… Valaši
jsou trochu tvrdší nátury, možná to je tou
větší zimou a horami. Podle mě jsou to tvrdé palice.
Znáte nějakého slavného Valacha? Leckdo si vybaví třeba Bolka Polívku…
Ano, to byl chvíli náš „samopasovaný“
král. A lidé ho tu měli rádi. Však mluví
jako rodilý Valach.
Které typicky valašské slovo si vybavíte takříkajíc na první dobrou?
Tak třeba nejkratší české sloveso – „hl“.
Co je to „hl“?
Jako že s něčím hnul, hl nebo nehl.
Vraťme se ještě na slunný jih Evropy.
Říká se, že do Řecka jezdí Evropanky
za sexuální turistiku. Je to pravda?
Říká se to. Třeba Češky
a Slovenky nemají v Řecku úplně tu nejlepší pověst, protože se tam
často chtějí jet vdávat.

Nejste pro Řeky za exotickou „seveřanku“?
Je fakt, že jsem typově úplný opak než Řekyně. Možná proto se mi tak líbí, jsou to
krásné baby. Ale dnes je tam mnoho blondýn, takže nemyslím, že bych nějak vyčnívala. A místní chlapci a pánové? Ti se za
mnou samozřejmě otáčeli, tak jako to dělají za každou upravenou ženskou.
V Řecku jste měla tři vážné známosti, takže s místními donchuány máte určitě zkušenosti. Jsou Řekové v oblasti vztahů jiní než chlapci či muži z Česka?
V Řecku je silný matriarchát, takže muži se chova-

Helena Zeťová

Narodila se 7. listopadu 1980 ve Valašském Meziříčí.
Jejím nevlastním otcem je známý muzikant Lešek Semelka.
■ Kariéru zpěvačky začala ve svých 15 letech, poté odjela
na ostrov Lanzarotě, kde zpívala s americkou skupinou.
■ Na podzim 2000 se při natáčení pořadu DO-RE-MI poprvé
potkala s Terezou Černochovou a Terezou Kerndlovou,
následující rok spolu vytvořily dívčí skupinu Black Milk, jejíž
první album Modrej dým vyšlo v červnu 2002.
■ V témže roce získaly Českého slavíka v kategorii Objev roku.
V roce 2003 vydala kapela album Sedmkrát, ovšem hned
následující rok začaly v kapele rozpory a na jaře roku 2005
se zpěvačky rozhodly spolupráci ukončit.
■ Poté se Zeťová vydala na sólovou dráhu a vydala svou první
desku Ready To Roll. Následně se stala Skokanem roku
v anketě Český slavík.

■

■

FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA
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větší tvrďáci. Ale furt nadávají
Prostě hledají chlapa – toho pověstného
prince, se kterým budou žít u moře jako
v pohádce. Jenže tato úvaha je chybná
a většinou tyhle vztahy nedopadnou
dobře. Ale znám i česko-řecké páry, které
spolu vydržely desítky let.
Jaké mají oba národy podle vašich
zkušeností mezi sebou vztah?
Myslím, že se mají rády. O Česku mají Řekové velké povědomí, už proto, že po druhé
světové válce do Československa mnoho
Řeků uteklo a usadilo se tu. Ta česko-řecká
komunita je hodně propojená. No a Češi
zase rádi jezdí do Řecka na dovolenou.
Poraďte českým turistům, kam zajet
v Řecku na nějaké krásné a turisty přitom ne tak často vyhledávané místo.
Třeba pod Olympem je vesnička Litochoro. Nejlepší je, když si jako turista půjčíte
auto či skútr a vyrazíte někam do hor.
Jsou tady desítky malých vesniček, třeba
jen s pár staveními, a úžasná atmosféra.
Zpátky k moři do hotelu se odtud dostanete vždycky.
Během těch 18 let jste musela nějak
pocítit řeckou ekonomickou krizi.

Jak se podepsala třeba na vašich přátelích a vrstevnících?
Krizi jsem překvapivě nijak moc nepocítila, a to ani u svých přátel, kteří pracují zejména v barech a v restauracích. Jsou to
mladí lidé, kteří sice nemají nějak velké peníze, ale práci mají pořád. Protesty se tu
ovšem odehrávaly, a to velké. Řekové jsou
v tomto směru hysteričtější a bojovnější.
Když je stávka, tak oni prostě jdou. V Česku si lidé toho nechají více líbit.
Říká se, že Řekové „prošustrovali“ miliony eur za různé výhody, které jim
v době prosperity nabízela vláda. Ať
to byl příplatek za chůzi do vyšších pater v zaměstnání, velký růst důchodů
a mnoho dalších. Jak tyto zrušené výhody po krizi vnímají?
Tehdejší plýtvání penězi si dnes dobře
uvědomují. Ale když jim to tehdy politici
nabídli, nebyl mezi obyčejnými lidmi důvod, aby to nebrali. Dnes z toho viní lobbisty a politiky a nadávají na ně. Jako se
říká, že v Česku je horních deset tisíc, tak
v Řecku je horních 700 – tedy mnohem
méně různých lobbistů, podnikatelů a politiků, kteří okrádali stát a mají svůj díl na
pádu řecké ekonomiky.

Zeťová a Český slavík:
„Ortel mě neuráží“
Od chvíle, kdy
Helena Zeťová
získala titul
Skokan roku
(na snímku
z předávání ceny)
v anketě Český
slavík, uplyne letos
už 13 let. Od těch
časů soutěž
hudební popularity ztratila hodně ze svého
lesku a prestiže. A tak ani Helenu Zeťovou
Slavík už příliš nezajímá. „Poslední roky jej
nesleduji, i když by se to ode mne jako od
muzikanta čekalo,“ přiznává. Ovšem ani jí
nemohl uniknout rozruch, který se v
souvislosti s touto anketou v poslední době
odehrával okolo kontroverzní kapely Ortel.
„Ortel neposlouchám, neznala jsem je
a byla jsem zvědavá. Zkusila jsem si pustit
jejich poslední desky a nenašla jsem tam
nic, co by mě uráželo. To ale nemluvím
o tom, jak žili nebo jakou politiku vyznávali
předtím. Dál a víc do hloubky jsem se o ně
ani o Slavíky nezajímala,“ komentuje.

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”

Jsou Řekové podobní v nadávání
na politiku jako Češi?
My to máme jinak. Jedny si zvolíme, nadáváme na ně, zvolíme si další, nadáváme
zase. My prostě nadáváme, i když nám je
fajn, prostě pořád, sedíme doma nebo
v hospodách a nadáváme. Řekové, když
měli ještě drachmu, tak mám pocit, že byli
víc soběstační a tolik si nestěžovali. Když
se pak situace obrátila k horšímu, tak vstali a šli protestovat do ulic.
Občas se o Řecích říká, že jsou líní
a nepracují. Vy to ale popíráte, že?
Ano, mně se tohle nelíbí. Když se třeba
kolem páté ráno vracím domů z nějaké
oslavy, oni už vstávají, a než se v deset
dopoledne udělá nesnesitelné vedro, snaží se pracovat. Pak je delší siesta a večer,
když začne slunce méně pálit, tak pracují zase.
Letošní léto si kvůli muzice užijete asi
i v Česku, že?
Budu tady teď hodně zpívat, většinou
jsou to ale firemní akce. Jak v létě často
zpívat a koncertovat nechci, tak letos udělám výjimku a na několika festivalech se
objevím.
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Češi vyrábějí první umělý brzlík,
Naše babičky znají brzlík především z kuchyně. Tedy
ten telecí. To brzlík v lidském těle je v raném období
života důležitým orgánem. Pak jeho funkce slábne.
Někdy by se ale hodil i v dospělosti, když člověk
potřebuje „nakopnout“ imunitu. Češi jako první
na světě vyrobili brzlík coby umělý orgán. U zvířat
funguje, nyní se čeká na testy lidských dobrovolníků.
5plus2
■ ZDRAVÍ
JOSEF HORA
ČR | Může to být objev, který pomůže
zachránit mnoho lidských životů. Nebo
také experiment, jenž v lidském organismu prostě fungovat nebude. Ať tak či
tak, v hlavní roli jsou čeští vědci. Ti totiž umí zatím jako jediní vyrobit umělý
brzlík. Tedy orgán, latinsky zvaný thymus, který je aktivní hlavně v raných fázích života a od desátého roku se postupně zmenšuje a ztrácí svou funkci. Bez
něj by mělo lidské tělo velmi ztížený
boj s chorobami.
Brzlík se v těle nachází za hrudní kostí, „dozrávají“ v něm bílé krvinky, které
se zejména učí to, jak následně bojovat
s viry nebo nádorovými buňkami v lidském těle.
Před několika lety přišli vědci ze
Skotska se zdánlivě banální myšlenkou:
Kdyby brzlík plně fungoval i u dospělých lidí, mohl by zvýšit jejich imunitu,
a tím pomohl vyřešit krizové pooperační nebo potransplantační stavy. Otázkou ale bylo, jak umělý brzlík, který by
INZERCE

se do těla pacienta musel vpravit, vyrobit. Tehdy do příběhu vstupují vědci
z České republiky, respektive společnost Nanopharma, která se zabývá vývojem mikroskopických vláken, takzvaných nanovláken.
„Ve světě se ví, že Česko je na poli nanotechnologie na výborné úrovni.
Byli jsme osloveni, zda bychom
z tohoto materiálu nebyli
schopni vytvořit jakési
‚tělo‘ či konstrukci umělého brzlíku,“ říká ředitelka
Nanopharmy
Liliana
Berezkinová (na snímku).

První dobrovolníci
Češi svůj úkol zvládli, a tak se
v umělém těle thymu mohly zabydlet
jeho první buňky. „Buňky, respektive
celý brzlík, se odebírá z těl dětí. Buď
těch, kterým musí být kvůli zdravotním
problémům brzlík vyoperován, nebo se
odebírá mrtvým novorozencům,“ uvádí
Berezkinová. Buňky se následně kultivují a nakonec se vpraví právě do umělé
konstrukce, kterou vědci z Nanopharmy vyvinuli v laboratořích v Liberci.
Funkční umělý brzlík už Skoti a Ameri-

Umělý brzlík by mohl být pro řadu pacientů spásou.
„Jeho umělá forma by byla revolucí pro léčbu všech imunitně
podmíněných nemocí. Ovšem každý pacient by potřeboval
‚na míru‘ připravený orgán podle své genetické výbavy a podle
typu onemocnění. Zda je to reálné, nevím,“ míní lékařka Helena
Posová z Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN
v Praze. Na snímku vlevo je Liliana Berezkinová, ředitelka
Nanopharmy, která vyvíjí umělý brzlík.
FOTO | SHUTTERSTOCK
čané odzkoušeli na malých i velkých
zvířatech a výsledky jsou prý slibné.
„Testy začínaly u myší, pak teprve nastoupili králíci a poté další větší savci.
Pokusná zvířata neměla imunitní systém a zemřela by i na banální infekci.
Umělý brzlík ale začal produkovat
funkční bílé krvinky a zvířata se nákaze
ubránila,“ vysvětluje.
„Teď stojíme před branou nejdůležitějšího úkolu – dát umělý brzlík prvním
lidským pacientům. To nás čeká letos

nebo příští rok. Je zde velké riziko, že zatímco u zvířat to fungovalo, u člověka
bude všechno jinak,“ podotýká ředitelka
Nanopharmy. Výzkum na lidech bude
mít, tak jako u mnoha jiných preparátů,
léků či technologií, tři fáze. Nejdřív se
vybere experimentální skupina přibližně deseti dobrovolníků, ve druhé fázi
jich už budou desítky či stovky.
„Třetí fází, při níž mnoho výzkumů bohužel končí, je testování léku
například na různých lidských etnikách.
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může zachránit mnoho pacientů
Několikaletý projekt vývoje
umělého brzlíku v liberecké
Nanopharmě financovala
Evropská komise.
FOTO | O. BARTOVSKÝ, MAFRA

Pokud se léčba nepotvrdí jako úspěšná,
tak celý výzkum a miliardy korun na něj
vynaložené jsou pryč,“ dodává.
Vývoj a úspěšné využití umělého brzlíku by bylo velkou pomocí hlavně pro lékaře z oboru imunologie. „Brzlík je velmi komplikovaný orgán. O vývoji toho
umělého vím. S vědci, kteří ho vyvíjejí,
jsem v kontaktu,“ potvrzuje Anna Šedivá, primářka Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice
Motol. Zároveň ale dodává, že detailní informace o projektu zatím nemá. „Výzkum je velmi důvěrný,“ vysvětluje.

Pilulka jako fazole
Umělý brzlík pro člověka by byl velký
asi jako pilulka velikosti fazolky a do
těla by se vpravil chirurgicky. Nikoliv
ovšem na své přirozené místo v hrudním
koši. Vědci ho chtějí vložit do předloktí
ruky pod kůži.
„Nepracoval by ale stále, pouze dva
týdny. Tedy po dobu, kdy by pacient potřeboval využít jeho služeb, což je třeba
po těžké operaci, kdy je nutné ‚nakopnout‘ imunitu. Pak by se v těle samovolINZERCE

ně rozpadl a pacient by ho vyloučil,“ popisuje ředitelka.
Umělý brzlík patří mezi první umělé organoidy na světě, který pracuje samostatně. Není tedy nutné dodávat mu energii
z baterií, jako třeba u umělého srdce. „Například umělý močový měchýř také funguje bez baterie,“ uzavírá Berezkinová.

Svět nanotechnologií
Jedním z center výzkumu a vývoje
nanovláken v Česku je Technická
univerzita v Liberci, kde sídlí i vědci
z Nanopharmy, kteří vytvořili umělý brzlík.
Nanovlákna jsou nejmenší vlákna na světě,
až tisíckrát tenčí než lidský vlas. Okem
jsou neviditelná a mají specifické
vlastnosti. „Vyrábějí se z umělých nebo
přírodních látek. Tou přírodní je třeba
chitosan, který se získává z korýšů. Tato
látka se pomocí rozpouštědel rozpustí
a s využitím vysokého napětí se z roztoku
vyrobí nanovlákna,“ vysvětluje Liliana
Berezkinová, ředitelka Nanopharmy.
Kromě brzlíku zde tato firma vyrábí
například nové druhy náplastí.
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Šokující zpovědi sportovců
Biatlonová královna Gabriela Koukalová způsobila otevřeností i skandálností své
autobiograﬁcké knížky pořádný rozruch. Není to ale poprvé, kdy knihy sportovních hvězd
vyvolaly kontroverzní reakce. A nemusí jít jen o bouřliváka Tomáše Řepku.
KUŘÁCKÉ I MILOSTNÉ TAJNOSTI
Tenistka Martina Navrátilová svou autobiografií
z roku 1985 ve své době šokovala, tedy alespoň
fanoušky v rodné zemi, kam se kniha v překladu
Josefa Škvoreckého dostala se zpožděním.
Navrátilová, která se později stala bojovnicí
za zdravou stravu, se v ní například přiznává, že
na začátku kariéry si nedokázala odpustit cigarety.
„Bylo to opravdu absurdní: běhala jsem, abych
se dostala do formy, a pak jsem tajně šlukovala,
a dostávala jsem se z formy,“ líčí. Podělila se i o detaily z intimního
života. V knize otevřeně popsala svou první sexuální zkušenost, kterou
prožila s mužem. Přiznala také, že kvůli její náklonnosti ke stejnému
pohlaví vznikaly konflikty mezi ní a rodiči. Měl to být také jeden z důvodů,
proč se rodina vrátila z emigrace zpět.

KONTROVERZNÍ PŘÍBĚH KRÁSNÉ BIATLONISTKY
Knihu Jiná Gabriela Koukalová lze nejspíš vnímat jako tečku za sportovní
kariérou naší nejúspěšnější biatlonistky. Koukalová v ní líčí, jak traumatizující
pro ni byl svět vrcholového sportu, kritizuje trenéry, reprezentační kolegyni
Veroniku Vítkovou, ale i sama sebe. Přiznává také letité problémy s příjmem
potravy, které měl odstartovat trenér juniorské reprezentace. „Úplně dobře
asi neodhadl, jak se chovat k dospívajícím holkám a co způsobí, když mladé
závodnici řekne, že jsem tlustá jako prase. Jednou, to jsem měla možná ještě
míň kilo než teď, mě postavil před zrcadlo. Řekl, ať se podívám, jak je to hrozné.
Vyvrcholilo to tím, že mi hodil jídlo do záchodu,“ líčí Koukalová v knize, kterou
napsal vedoucí Magazínu DNES Martin Moravec (na snímku). Sportovkyně také
přiznala, že občas jedla pro zasycení vatové tampóny máčené ve vodě, nebo
že zvracela i osmkrát denně. K dobru přidává ještě řadu sexuálních pikantností
včetně příhody o ztrátě panenství. Pro sportovní okolí Koukalové byla taková
kniha překvapením, někteří její otevřenost spíš označují za bulvárnost
a snahu udělat z knížky kasovní trhák.

JAK SE BOUŘLIVÁK
VYROVNÁVAL S NEVĚROU
V pořadí již svou třetí autobiografii vyslal
na loňský předvánoční trh bývalý fotbalista
Tomáš Řepka. V knize s názvem Děkuji
nešetřil pikantnostmi ze svého soukromého
života, a to především, pokud jde o vztah
s jeho někdejší milenkou, posléze manželkou
a nyní exmanželkou Vlaďkou Erbovou. Tvrdí
v ní, že mu bývalá playmate byla nevěrná.
„Poprvé jsem se o tom, že spí s někým jiným,
dozvěděl v tom nejhorším okamžiku. Byla
těhotná,“ píše v knize Řepka. „Myslel jsem si
nejdřív, že si ze mě dělá srandu, ale když jsem
pochopil, že to myslí úplně vážně, musel jsem
zastavit na nejbližší benzínce, abych to rozdejchal,“ pokračuje někdejší
řízný obránce ve své zpovědi, která se již několik měsíců drží mezi
tuzemskými bestsellery.
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„BYL JSEM FEŤÁK A GAMBLER“
Fotbalový trenér Vlastimil Petržela ve své knize Vzlety
a pády promlouvá nejen o fotbalu, ale také o svých
osobních démonech. A to hodně otevřeně. „Byl jsem feťák
a gambler,
gambler,“ přiznal ve své první autorizované zpovědi Vzlety
a pády. Hazard a prášky na uklidnění byly svého času,
především během jeho působení v ruském Petrohradu,
důvodem, proč totálně ztratil kontakt s realitou a později
i milovanou manželkou. Kontroverzní kouč se netají tím, že
kasinech do kterých chodil tak běžně jako na pivo
v ruských kasinech,
do hospody, prohrál miliony. Následovala léčba v Praze
Bohnicích a postupný návrat vzhůru.

O BOJI S RAKOVINOU INTIMNĚ

ŠŤOUCHANEC DO „SHOWMANA“ JÁGRA
Úspěšný kapitán zlaté hokejové generace Robert Reichel
(na snímku z roku 1990 vpravo s Jaromírem Jágrem) ve své
biografii popsal mimo jiné i svůj vztah k Jaromíru Jágrovi.
V médiích se o nich v minulosti psalo jako o dvojici, která si
nikdy nepřišla na chuť. „Jarda je showman, dokázal si získat
hromadu fanoušků. V nějakých dvaadvaceti mě možná štvalo,
že se o něm u nás psalo jako o největší české hvězdě, i když
jsem v NHL dal víc gólů než on,“ povzdechl si.
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Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.
Jan Sůra
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

pravděpodobností nucená návštěva autoservisu.
Velký skandál s podvody při měření emisí z dieselových motorů,
který objevily u vozů koncernu
Volkswagen americké úřady, dorazil i do Česka. Volkswagen včera přiznal, že problém se týká 11 milionů
aut po celém světě, mezi nimi i zatím neupřesněného množství těch,
co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla s motorem označovaným koncernem jako EA 189, v
praxi jde o naftové motory o objemu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky koncernu teď dávají dohromady seznam všech aut, kterých se závada
na softwaru týká. V Česku půjde například o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.
„Vědět bychom to měli během
zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto, které se
skandál také týká. Z Volkswagenu
nakupuje většinu motorů, které do
svých aut montuje.
Včera nebylo známo, zda nepříjemnosti čekají tisíce, nebo statisíce majitelů aut. Vozy koncernu
Volkswagen jsou v Česku dlouhodobě nejprodávanější a mají až padesátiprocentní podíl na trhu nových
automobilů.
Zatím není jasné, co všechno budou v servisech s auty s takovými
motory dělat. Nejčastěji se mluví o
tom, že bude stačit jen nahrát nový
software. „Technický vývoj skupi-

Fakta
Kterých škodovek
se problém týká:
Jedná se o některé dieselové motory TDI řady EA 189 s objemem 1,6
a 2,0 u starších verzí modelů Škoda Fabia, Roomster, Octavia nebo
Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů
vozů. Kolik českých majitelů bude
muset do servisu, automobilka Škoda včera neuvedla.
ny Volkswagen intenzivně pracuje
na technickém řešení. Zákazníky
budeme odpovídajícím způsobem
informovat,“ dodal Baláž.

Náklady na takové úpravy vždy
nese automobilka. Volkswagen si
už vyhradil 6,5 miliardy eur na krytí ztrát, akcie za dva dny ztratily čtyřicet procent hodnoty a čím dál
více se mluví o konci šéfa celého
koncernu Martina Winterkorna.
Na rozdíl od jiných svolávacích
akcí ale nemusí řidiči trnout hrůzou, zda je jejich auto bezpečné.
Software, který umožnil ošálit úřady při měření emisí, nemá na bezpečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že
všechna nová auta ze Škody Auto
aktuálně už podobný problém nemají.
Celý koncern ale musí řešit především ohrožení pověsti a důvěry zákazníků. I když je otázkou, jak moc

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci
Ministři vnitra EU
schválili velkou většinou kvóty na rozdělení dalších 120 tisíc
uprchlíků. Česko, které nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.
Luboš Palata
redaktor MF DNES
BRUSEL Evropská unie sáhla včera ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová15223
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ní kvalifikovanou většinou porazila
odpor Česka, Slovenska, Maďarska
a Rumunska proti povinným
kvótám na rozdělení 12O tisíc
uprchlíků. Finsko se zdrželo.
Hořkost očekávané porážky je o
to větší, že se od zbytku visegrádské čtyřky odpojila Varšava, která
odmítla jít do předem prohraného
boje.
„Visegrádská čtyřka přestala dočasně existovat. Polákům nerozumím,“ řekl ministr vnitra Milan
Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,
která nebude fungovat,“ dodal a naznačil, že Česko může proti dohodě
podat žalobu u Evropského soudu
v Lucemburku. Slovenský premiér
MF DNES XXVI/223
Předplatné 225 555 566

„V Bruselu byl dnes
poražen zdravý
rozum.“
Milan Chovanec
ministr vnitra

zemí je připraven vynutit si rozhodnutí zcela nezvyklým většinovým
hlasováním. „Je nepřípustné, že by
Evropa dala svým občanům a světu
najevo, že tento problém nedokáže
řešit,“ prohlásil německý ministr
vnitra Thomas de Maiziere.

Fico dokonce uvedl, že „dohodu
Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíjelo Německo, jež je cílem většiny žadatelů o azyl a odhaduje, že letos
jich především z válkou zničené Sýrie přijme až milion. Berlín dával
najevo, že v případě pokračujícího
odporu Česka a dalších několika

Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty problém neřeší a Německu, alespoň
zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli
největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se totiž podle kvót budou rozdělovat žadatelé o azyl z takzvaných „hotspotů“ – registračních center v hraničních zemích schengenského prosto-

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by
měly další země EU převzít asi 66 tisíc uprchlíků. Jenže běženci, kteří
by se mohli přerozdělovat, nyní
chybí. Itálie a Řecko je totiž poslední měsíce neregistrují, ale posílají
rovnou dál. Pokud se to nezmění,
budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být přemístěno dalších 54 tisíc uprchlíků,
prohlásilo, že „není hraniční zemí
EU“, protože uprchlíci museli projít Řeckem nebo Itálií či Bulharskem, a odmítlo účast na programu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Evropská komise v přerozdělovací rezervě, například pro Chorvatsko.
Pokračování na str. 2

lidé řeší právě emise. „Aktuální problémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na reputaci, tržby a zisk automobilky mohou být značné, a to nejen na úrovni mateřské společnosti, ale i dceřiných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom
nejsou dobrou zprávou ani pro českou ekonomiku. Volkswagen a odbyt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Česku největší firmou, tak na další výrobce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW „vyrostli“ a dodávky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8
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nabídla svou
rezignaci
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Bývalý badmintonista a manžel Gabriely Koukalové Petr Koukal před dvěma
lety vypustil na český knižní trh svůj knižní příběh Koukal: Jsem. V něm popisuje
především boj s rakovinou varlete, který jej jako sportovce dostal do širokého
povědomí veřejnosti. Dojemně
například líčí moment, kdy
se s děsivou diagnózou svěřil
otci. „Kdo zná tátu, ví, že ho jen
tak něco nerozhází. Měří skoro
dva metry a váží metrák. Teď
mluví se synem, který má metr
devadesát dva, váží trochu pod
metrák, a oba si navzájem brečí
do telefonu. Byl jsem z toho tak
vedle, že jsem úplně zapomněl,
na co se mě ptal, a vlastně i to, že
se vůbec na něco ptal,“ vzpomíná.
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Psí tlouštíky obezita nenápadně
Záplava pamlsků a vynechané procházky. To jsou
časté důvody, proč naši mazlíčci bojují s kily navíc.
Psí obezita je přitom stejně nebezpečná jako ta lidská.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Před čtyřmi lety svět obletěly fotografie tehdy nejtlustšího psa planety, jezevčíka jménem Obie z amerického
Portlandu. Páníčci svého čtyřnohého kamaráda, který by měl normálně vážit kolem deseti kilo, vykrmili do neuvěřitelných pětatřiceti kilogramů. Jeho kratičké
nožičky kvůli zásobě tuku ani nedosáhly
na zem. Komicky vyhlížející psík mnohé
pobavil, většina lidí se ale zděsila nad chováním majitelů, kteří svého psa prakticky
zmrzačili jen proto, že mu chtěli dopřát.

35

kilogramů měl tlouštík
Obie, jezevčík, který
kvůli tuku nemohl stát.

Nejen tento případ poukázal na obrovský problém obezity. Ta už dávno není jen doménou lidí, ale
ohrožuje i jejich mazlíčky.
Má vliv na oběhovou
soustavu a zejména
v případě starších
psů i na pohybový aparát. V
neposlední
řadě omezuje
léčbu jiných
potíží včetně
provádění

FOTO | SHUTTERSTOCK, MAFRA

operačních zákroků. Stejně jako u lidí
také psy může obezita nenápadně zabíjet. Ovšem i s psími kily navíc se dá
úspěšně bojovat. Ostatně portlandský
tlouštík Obie pod dohledem odbornice
nakonec zhubnul na ideálních jedenáct
kilogramů. „U psů je to s obezitou podobné jako u lidí. Největší problém je v
poměru příjmu a výdeje energie. Pokud
je jedinec s velkou chutí k jídlu, potřebuje o to častější a delší procházky,
protože musí příjem kompenzovat dostatečně velkým výdejem,“ vysvětluje veterinář

„

Zbyněk Lounský s tím, že jen velmi
je to ještě třeba u chrta, ale v případě
malá část případů obezity vzniká jako
zmiňovaného labradora si většinou nedůsledek jiného onemocnění.
uvědomují, že jde vlastně o loveckého
Lounský ze své
psa. Dívají se na něj
praxe také potvrzuje,
pouze jako na rodinnéJezevčík je
že problémy s obeziho psa, což je z hledistou mají častěji psi,
ka povahové stránky
ve
vztahu
kteří primárně plní
určitě správná úvaha,
funkci
domácího k pánovi a pamlskům
ale neznamená to, že
mazlíčka, zatímco za
takovému psovi stačí
normálních podmí- zdatný manipulátor.
jen ležet u boudy,“ zdůnek by se daleko více
razňuje Stuchlý.
pohybovali. „Mezi taková plemena patří
Další častý psí tlouštík je již zmiňovav první řadě labradoři a retrívři,“ říká
ný jezevčík. „Původně lovecký pes má
Lounský. S tím souhlasí uznávaný kynospecifické povahové vlastnosti, díky
log Ivan Stuchlý. „Předchůdci dnešních
nimž si svého pána doslova koupí a vylabradorů byli ve své podstamámí z něj téměř cokoli,“ naznačuje
tě smečkoví psi, podobStuchlý, proč je pro majitele jezevčíků
ně jako například bítěžké nedopřát jim dobroty navíc, které
glové. Kdysi se krmivyžadují. Jezevčík je ve vztahu ke svéli tak, že se do psinmu pánovi zdatný manipulátor. To by nece najednou nahábyl tak velký problém, pokud by měl tazelo žrádlo, a kdo
kový pes dostatečné možnosti výdeje
ho urval, ten ho
energie – tedy znovu zmiňovaný pohyb.
urval. Ti nejžraOvšem zejména pro starší lidi, kteří si jevější jedinci se
zevčíky díky jejich přátelské povaze obdostávali do relíbili, je zajištění dostatečné aktivní vyprodukčního procházky často nad jejich síly. A tak se z jecesu, protože se
zevčíků mnohdy stávají válečky na
do chovu logicky vybírala
čtyřech nohách. Konkrétně u tohoto pledobře živená a silná zvířata.
mene s sebou obezita mimo jiných potíProto se dnes o labradorech
ží přináší velké zatížení páteře a s ním
říká, že je to v podstatě žaludek
spojené problémy s bederní oblastí.
na čtyřech nohách,“ vysvětluje
autor kynologické encyklopedie.
Podle něj je zásadní problém, že budoucí majitelé se při výběru plemene
soustřeďují v první řadě na vzhled psa,
občas také na povahu, ale jenom minimálně řeší dopředu jeho potřeby.
„Lidé si neopatřují psy podle toho,
jaké mají nároky na pohyb. Napadne
Obézní jezevčík Obie z Portlandu.
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Pro vás byt 3+kk
Pro ně Jiříkovo království
Za jednotlivými realitními případy se ukrývají příběhy našich klientů.
Při prodeji nemovitosti zůstávájí vzpomínky na zde prožité momenty. Naopak v případě nového bydlení se mysl našich klientů
upíná k představám o nové budoucnosti a vizím.
Posláním RE/MAX je porozumět všem našim klientům. Poskytnout jim profesionální radu a služby, které jim zabezpečí rychlý,
jednoduchý a bezstarostný nákup či prodej nemovitosti za tu
nejlepší možnou cenu. Svěřte se i vy do péče jednoho z více než
1200 proškolených makléřů a začněte tak novou kapitolu svého
života s námi.

www.re-max.cz
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zabíjí
Jak tedy s obezitou bojovat a předcházet jí? Na obalech krmení je vedle složení uvedené také doporučené dávkování.
Majitelé psů by se k němu ale neměli
slepě upínat. Krmné dávky bývají orientační. Každý pes, a to i stejného plemene, může mít rozdílný metabolismus i
denní režim. Krmnou dávku je proto zapotřebí přizpůsobovat.
Veterinář Lounský také varuje před
podstrkováním pamlsků. To mnohdy
klasickou denní dávku výrazně zvyšuje,
někdy až několikanásobně.
Množství stravy by měl ovlivňovat
ještě další faktor, a tím je roční období.
„Pokud žijí psi celoročně doma – tedy v
teple, jejich energetické nároky jsou samozřejmě jiné v létě a v zimě,“ zdůrazňuje kynolog Stuchlý. V zimě psi přirozeně nemají tolik pohybu a zároveň
není potřeba, aby si vytvářeli ochrannou tukovou zásobu. „Jenže protože
pejskovi chutná, lidé ho krmí pořád stejně,“ varuje zkušený kynolog.
Podle Zdeňka Lounského se dá sezonní nadváze předejít také změnou krmiva. „Aby pes neměl hlad, dá se krmit ve
stejném objemu množství, ale krmivem
s menším počtem kalorií,“ doporučuje.
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Také čtyřnohý miláček může trpět depresemi. Jakmile si nehraje,
bývá něco špatně. Řešení? Víc se mu věnujte, nebo ho vezměte na terapie
Pokud nejeví pes zájem o jakoukoli aktivitu, nerozradostní
ho pohled na plnou misku, vidina pamlsků, tráví většinu času
povalováním a věnuje okolí prázdné pohledy, je jasné, že je
něco špatně.
Zvířecí problém však nemusí být jenom fyzického
charakteru, nýbrž také psychického. Stejně jako lidi i jejich
čtyřnohé přátele mohou trápit deprese. Psa nejvíce
ovlivňuje jeho pán – tedy čas, jenž svému zvířeti věnuje, ale i
nálada, kterou na něj přenáší. Psí deprese se stále častěji léčí
terapiemi, také však potlačujícími léky.
INZERCE

Platnost
od čtvrtka
do neděle
26. 4. – 29. 4.
2018
VEJCE ČERSTVÁ
velikost M | 10 ks
1 ks 1,99 Kč

BANÁNY
1 kg

PIVO VELKOPOPOVICKÝ
KOZEL
světlé výčepní
0,5 l | 1 l 17,80 Kč
záloha na lahev 3,- Kč

AK

-30%

ŠPEKÁČKY VÝBĚROVÉ
KARLOVA KORUNA
600 g | 100 g 6,65 Kč

19,90
39,90�

-50%

OKURKY ZNOJMIA
5–7 cm
520 g, PP 260 g
100 g 15,35 Kč

AK

69,90�

Nedostatek pohybu a jednotvárná nekvalitní strava
může způsobovat cukrovku.

VŠICHNI OKOLO KŘIČÍ
NÍZKÉ CENY?
TUZEMÁK, VODKA
KRÁLOVSKÁ
PALÍRNA
37,5 % alk.
0,5 l

17,90

CENA BEZ PENNY KARTY

39,90

-36%

TYČINKA SNICKERS
BITES
136 g
100 g 36,69 Kč

/

-55%

49,90
59,90�

-16%

Naše ceny nízké byly, jsou a budou.
COCA-COLA
4PACK*
4x 1,75 l
1 l 9,99 Kč

DŘEVĚNÉ
UHLÍ,
GRILOVACÍ
BRIKETY
2,5 kg
1 balení

AK

69,90

49,90

CE

109,90�

-31%

ZŮSTAŇTE V KLIDU.

AK

69,90

12,90�

AK

1 l 139,80 Kč

CE

Stejně jako lidé i psí cukrovkáři
mohou být závislí na
dennodenním injekčním podávání
inzulinu. Diabetes je totiž
nejčastější endokrinní
onemocnění, které psy postihuje.
Nejvíce ohrožení jsou obézní
mazlíčci, kteří nemají dostatek
pohybu a dostávají jednotvárnou
nekvalitní stravu doplněnou
lidskými pochutinami. Náchylné
k cukrovce jsou také hárající feny.
Mezi příznaky nemoci patří
enormní žravost a častá žíznivost
v kombinaci s ubíváním na váze.
Psí cukrovkáři trpí únavou, později
se u nich může rozvinout zákal
čočky či záněty kůže.

-42%

8,90

CE

CE

39,90

AK
CE

32,90�

CE

CE

22,90

Zvířecí cukrovkáře
trápí únava i záněty

AK

54,90�

%

Chybyvtiskuvyhrazeny.UvedenécenyjsouvKč.Cenyjsoubezdekorace.Mohoubýtpoužityilustračnífotografie.Vyhrazujemesiprávozměnvbaleníavariantěnabízenéhozboží.Pokudvdůsledkunečekaněvysoképoptávky
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
Přijímáme:
ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z.s. (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné.
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„Oldřich Nový krásně voněl,
Burian byl pánem natáčení“
Zita Kabátová byla poslední žijící velkou hvězdou
zlaté éry československého filmu 30. a 40. let.
Od jejího narození právě dnes, 27. dubna, uplynulo
105 let. Jak vzpomínala na Vlastu Buriana, Adinu
Mandlovou a na dětství, kdy se potkávala s Masarykem?
ZÁBLESK
HISTORIE

Rodiče Zity Kabátové milovali ochotnické divadlo, proto i malá Zita od dětství pobíhala po prknech, která ji nakonec vynesla až mezi největší herecká
esa předválečného a protektorátního filmu.
FOTO | ARCHIV MAFRA

ČR | Hrála s velikány jako Oldřich Nový,
Vlasta Burian či Jaroslav Marvan. Zita Kabátová se ale sama také stala legendou, poslední žijící hvězdou stříbrného plátna
30. a 40. let. Až do své smrti před šesti
lety ochotně vzpomínala nejen na chvíle
mnohdy hektického natáčení slavných filmů, ale i na časy, kdy jí dobře nebylo.
Půvabná herečka od roku 1936 ztvárnila desítky rolí ve snímcích, z nichž mnohé
mají kouzlo i v dnešní době – Přednosta
stanice, Madla zpívá Evropě, Muži nestárnou a další. Po 2. světové válce kvůli hraní
ve dvou německých filmech nesměla několik let točit. Její druhý manžel, olympionik
Jiří Zavřel, emigroval do USA. Zita Kabátová zůstala doma, živila se mimo jiné
i jako vedoucí několika pražských kin.
Za normalizace dostávala spíš jen malé
role, ovšem filmový plac neopustila ani
v pokročilém věku v novém tisíciletí.
U příležitosti 105. výročí jejího narození 5plus2 připomíná některé z jejích vzpomínek na slavné filmové časy.

Co Zita Kabátová řekla...
...o filmových polibcích:
Hrála jsem s vyhlášenými milovníky – Oldřichem Novým, Svatoplukem Benešem,
Otomarem Korbelářem. Ale tehdy jsme se
před kamerou necumlali, jako to dělají herci dnes. Vždyť ti dnešní herci cintají, málem
si vyměňují zubní protézy. No fuj, to vám
řeknu. Je pravda, že i v naší době nějaké polibky byly. Ale jedině, když to režisér dovolil. Zlehka, ťuťu ňuňu, abychom si nerozmazali rtěnku. A když už k tomu došlo, tak Jiří
Dohnal uměl políbit, až se motala hlava.
...o Oldřichu Novém:
Ten vždycky krásně voněl. Měl v náprsní
kapsičce takovou malou lahvičku, parfém,
a vždycky si s ním před filmováním dvakrát ťuknul na horní ret. Ale nepřeháněl to.
...o Vlastovi Burianovi:
Ve filmu Provdám svou ženu jsem se objevila v černém kombiné, což tenkrát nebylo moc obvyklé. Přitočil se ke mně Vlasta
Burian a říkal: „No, Kabátová, za hřích by
stála.“ Byl to báječný herec a na place měl
velké slovo. Byl jediný, kdo kromě režiséra mohl zastavit scénu a říct: Stop!
...o poklonách od mužů:
Asi jsem za to stála, že si mě muži všímali.

INZERCE

Škoda Octavia 1.8 TSI 118kW...

Citroën C4 Grand Picasso 1,6...

Ford Transit Custom 2.2TDCI...

Vyrobeno

Vyrobeno

Vyrobeno

2010

2015

2014

Tachometr 115 883 km

Tachometr 144 000 km

Tachometr 168 000 km

Palivo

benzín

Palivo

diesel

Palivo

diesel

Cena

179 000 Kč

Cena

299 000 Kč

Cena

350 000 Kč

Josef Krupička AUTO JOKR
777 646 434
www.autojokr.cz

Color Cars, spol. s r.o.
318 690 132
www.citroencc.cz

HOCARS s.r.o.
+420 777 550 600
www.hocars.cz
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Zaplať pánbůh. Ale kdepak se s někým od
filmu zaplést. To mě nezajímalo a ani
jsem na to neměla čas.
...o vztazích se slavnými kolegyněmi
Baarovou, Gollovou či Mandlovou:
Myslíte, že mezi konkurenčními dámami
vám může být nějaká blízká? Ne, byly to
kolegyně, nikoliv kamarádky. Nemůžu mít
za kamarádku herečku, která by mně třeba
mohla podrazit nohy. Přece nejsem blbec.
Musela jsem si dávat pěkný pozor, krásných ženských chodilo po Praze hodně.
...o svém dětství:
Narodila jsem se v Praze, miluji naši Malou Stranu. Tatíček byl architekt, neměl
rád lenošení. To zakazoval. Celou dobu
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Niveu vynalezl hloubavý Oskar
POLSKO | Znají jej celé generace a dobře
si pamatují, jak maminkám po něm voněly
ruce. Řeč je o krému Nivea, který se prodává ve 170 zemích světa. Málokdo přitom ví,
že jeho tvůrce Oskar Troplowitz se narodil
pouhých 55 kilometrů od české hranice – ve
městečku Gliwice v Polsku. Zemřel v Hamburku 27. dubna 1918, přesně před 100 lety.
Troplowitz pocházel z bohaté židovské
rodiny, krátce se věnoval studiu farmacie,
nakonec ale zvítězila touha po filozofickém osvícení a vydal se přemýšlet nad Pla-

tónem na vyhlášenou
univerzitu v Heidelbergu. Rodina ho přemlouvala, ať sokratovské dialogy opustí a vrátí se ke
svému strýci do lékárny
získat praxi. Tak se stalo a brzy už mladý Oskar vynalézal v rodinné továrně nové farmaceutické přípravky.
Měl talent. Stovky tisíc kusů své první zubní pasty posílal do USA. V roce 1901 mu
obrovský úspěch přinesl vynález náplasti

s názvem Leukoplast, následovalo i dnes
známé ochranné líčidlo Labello a v roce
1911 konečně krém Nivea. K výrobě použil směs vody, oleje a kyseliny citronové,
revoluční bylo ale využití zcela nové ingredience – euceritu. Látka získávaná z tuku
ovčí vlny dokázala tehdy nevídané – spojit
vodu a olej do stabilní směsi čili krému. Nivea, v latinském překladu „sněhobílá“, se
začala prodávat z počátku ve žluté, od
roku 1925 v modré krabičce. Její složení
se dodnes výrazně nezměnilo.
(jos)

INZERCE

Ve slavné komedii Přednosta stanice (1941) si Zita Kabátová zahrála spolu s Vlastou Burianem a Jaroslavem Marvanem.
FOTO | ČSFD.cz
jsem musela chodit pěšky. Bydleli jsme
na Újezdě, chodila jsem pořád do kopce.
Ve škole jsem nezlobila, tenkrát se ještě
za špatné chování vyhazovalo. Musela
jsem být hodná. Ale já jsem se učila ráda.
...o setkání s T. G. Masarykem:
Potkávala jsem Masaryka, když jezdil na
koni. Byla jsem taková malostranská všudybylka a chodila jsem často do hradních zahrad. Udělala jsem před ním pukrle, poklonila se a on si na pozdrav klepl bičíkem do
jezdecké čepice. Pak odcválal na koni a já
ještě běžela za ním. To byly krásné časy.
...o hereckých začátcích:
Byla jsem zpěvandule, hop sem, hop tam.
Až Nový mě naučil normálnímu hraní,
přes něj jsem se dostala k činohře. Tehdy
jsem se přesvědčila, že se divadlo musí cítit. Když to nejde ze srdce a jde jen o peníze, tak je to na draka. A dnes je všechno jenom o penězích. A tak dík těm, kteří to ještě umějí a ty prachy jim přijdou jakoby navíc. Když se hraje ze srdce, je to znát.
...o receptu na spokojený život:
Nenechat sebou od nikoho „šmejkat“ sem
a tam. Všeho jenom po kotníky, jak říkal
dědeček Beno.
(mb, re)

Zita Kabátová

Narodila se
27. dubna 1913
v Praze, zemřela
27. května 2012.
■ Jejím prvním
filmem bylo Světlo
jeho očí (1936),
naposledy se
ve filmu objevila
v roce 2009 ve snímcích Hodinu nevíš
a Pamětnice.
■ Pod jménem Maria von Buchlow se
za okupace objevila v německy
mluvených filmech. Pak měla nucenou
pauzu a pracovala i jako ředitelka kin.
■ Byla dvakrát vdaná.
■

Život je jízda.
V každém věku
Elektrické seniorské a invalidní vozíky
pro pohodlí a mobilitu

SELVO 3500.6

NOVINKA

SELVO 4800 SLEVA 40 %

SLEVA 40 %

Elektrická tříkolka
pro seniory

Elektrický čtyřkolový
invalidní vozík

Do vozovky

Na chodník i do vozovky

Nevyžaduje řidičský průkaz ani přilbu • Kompletní
povinná výbava pro provoz na silnicích • Praktický
úložný prostor pod sedačkou • Elektrický motor
48 V/500 W • Dojezd 48 km • Max. rychlost 25 km/hod.
• Dobíjení 6–8 hodin • Nosnost 150 kg • Hmotnost
96 kg (vč. baterií)

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

58 290 34 990 Kč vč. DPH

73 290 43 990 Kč vč. DPH

Síť prodejců

Možnost vyzkoušení

Nové výrobky s 2letou zárukou

Jistota servisu

Nejbližší prodejci
Liberec-Rochlice
BG Technik cs, a. s., Dr. M. Horákové 116a, tel. 485 113 070
Praha 5 – Velká Chuchle
BG Technik cs, a. s., U Závodiště 8, tel. 283 870 136, 606 756 599
Seznam dalších prodejců najdete na našem webu.

www.selvo.cz
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Recepty z jednoho hrnečku
Pečení nemusí být alchymie, suroviny můžete odměřovat i „hrnečkovou“ metodou našich prababiček
5plus2
■ V KUCHYNI

Hrnková bábovka ze zakysané smetany
Potřebujeme: 1 hrnek
krupicového cukru,
1 balení vanilkového
cukru, 4 vejce, špetku
soli, 1 hrnek mléka,
1/2 hrnku oleje,
1 kelímek zakysané
smetany, 2 hrnky
polohrubé mouky,
1 balení prášku do
pečiva, 2 lžíce kakaa,
moučkový cukr
k podávání.
Postup: Oba cukry a vejce utřeme do pěny, přidáme špetku soli,
mléko, zakysanou smetanu a vejce. Promícháme. Pak
zapracujeme mouku, kterou jsme smíchali s práškem do pečiva.
Formu na bábovku vymažeme rozpuštěným máslem a vysypeme
hrubou moukou. Nalijeme do ní dvě třetiny těsta a do zbývající
třetiny vmícháme kakao. Kakaovou směs nalijeme do formy
a vložíme do předehřáté trouby. Pečeme na 170 °C asi 50 minut,
pak píchneme do těsta špejlí a jestli ještě lepí, dopečeme dle
potřeby. Horkou bábovku necháme několik minut ve formě a pak
ji vyklopíme na velký talíř. Necháme zcela vychladnout.
Před podáváním poprášíme moučkovým cukrem.
(job)

Domácí kmínový chléb

Linecké hvězdičky
bez vážení

Potřebujeme: 2 a 1/3 hrnku hladké
mouky, 3/4 hrnku moučkového cukru,
1 kostku másla, 3 žloutky, 1 balíček
vanilkového cukru, 1 lžíci citronové šťávy,
1 čajovou lžičku citronové kůry.
Na zdobení: zavařeninu, moučkový cukr.
Postup: Všechny suroviny smícháme
a vypracujeme vláčné těsto. Zabalíme
do fólie a necháme minimálně hodinu
odležet v chladničce. Poté vyválíme
a vykrajujeme hvězdičky. Pečeme
ve středně vyhřáté troubě dozlatova.
Vychladlé cukroví slepujeme rybízovou
zavařeninou
a obalíme
v moučkovém
cukru.
Petra Barochová

Potřebujeme: 3 hrnky hladké mouky, 2 hrnky žitné mouky, 1 sáček
sušeného droždí, 1 lžičku krupicového cukru, 2 lžičky soli, 2 hrnky
vlažné vody, 2 lžíce oleje, 1 lžíci octa, 2 lžičky kmínu.
Postup: Do mísy prosejeme obě mouky, přidáme sušené droždí,
cukr a sůl. Pak přilijeme vlažnou vodu, olej i ocet, vmícháme kmín
a vařečkou vypracujeme hladké pružné těsto. Jednu velkou nebo dvě
malé ošatky vysypeme hladkou moukou nebo solamylem, vysypané
ošatky zakryjeme čistou utěrkou a necháme na teplém místě kynout.
Troubu předehřejeme na 250 °C. Vykynuté bochníky přesuneme na
plech vyložený pečicím papírem. Než je vložíme do trouby, rychle do ní
stříkneme trochu studené vody. Pečeme asi deset minut na 250 °C,
pak zmírníme teplotu na 180 °C a ještě asi 35 minut dopékáme.
Když je chléb hotový, přendáme ho na mřížku a necháme vychladnout.
Kůrka musí znít na poklep dutě.
(job)

Hrníčkový ovocný koláč
Postup a ingredience: V míse smícháme 2 hrníčky polohrubé mouky,
1 hrníček moučkového cukru, 1 balíček vanilkového cukru,
1/8 rozpuštěného másla. Odebereme 3/4 hrníčku takto vzniklé
žmolenky a pak do mísy přidáme: 1 vejce, 1 hrníček mléka a 1/2 prášku
do pečiva. Smícháme a nalijeme na vymaštěný plech. Poklademe
ovocem, posypeme odebranou žmolenkou a v troubě upečeme. (pet)
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[

PŘIJEĎTE DO ZOO OSTRAVA
A ZAŽIJTE PŘÍRODU NA DOSAH
více než 4 000 zvířat na 100 ha
vzácných rostlin

Botanický park s 6 km naučných stezek a nespočtem

komentovaná setkání se zvířaty
s atmosférou deštného pralesa
a hulmanů

nový Pavilon evoluce

společný výběh medvědů

sloní stádo s mládětem

víkendové

komentované prohlídky skleníků v zázemí
zoo

dětská hřiště a interaktivní

herní prvky

[

klidové zóny

pro relaxaci a odpočinek

Máme otevřeno
denně od 9 hodin.

]

www.zoo-ostrava.cz

]

HUDEBNÍ IMPULSY

Příběh megahitu: Čas růží
„Já mám rád čas růží...“
Slavná píseň Karla Gotta
se line z elpíček, kazet,
cédéček a rádií už půl
století. Jak vznikla?
JOSEF VLČEK

O měsíc později využil Probyho zaváhání a silné melodie „waleský tygr“
Tom Jones a udělal z písně mamutí celosvětový hit. Svou až extaticky vzrušenou verzí nastavil laťku hodně vysoko,
protože jen málo zpěváků té doby mohlo konkurovat jeho robustnímu, energií
nabitému tenoru. Gottova verze je mu
nejblíž. Je stejně efektně blyštivá, ale
jeho projev je něžnější a osobnější.

Ze všech verzí, které na světě vznikly,
se zdá být nejsrdečnější.
Možná je to i těmi růžemi v textu. Československo v roce 1968 prožívalo velkou proměnu a růže, aniž si to kdo uvědomoval, byla jejím průvodcem. Růžemi se mávalo na náměstích, růže dostávali politici a o růžích se zpívalo. Spolu
s Gottovým Časem růží zněla často třeba také nahrávka Podívej, kvete růže od

T

en správný čas pro růže přichází
sice až později, ale 29. duben
s ním přece jen něco společného
má. Letos si v ten den připomeneme
50 let od chvíle, kdy Karel Gott dokončil v dnes už neexistujícím nahrávacím
studiu Supraphonu v Břevnově jednu ze
svých nejslavnějších písní – Čas růží.
Nebyla to původní skladba. Ale tak
to v té době chodilo, zhruba šest z deseti
skladeb, které se v Československu hrály, byly přetextované zahraniční hity.
Písničku Delilah napsal anglický skladatel Les Reed původně pro zpěváka P.J.
Probyho, ale tomu se výsledná nahrávka tak nelíbila, že ji odložil stranou.
INZERCE

FOTO | ARCHIV

Heleny Vondráčkové. Ve stejném roce
byl také natočen zajímavý krátkometrážní film Čas slunce a růží, režírovaný
slavným Janem Němcem, tehdejším
manželem Marty Kubišové. Byl to vlastně takový průkopník dnešních videoklipů. Karel Gott s kapelou v něm odehrál
v přírodní scenérii na Slovensku několik
svých písniček, které se na plátně objevily bez spojovacího slova i děje.
Čas růží nebyl jen příležitostný hit.
V Anglii byl populární i dlouho poté, co
odezněl v rádiích. Z písně o proradné Delilah se následně stala hymna reprezentačního waleského ragbyového týmu a v
devadesátých letech ji při zápasech zpívali fanoušci fotbalového týmu Stoke
City. V České republice se Čas růží vrátil do hledáčku veřejnosti až v březnu
2017, když v Hudebním divadle Karlín
proběhla premiéra stejnojmenného muzikálu Sagvana Tofiho, složená z největších hitů Karla Gotta. Hraje se dodnes.
A mimochodem, datum 29. dubna je
významné i pro jinou píseň – devět let po
Gottovi natočil v tento den svůj nejslavnější song Jožin z bažin Ivan Mládek.

MUDr. David Frej: Zánět je skrytý zabiják
po antibiotikách (a během jejich užívání). Okamžitě po ukončení léčby
syntetickými antibiotiky by měl každý — dítě i dospělý — začít s ozdravnou kúrou. Důležitou úlohou střevní
mikroflóry je ochrana před toxiny
komplikovaný a většina jeho dějů se druhů a řada z nich (např. česnek, zá- a škodlivými mikroorganismy, které do
odehrává mimo naši vůli, jenže péče zvor, cibule, med) je běžnou součástí nás denně vstupují z okolního proo střeva složitá není. V této publikaci jídelníčku. Mají tu výhodu, že často středí i společně s potravou. Bariéra
jsme popsali smysl a cíl nejen probio- působí současně proti virům, bakteri- zdravé střevní mikroflóry nebezpečné
tik a prebiotik, o nichž se hovoří stále ím i plísním a disponují komplexními bakterie buď vyloučí, nebo je v těle
častěji, ale i symbiotik a psychobiotik. mechanismy, jež vznik rezistencí zne- ponechá v přijatelném množství.“
Poukázali jsme i na méně známé ne- možňují. Navíc celkově posilují imunigativní vlivy ovlivňující složení střevní tu a působí i protizánětlivě.
Strava proti zánětu
mikroflóry, například na porod císařským řezem nebo chronický stres.“
Jak po syntetických antibiotikách
Knihy Stravou proti zánětu a Jak dál
po antibiotikách (a během jejich užíŘešení — přírodní antibiotika
Někdy je ale léčba syntetickými anti- vání) nabízejí řešení, jak vrátit tělu
biotiky nezbytná. „Při jejich užívání,“ zdraví. „Důležité jsou kvašené superExistují i další souvislosti: „V jedné upozorňuje MUDr. Frej, „probíhá v těle potraviny, které vedle vitaminu C došvýcarské anketě lidé říkali, co se jim biologická válka. Úkolem chemického dají organismu i velké množství příznivybaví, když se řekne ‚lék‘. Tři čtvrtiny léku je zlikvidovat původce nemoci, vých bakteriálních kmenů, jež působí
dotázaných uvedly antibiotika. Tento a byť jde o podávání cíleně působících proti zánětům a vracejí do trávicího
významný prvek stravy nás ohrožuje léčiv, zasáhne antibiotické působení systému vyhubené druhy bakterií,“ vyvíc, než tušíme. Polovina syntetických celý organismus. Pokaždé při tom trpí světluje MUDr. David Frej. „V současné
antibiotik, jež se u nás spotřebují, se střevní mikroflóra a vždy hrozí nebez- době je do skupiny příznivých bakterií
uplatňuje ve veterinářství a nějak se pečí zánětů. Někteří lidé je užívají zařazeno jedenáct hlavních rodů, ze
projeví v mase, které konzumujeme.“
i víckrát za sebou — a právě ti jsou nej- kterých většina nemá nic společného
Jak uvádějí autoři knihy Svět pří- víc ohroženi střevní dysbiózou, jak s mlékem, což většina lidí netuší.“
rodních antibiotik, průmyslová anti- se označuje nerovnováha ve střevní
A jaké jsou alespoň ve stručnosti
biotika existují teprve od konce války. mikroflóře, při níž začnou převažovat možnosti? „Léčivé polévky a přírodní
Výzkumy ukazují, že však nepůsobí jen škodlivé bakterie. Málo se ví, že střev- zdroje vlákniny, mořské i sladkovodní
pozitivně a že slovo rezistence dnes ní mikroflóra je hlavním producentem řasy, butyrát, vitamin K nebo houby.
patří k běžným pojmům. Rostlinná cenného vitaminu K a dalších látek, Také smoothies a míchané nápoje,
antibiotika se v přírodní medicíně po- které jsou pro naše zdraví zásadní. ořechy a rostlinné oleje.“
užívají odedávna. Existují jich tisíce Proto jsme připravili publikaci Jak dál
Michael Schubert

Zánět v těle je příčinou řady nemocí, jak uvádí MUDr. David Frej v knize Zánět — skrytý zabiják.
„Zánět je přirozenou reakcí imunitního systému, chrání nás proti toxinům a infekcím,“ vysvětluje.
„Problém představuje chronický zánět, který může v důsledku způsobit hypertenzi, ischemickou
chorobu srdeční, alergie či astma.“

Jak poznat skrytý zánět
Mezi příznaky, které v knize popsal
v jednoduchém testu, patří třeba časté bolesti v krku, kožní vyrážky, bolesti kloubů, deprese. Originální dotazník,
obsahující několik desítek otázek, často vede k překvapivě jasným závěrům.
„Provede-li člověk určité stravovací
změny a vynechá některé potraviny,
brzy se začne cítit lépe,“ říká na základě dlouholeté praxe dr. Frej. Podle
vlastních zkušeností a moderních vědeckých poznatků proto připravil volné pokračování, publikaci Stravou proti zánětu, jež srozumitelně popisuje
principy protizánětlivé stravy a obsahuje nutričně vyvážené recepty splňující
zásady tohoto typu jídelníčku.

Cesta ke zdravému střevu
Nejen díky článkům, které dr. Frej publikuje v měsíčníku Regenerace, je už
dostatečně známo, že základ zdravé
imunity spočívá ve střevě. „Když jsme
psali knihu Zdravé střevo, byli jsme si
vědomi, že mít střeva v pořádku je
touhou všech lidí. Trávicí proces je sice

Evropská autobusová jednička

zajišťující vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku v Praze na HPP

ŘIDIČE

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

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

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

GaranTujEmE mInImálnĚ
450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně

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

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755
Pracovník/ce humanitního odboru OSS
Městská část Praha2 vyhlašuje výběrové
řízení na pracovníka/ci humanitního odboru,
oddělení sociálních služeb. Bližší informace
jsou zveřejněny na webových stránkách
www.praha2.cz v rubrice volná místa, nebo
MĚS TS KÁ ČÁS T
tel.: 236044340.
Více na www.jobdnes.cz/detail/T5DD03

PRAHA 2 Úřad…

Tvůrčí práce, kultura, umění

Média, polygrafie
Pomocný tiskař - do kmenového stavu až 166 Kč/hod.
Pracovník údržby strojů
Operátor expediční linky/ zástupce vedoucího linky
Expedient
El kt ikář
Více na www.jobdnes.cz

Justice, právo, legislativa

Event manager

Právní poradce

Kosmetička, řasová stylistka

12 200 - 18 000 Kč / měsíc

Právník - různé specializace

Pracovník/pracovnice obchodního oddělení -…

18 000 - 28 000 Kč / měsíc

Podnikový právník - vhodné také pro absolventy

Maséři (kromě odborných masérů ve…

20 000 - 23 200 Kč / měsíc

Právník/čka v týmu Restrukturalizace…

Více na www.jobdnes.cz

40 000 - 60 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

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

V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.
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HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

V létě se Víc bourá
Máte havarijní pojištění?
S rostoucí rtutí teploměru roste
i riziko dopravních nehod. Důvodem
je větší provoz na silnicích. Řidiči si
musí s příchodem prvních teplých dní
každoročně zvyknout na motorkáře,
cyklisty, ale i na příležitostné motoristy mířící na chaty a chalupy.

Zvýšený počet dopravních nehod se
projevuje i ve škodách na povinném
ručení. „Například v červnu roste riziko
dopravních nehod zhruba o 27 % v porovnávání s únorem, který je z tohoto pohledu nejpříznivější,“ uvádí Petr Jedlička,
pojistný matematik ČKP.

Většina lidí se domnívá, že všechny
škody lze uhradit z povinného
ručení, ale není to pravda. „Škody
způsobené na vlastním vozidle nelze
uhradit z povinného ručení. Pokud nacouváte do sloupku na parkovišti, budete objetí krádeže, nebo vandalismu,
či vám kamínek od projíždějícího vozu
rozbije čelní sklo, budete si muset tyto
škody zaplatit ze svého,“ uvádí Lucie
Žulavská, specialistka na neživotní

pojištění České asociace pojišťoven.
Motoristům se v těchto případech
vyplatí sjednat si připojištění, které
stojí několik stovek korun ročně.
„Komplexní havarijní pojištění se dále
nejčastěji uplatní v situacích, kdy dojde
k poškození vozidla, které dopravní nehodu zavinilo, kdy škoda na majetku ani
na zdraví viníka se z povinného ručení
nehradí,“ doplňuje Lucie Žulavská.

18 27. dubna 2018
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tiP:
Pojištění
si lze sjednat
třeba jen na léto
Negativně se na bilanci letní
nehodovosti podílejí motorkáři,
nicméně stále platí, že osobní
auta bourají nejčastěji. Z vyhodnocení škod z povinného ručení
vyplývá, že pravděpodobnost
zavinění nehody je u řidičů osobních aut mnohonásobně vyšší než
u motocyklistů. Nic na tom nemění
ani fakt, že „motorkářská“ sezona
je kratší než ta automobilová.
„U sobních aut se pravděpodobnost,
že jejich řidiči zaviní během roku dopravní nehodu, pohybuje v průměru
kolem 4,2 procenta, což znamená,

že jedna nehoda ročně připadá na
každých 24 pojištěných vozidel.
Naproti tomu u motorkářů vycházejí
základní škodní statistiky povinného
ručení mnohem příznivější. Jedna nehoda, při které dojde ke škodě třetím
osobám, totiž připadá v průměru
na 333 pojištěných motorek,“ uvádí
Petr Jedlička. Pokud bychom
přihlédli k tomu, že motorkáři
vjíždí na silnice zhruba polovinu roku, je riziko, že zaviní
nehodu stále výrazně nižší, než
v případě automobilů. Výrazně
vyšší riziko je u motocyklů spo-

7 důvodů proč
sjednat havarijní
pojištění UniQa
1. nové a zánovní aUto
Běžné havarijní pojištění se vyplatí pro vozy do stáří
cca 6 let. UNIQA navíc nabízí pro odpovědné motoristy
zvýhodněné havarijní pojištění pro starší vozy se slevami
z pojistného.
2. variabilní prodUkty
UNIQA nabízí různé úrovně pojistné ochrany podle
preference klienta. Základní verze chrání proti odcizení,
havárii, vandalismu, pádu či nárazu věci, živelní škodě
a střetu se zvěří. K tomu lze u nových vozidel dopojistit
navíc pojištění GAP: při totální škodě obdrží klient pojistné plnění až do výše pořizovací
ceny vozu. Platí po dobu 12 nebo 36 měsíců.
3. volitelná spolUúčast
Sjednat lze pojištění s různými variantami spoluúčastí podle možností a potřeb zákazníka.
Nechá-li si u nejvyšší verze pojištění opravit pojištěné auto ve smluvním servisu,
může spoluúčast klesnout na polovinu.
4. bonUs za každý bezeškodní rok
Za každý rok bez nehody se pojistné snižuje o 5 %. U vyšší úrovně havarijního pojištění
se při první škodě bonus nesnižuje.
5. pojistné podle najetých km
Nechá-li si klient namontovat do auta telematickou jednotku SafeLine, platí pojistné
podle ujetých kilometrů. Je-li jeho nájezd nižší než 20.000 km ročně, ušetří 10-25 %
z pojistného. Kilometry po dálnicích se započítávají navíc jen z poloviny. Kromě toho
poskytuje SafeLine stejný servis pro případ nehody nebo defektu, jako u nových aut e-call.
6. přímá a expresní likvidace škod
UNIQA vyřídí a vyplatí svým zákazníkům i nezaviněné škody, které by normálně čekaly
na povinné ručení viníka. V zájmu urychlení a pohodlí stačí nezaviněnou škodu nahlásit
do UNIQA, která ji klientovi vyplatí (samozřejmě bez ztráty bonusu a bez spoluúčasti).
Řadu „plechových“ škod likviduje UNIQA v tzv. expresním režimu – klient dodá pouze
elektronicky podklady a komunikuje s pojišťovnou telefonicky. Ta mu vystaví návrh
odškodnění, a v případě odsouhlasení posílá pojistné plnění
na účet zákazníka ihned, tedy v řádu několika hodin.
7. Užitečná připojištění a asistence
K nejžádanějším připojištěním patří krytí škod na předním
skle, úrazové připojištění cestujících, pojištění pneu a ráfků
a také pojištění příspěvku na náhradní auto. Všechna lze pořídit
k havarijnímu pojištění UNIQA. Součástí je i bezplatná asistenční
služba dostupná 24 hodin denně pro nouzové situace na silnici.

jené se škodami z havarijního
pojištění, kdy každoročně dochází
k havárii v průměru u každé
16. motorky pojištěné havarijním pojištěním. Navíc průměrná
škoda z havarijního pojištění je
u motorek výrazně vyšší (45 tis.
Kč) než u osobních aut (26 tis. Kč).
Sezonní efekty škod způsobených
motorkami jsou zcela zásadní.
„Od června do srpna roste riziko dopravních nehod motorek zhruba na 16ti
násobek v porovnávání s lednem, kdy
je provoz motocyklů v nejvýraznějším
útlumu,“ doplňuje Petr Jedlička.

Některé pojišťovny umožňují
sjednat si tzv. sezónní havarijní
pojištění. Je vhodné zejména pro ty
řidiče, kteří si jsou, že svým vozem
nebudou několik měsíců v roce
vůbec jezdit, ale například i pro
majitele motocyklů, kabrioletů,
stejně tak pro všechny ostatní,
kteří svým autem například nemusejí jezdit do práce a využívají
ho třeba jen pro cesty na dovolenou. V případě sezónního
pojištění motoristé s pojišťovnou
zpravidla uzavírají smlouvu na
dobu neurčitou s vyznačením
konkrétních pojištěných měsíců,
ve kterých hodlají auto používat.

TOTÁLKA vyřeší
fATÁLní šKOdy
nA sTArších vOzech
Kooperativa vždy patřila k lídrům
v pojištění vozidel, jako první například
zahrnula do povinného ručení krytí
živelných škod, v současnosti nabízí nejširší
výběr připojištění k povinnému ručení.
Unikátní novinkou loňského podzimu je
havarijní pojištění TOTÁLKA pro starší
vozy. Pojištění představuje Michal Němec,
ředitel Úseku pojištění motorových vozidel
v Kooperativě.
Pro které automobily je připojištění TOTÁLKA hlavně určeno?

Jedná se o havarijní pojištění velkých škod pro vozidla stáří osm
až patnáct let. Průměrné stáří vozidel na českém trhu se totiž stále
mírně zvyšuje a dnes činí téměř patnáct let. Mladší vozidla najdeme
především ve firemních či leasingových flotilách. A běžní, soukromí
majitelé vozidel, jezdí především ve vozidlech starších. Jedná se o asi
2 milióny vozidel, které se podle jejich majitelů již nevyplatí pojistit
standardním havarijním pojištěním. TOTÁLKA je ideální pro majitele
starších vozidel, kteří neřeší každé škrábnutí, ale obávají se především
velké škody – jako odcizení, zničení vozu živlem či závažnou havárií.

Co to konkrétně znamená?

Znamená to, že malé škrábnutí majitel neřeší nebo opravu řeší sám,
TOTÁLKA mu vyřeší zejména ty zásadní škody, tedy fakticky zničení
vozu při havárii nebo v důsledku živelných škod a při odcizení vozu.
Předpokládáme, že největší zájem bude o variantu, kde pojištění bude
řešit škody vyšší než sto tisíc Kč. Maximální roční limit pojistného
plnění pak u této varianty je 250 tisíc Kč. To vše za 100 Kč měsíčně.
Je to varianta, kterou uvítají majitelé vozů starších osmi let, jako jsou
například novější Fabie nebo starší Octavie.
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Havarijní
pojištění se
vyplatí i pro
starší vozy

Počet pojištěných vozidel u havarijního pojištění roste už 4 poslední roky, přesto má havarijní
pojištění zhruba každé čtvrté
vozidlo v eské republice. Většina
lidí si totiž myslí, že havarijní
pojištění není vhodné pro stará
auta. Z analýzy ČKP ale vyplývá,
že průměrná škoda havarijního
pojištění u 10 let starých vozidel
je vyšší než u nejnovějších vozidel.
„Tento výsledek odráží skutečnost, že
většinu škod představují právě „parciální“ náklady na opravu vozidla.
Ty, pokud nepřesáhnou aktuální cenu
vozidla, jsou klientům hrazeny bez ohledu na to, zda je aktuální cena vozidla
100 tis. Kč nebo 300 tis. Kč.,“ uvádí
Petr Jedlička, pojistný matematik ČKP. Za pravdu mu dává
i Lucie Žulavská z České asociace

pojišťoven. „Navíc z havarijního
pojištění jsou kryta rizika jako srážka
se zvěří, živelné katastrofy a podobně.
Ten kdo nemá havarijní pojištění, si
opravu musí zaplatit sám,“ dodává.
Průměrná škoda vyplacená z havarijního pojištění dosahuje již
téměř 28 tis. Kč korun. Jsou ale
situace, kdy jde o mnohonásobně
vyšší částky. Například v případě
krádeží nebo škod způsobených
živly se škody vyšplhají na statisíce korun. V rámci havarijního
pojištění je možné dále připojistit
pojištění čelního skla, úrazové
pojištění, rozšířené asistenční
služby, zapůjčení náhradního
vozidla, pojištění spolujezdců,
právní ochranu nebo například
pojištění zavazadel.

V České republice bylo loni (2017)
haVarijně pojištěno 2 221 123 3Vozidel
poČet pojištěných Vozidel
u haVarijního pojištění roste
poslední 4 roky. důVodem tohoto
růstu jsou Vozidla pořizoVaná na
leasing a operatiVní leasing, kde
je haVarijní pojištění Často nutnou
podmínkou pro tento způsob
pořízení a dalšího užíVání Vozidla.

ASISTENCE CAR MAXI

Myslete i na to,

že ne všechny

CESTY
vedou

990

Kč

ASISTENČNÍ SLUŽBY,
KTERÉ VÁS VŽDY DOPRAVÍ DO CÍLE
V případě nehody nebo poruchy zapůjčení a přistavení
náhradního vozidla v ČR i v zahraničí až na 8 dní
Odtah vozidla ze zahraničí do ČR v rozsahu 2 500 km
Zajištění výměny poškozené pneumatiky, její oprava
nebo úhrada nové
957 444 555
www.cpp.cz

k cíli.

Pojištění vozidel
UNIQA SafeLine – první autopojištění,
které umí zachránit život.
 záchrana při nehodě
 nepřetržitý dohled nad vozidlem
 platba pojistného podle ujetých km
 slevy za maximální zabezpečení

www.uniqa.cz

Capsicolle náplast
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KAPSAICINOVÁ HŘEJIVÁ NÁPLAST

Klouby ničí kila
navíc i artróza

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
osti svalů a kloubů i svalové únavě
při ztuhlosti

ČR | Je to začarovaný kruh. Vaše kila navíc neúměrně zatěžují klouby, každý pohyb bolí, což vaši vůli ke sportu snižuje ještě víc než přirozená lidská lenost. Přitom
právě pravidelný pohyb je jedním z hlavních „léků“ nejen na bolest kloubů, ale samozřejmě i na obezitu jako takovou.
Zdravotní stav u lidí s nadváhou komplikuje kromě výraznějšího mechanického
opotřebení kloubů i častý rozvoj osteoporózy, tedy řídnutí kostí. Postihuje po menopauze zejména ženy. Obézním lidem rychle mizí chrupavky a nastupuje artróza, nejčastěji zasahuje kyčle a kolena. A s přibývajícím věkem je situace stále složitější

Najdete nás
v lékárnách
BENU a Dr.Max

a její náprava stojí více úsilí. Lidem s problematickou váhou se do kloubů ukládá
víc kyseliny močové, následkem je nemoc
zvaná dna. I kvůli ní je pohyb obtížný a bolestivý. Obézní organismus kromě toho vytváří nadměrné množství takzvaných cytokinů, tedy proteinů, jež se podílí na zánětlivé reakci těla. A jen tak mimochodem, nadměrná výroba cytokinů obézním organismem může i za záněty dásní, které jsou dalším vedlejším účinkem tučného břicha.
„Ohledně prevence artrózy bych doporučil především vhodnou pohybovou aktivitu. Dalším faktorem, který patří mezi důležité, je také vyvážená strava. Stopové
prvky lze například doplňovat preparáty
na kloubní výživu,“ konstatuje lékař Zdeněk Bezvoda z Lékařského domu Praha 7.
„U starších lidí je vhodné rotační zařízení,
proto velmi často doporučujeme plavání,
kolo a další aktivity jim podobné,“ dodává. Pokud je nutné utlumit akutní bolest,
tak pomoci mohou také speciální masti,
(re)
které přinesou potřebnou úlevu.

„Darování krevní plazmy
je volba, ale je jisté, že
zachraňuje životy“

CHCETE ŘEZAT

DŘEVO, PAPÍR, TEXTIL, POLYSTYREN?

www.europlasma.cz

Dárcovské centrum Chodov

CO2 lasery vám to vyřeší.

Dárcovské centrum Černý Most

Předvedení a prodej strojů
Gustav Bazala

e-mail:
tel.:

gustav.bazala@eurazio.eu
774 833 725

TV program týdeníku 5plus2

sobota 28. dubna 2018

ČT1

Nova

Prima

Joj Family

6.25 Párek 6.40 Polopatě 7.30 Hejkal 8.15
Gejzír 8.45 Otec Brown VI (6/10) 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 Až kohout snese vejce 14.05 O houbovém Kubovi a princi Jakubovi 14.55 Perinbaba
16.30 Dívka světových parametrů 17.35
Hercule Poirot 18.25 Kluci v akci 18.55
Události za okamžik a počasí 19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

6.10 Oggy a Škodíci VI (40, 41) 6.30 Jake
a piráti ze Země Nezemě IV (20) 6.55
Milesova vesmírná dobrodružství (10) 7.20
Kačeří příběhy (18, 19) 8.05 Spongebob v kalhotách IX (2) 8.30 Krok za krokem VI (20, 21)
9.10 SuperStar 11.40 Koření 12.35 Volejte
Novu 13.15 Rady ptáka Loskutáka 14.20
Víkend 15.20 Pod jednou střechou.
Romantický film (USA, 2010) 17.35 Mezi námi
děvčaty. Komedie (USA, 2003) 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.35 Powerpuff Girls 6.55 Transformers:
Roboti v utajení (5) 7.30 M.A.S.H (170)
8.10 M.A.S.H (171) 8.40 Autosalon 9.50
Bikesalon 10.20 Prima Partička 11.25 Máme
rádi Česko 13.10 Policajti z centra (6) 14.15
Vraždy v Midsomeru X 16.20 Nevěsta na
útěku. Romantická komedie (USA, 1999).
Hrají: J. Robertsová, R. Gere, J. Cusacková,
H. Elizondo, P. Dooley a další. Režie G. Marshall
18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

SOBOTA 6.30 Soudní síň 7.35 Policisté v akci

ZÁBAVA

DOBRODRUŽNÝ

KRIMISERIÁL

8.35 Soudní síň – cz 9.30 Interaktivní teleshopping
10.30 Čtyřnohá romance, romantická komedie
(Rak./N, 2006) 12.30 Okres na severu (2/13) 13.40
Vlci (33, 34) 15.45 Soudní síň 16.45 V sedmém nebi
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Inženýrská odysea
(5/13), seriál (ČR, 1979) 21.30 Česko Slovensko má
talent 3 23.50 V sedmém nebi

NEDĚLE 6.30 Soudní síň 7.30 Carl a Bertha,

životopisný film (N, 2011) 9.35 Interaktivní teleshopping 10.35 Česko Slovensko má talent 3 12.45
Inženýrská odysea (5/13) 13.55 Stříbrná pila
(3, 4/6) 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 Carl a Bertha, životopisný
film (N, 2011) 0.30 Nová zahrada

PONDĚLÍ 8.25 Ochránci 9.20 Ochránci 10.15
Medicopter 117 (26/82) 11.15 Panelák 12.00
Nákupní maniačky 12.55 Zoo (41) 14.00 Soudní síň
17.05 Policisté v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Stříbrná pila
(3, 4/6) 22.50 Jmenuji se Jerry, komedie (USA,
2009) 1.00 Medicopter 117 (26/82)
ÚTERÝ 7.50 Policisté v akci 8.55 Soudní síň – cz

20.00 Zázraky přírody
21.10 Bathory
Historické drama (SR/ČR, 2008)
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.30 Columbo
1.00 Bolkoviny
1.55 Banánové rybičky
2.20 Chalupa je hra
2.45 Zahrada je hra
3.10 Sama doma
4.40 Malá farma
5.05 Pod pokličkou

20.20 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
Dobrodružný film (USA, 2011).
Hrají J. Depp, P. Cruzová a další.
Režie R. Marshall
22.55 Hellboy 2: Zlatá armáda
Akční film (USA/N, 2008)
1.05 Mezi námi děvčaty
Komedie (USA, 2003)
2.40 Krok za krokem VI (20)
3.00 Odložené případy IV
4.00 Volejte Novu
4.30 DO-RE-MI
5.15 Novashopping

20.15 V. I. P. vraždy II (5)
Bez špetky romantiky
Detektivní seriál (ČR, 2017)
21.35 Chladnokrevné přepadení
Krimifilm (USA, 2016). Hrají
B. Willis, Ch. Meloni, D. Bautista
a další. Režie S. C. Miller
23.55 Zkratka ke smrti
Horor (USA, 2009). Hrají
S. Woodwardová, D. Franco
a další. Režie N. Goossen
1.30 Vraždy v Midsomeru X
3.05 Démoni vzpomínek

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

6.45 Letopisy rodu Shannara (10) 7.40 Top Gear
XXI 8.50 Re-play 9.25 COOL e-sport 9.55 Pevnost
Boyard (4) 12.25 Futurama VI (13) 12.55
Simpsonovi XIX (5, 6) 13.45 COOLfeed 13.55
Simpsonovi XIX (7, 8) 14.50 Futurama VI (14) 15.20
Úsvit planety opic 17.55 Simpsonovi XIX (9, 10)
18.55 Simpsonovi XIX (11) 19.30 Simpsonovi XIX
(12) 20.00 Star Trek: Do neznáma 22.35 Rocky
Balboa 0.40 Agresivní virus III (2)

5.10 Nová cestománie 5.35 Elektrický jezdec 7.30
Piknik 9.30 Odložené případy IV (5, 6) 11.10
Sherlock Holmes: Jak prosté (19, 20) 13.20 Číslo 5
žije II, rodinná komedie (USA, 1988) 15.25 Letadla,
animovaný film (USA, 2013) 16.55 Superpes, komedie (USA, 2007) 18.15 Královna plesu, komedie
(USA, 2015) 20.00 Neuvěřitelný Hulk, akční film
(USA, 2008) 22.05 Týden bez závazků, komedie
(USA, 2011) 0.00 Sniper 5, akční film (USA, 2014)

7.40 Transformers: Roboti v utajení (4) 8.05 Nexo
Knights II (2) 8.35 Powerpuff Girls 8.50 Zprávy FTV
Prima 10.10 Vítejte doma! IX (6, 7) 11.55 Příležitost
k tanci 13.50 Holka nebo kluk 16.10 Vůně cibule,
western (It./Šp., 1975) 18.05 Dobrodružství v divočině 3: Sloní příběh, dobrodružný film (Kan./JAR,
2018) 20.00 Noc v muzeu: Tajemství hrobky, komedie (USA, 2014) 22.10 Poltergeist 3, horor (USA,
1988) 0.15 Rocky Balboa, akční drama (USA, 2006)

SÉRUM PRAVDY

9.50 Interaktivní teleshopping 10.50 Příběh jedné
jízdy 13.05 Holka k sežrání 15.05 My tři a pes
z Pětipes 16.40 Miss Slovensko 2018 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Panna a netvor, pohádka
(ČR/SR, 1978) 22.20 Vlci (35) 23.20 Klaun (20)
0.20 Holka k sežrání

STŘEDA 8.10 Policisté v akci 9.10 Soudní síň –
cz 10.00 Medicopter 117 (27/82) 11.00 Panelák
11.50 Nákupní maniačky 12.50 Zoo (42) 14.00
Soudní síň 17.05 Policisté v akci 18.05 Interaktivní
teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Česko Slovensko má talent 3 22.45 Dr. Dokonalý
23.45 Klaun (21) 0.45 Medicopter 117 (27/82)
ČTVRTEK 8.10 Policisté v akci 9.10 Soudní síň –
cz 10.10 Medicopter 117 (28/82) 11.10 Panelák 11.55
Nákupní maniačky 12.55 Zoo (43) 14.00 Soudní síň
17.05 Policisté v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Můj šálek
kávy 22.10 Vlci (36), dramatický seriál (SR, 2017)
23.10 Klaun (22) 0.10 Medicopter 117 (28/82)
PÁTEK 8.05 Policisté v akci 9.05 Soudní síň –

cz 10.00 Medicopter 117 (29/82) 11.00 Panelák
11.50 Nákupní maniačky 12.50 Zoo (44) 14.00
Soudní síň 17.05 Policisté v akci 18.05 Interaktivní
teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Okres na severu (3/13) 21.30 Láska na celý život
23.00 Ochránci 0.00 Medicopter 117 (29/82)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 29. dubna 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
14.50
15.35
16.25
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.50
22.19
22.20
0.00
1.30
1.55
2.45

Zajímavosti z regionů 6.40 Perinbaba
8.10 Úsměvy Hynka Bočana 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Cirkus Humberto (4/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Vodnická čertovina
Kde bydlí štěstí
O brokátové růži a slavíku z perleti
Zdivočelá země (14/45)
Zdivočelá země (15/45)
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
Metanol (2/2)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Vrah skrývá tvář
Inspektor Banks
Banánové rybičky
Bolkoviny
Po stopách hvězd

NOVA
6.15
6.25
6.50
7.35
8.00
9.10
10.00
10.55
11.55
13.45
16.15
17.35
19.30
20.25
22.55
23.25
1.25
2.45
3.10
4.00

Oggy a Škodíci VI (42)
Milesova vesmírná dobrodružství
Kačeří příběhy (20, 21)
Spongebob v kalhotách IX (3)
Bratříček a sestřička
Princezna ze mlejna (3)
Robinsonův ostrov II (23)
Robinsonův ostrov II (24)
Jsem agent
Komedie (USA, 2002)
Příběh rytíře
Dobrodružný film (USA, 2001)
Kulový blesk
Komedie (ČR, 1978)
Páni kluci
Dobrodružný rodinný film
(ČR, 1975)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Gangsteři
Akční film (USA, 2010)
Kulový blesk
Komedie (ČR, 1978)
Krok za krokem VI (21)
Kolotoč
Bratříček a sestřička

6.35
6.55
7.20
7.50
8.20
9.35
10.00
11.00
11.55
12.50
13.25
14.15
16.20
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.55
22.45
0.40
1.05
1.55
3.25

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls
Transformers: Roboti v utajení (6)
Ninjago
M.A.S.H (172)
Přírodní vesmír II (6)
Prima ZOOM Svět
Vraždy na přelomu století (4)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Vraždy v Midsomeru X
Marečku, podejte mi pero!
Filmová komedie (ČR, 1976)
Rozpal to ve Španělsku, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Očima Josefa Klímy
Krvavá čest
Thriller (USA, 2011)
Bikesalon
Přírodní vesmír II (6)
Vraždy v Midsomeru X
Vražedná minulost
Máme rádi Česko

6.05 Superpes 7.25 Královna plesu 9.05 Letadla
11.00 Pod jednou střechou 13.05 Neuvěřitelný Hulk
15.05 Tělo jako důkaz II (7-9) 17.35 Piráti z Karibiku:
Na vlnách podivna, dobrodružný film (USA, 2011)
20.00 Temný rytíř, akční film (USA/VB, 2008)
22.40 Země mrtvých, horor (USA/Kan./Fr., 2005)
0.25 Týden bez závazků, komedie (USA, 2011)

Prima cool
7.00 Letopisy rodu Shannara II (1) 7.55 Top Gear
XXI 9.15 Cool Wave 9.45 Blue Man Group v Praze
10.10 Pevnost Boyard (5) 12.40 Futurama VI (14)
13.05 Simpsonovi XIX (9, 10) 13.55 COOLfeed
14.05 Simpsonovi XIX (11, 12) 15.05 Futurama VI
(15) 15.35 Star Trek: Do neznáma 17.55 Simpsonovi
XIX (13-16) 20.00 Pravdivé lži 23.00 Exorcista II (6)
0.00 Vikingové II (8) 1.00 Agresivní virus III (3)

Prima Max
6.50 Transformers: Roboti v utajení (5) 7.15 Nexo
Knights II (3) 7.45 Powerpuff Girls 8.05 Zprávy FTV
Prima 9.20 Vítejte doma! IX (7, 8) 11.15 Nevěsta na
útěku 13.45 Dobrodružství v divočině 3: Sloní příběh 15.40 Noc v muzeu: Tajemství hrobky 17.45
Cesta za štěstím 20.00 Ace Ventura 2: Volání divočiny, komedie (USA, 1995) 22.05 Chladnokrevné
přepadení 0.15 Krvavá čest, thriller (USA, 2011)

pondělí 30. dubna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VI (6/10)
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 Dlažba
14.20 Vrah skrývá tvář
15.55 To je vražda, napsala II
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 (16/22)
21.05 Pravda
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Stav ohrožení
22.45 Na stopě
23.10 Jack Rozparovač (2/2)
0.45 AZ-kvíz
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.45 GEN – Galerie elity národa

5.55
8.50
9.10
10.05
11.00
11.50
12.00
12.35
13.00
14.10
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.15
23.10
23.55
1.25
2.05
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3455)
Koření
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (22)
Ordinace v růžové zahradě 2 (195)
Odložené případy IV (7, 8)
Námořní vyšetřovací služba VIII (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3456)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (41)
Robinsonův ostrov II (25)
Kriminálka:
Oddělení kybernetiky (1)
Beze stopy II (14)
Odložené případy IV (7, 8)
Námořní vyšetřovací služba VIII (3)
Střepiny
Koření

Prima
6.30
6.45
7.25
9.25
10.20
12.10
12.15
12.45
13.45
14.40
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.35
23.55
0.50
1.40
2.25

Powerpuff Girls
My Little Pony (23)
M.A.S.H (172-174)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Děti štěstěny
Romantický film (N, 2002)
Polední zprávy
Šéf na grilu
Jake a Tlusťoch (16)
Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (10)
Komisař Rex VI (13)
Komisař Rex VI (14)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (94)
Štiky
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VI (13)
Komisař Rex VI (14)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.15 Piknik 7.10 Liga spravedlivých: Válka 8.30 Číslo
5 žije II 10.30 Neuvěřitelný Hulk 12.30 Teleshopping
12.55 Temný rytíř 15.40 Teleshopping 16.05
Hellboy 2: Zlatá armáda 18.15 Mezi námi děvčaty,
komedie (USA, 2003) 20.00 Jobs, životopisný film
(USA, 2013) 22.20 Ruka na kolébce, psychothriller
(USA, 1992) 0.20 Gangsteři, akční film (USA, 2010)

Prima cool
12.35 Simpsonovi XIX 13.30 COOLfeed 13.40
Simpsonovi XIX 14.35 COOL e-sport 15.10 Re-play
15.45 Futurama VI 16.05 Americký chopper VI 17.05
Top Gear XXI 18.15 Simpsonovi XIX 20.05 COOLfeed
20.15 Simpsonovi XXIX 20.50 Cool Wave 21.20
Teorie velkého třesku XI 21.50 Teorie velkého třesku
II 22.45 Prima Partička 23.40 COOLfeed 23.50
Americký chopper VI (9) 0.50 Prima Partička

Prima Max
7.35 Transformers: Roboti v utajení (6) 8.05 Nexo
Knights II (4) 8.30 Powerpuff Girls 8.45 Zprávy
FTV Prima 10.05 Vítejte doma! IX (8, 9) 11.50
Hvězdná brána VIII (2) 12.50 Cesta za štěstím 15.05
Ace Ventura 2: Volání divočiny 17.05 Godzilla, akční
thriller (USA, 1998) 20.00 Salon krásy, komedie
(USA, 2005) 22.15 Carrie, horor (USA, 1976) 0.20
Pravdivé lži, akční komedie (USA, 1994)

úterý 1. května 2018
NOVA

ČT1
6.00

Lesní panna 7.15 Ať se lidi mají rádi...
aspoň dnes 8.05 Sen o krásné panně
9.25 Koloběžka První 10.35 Jak chutná láska 11.40 Skalpel, prosím

13.40 Začarovaná láska
14.35 Pod Jezevčí skálou
15.50 Pyšná princezna
Pohádka (ČR, 1952)
17.20 RumplCimprCampr
Pohádka (ČR, 1997)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Slavnosti sněženek
Komedie (ČR, 1983)
21.25 Robert Vano – Příběh člověka
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.50 Taggart
0.00 Gustav Brom Big Band
1.00 Uličnictví pana Čabouna
Komedie (ČR, 1981)
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Kalendárium
2.05 Objektiv
2.35 Toulavá kamera
3.05 Banánové rybičky
3.35 Po stopách hvězd

6.05
6.45
8.05
9.10
10.40
12.10
14.05
16.05
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.20
1.55
2.55
3.20

Kačeří příběhy (22, 23)
Zvonilka a piráti
Princezna na hrášku
Pohádka (N, 2010)
Výbuch bude v pět
Rodinný film (ČR, 1984)
Princ Bajaja
Pohádka (ČR, 1971)
Nebe a dudy
Komedie (ČR, 1941)
Ratatouille
Animovaný film (USA, 2007)
Méďa Béďa
Komedie (N. Zél./USA, 2010)
Co na to Češi
Ulice (3457)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (813)
Víkend
Kriminálka:
Oddělení kybernetiky (2)
Beze stopy II (15)
Nebe a dudy
Komedie (ČR, 1941)
Specialisté (41)
Krok za krokem VI (22)
Co na to Češi

6.40
6.55
7.25
7.55
8.20
10.20
12.20
14.05
15.55
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.45
1.40
3.30

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls
My Little Pony (24)
Ninjago
Jen počkej, zajíci!
Turbo
Prstýnek
Romantická komedie (ČR, 1945)
Krakonoš a lyžníci
Rodinný film (ČR, 1980)
Dobrý voják Švejk
Filmová komedie (ČR, 1956)
O statečném kováři
Pohádka (ČR, 1983)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (99)
Překvapivé návraty
Policajti z centra (7)
Gleb. Krimiseriál (ČR/SR, 2012)
TOP STAR magazín
Karanténa
Horor (Šp./USA, 2008)
Turbo
Animovaná komedie (USA, 2013)
Prostřeno!

5.35 Superpes 6.55 Odložené případy IV (7, 8) 8.35
Pod jednou střechou 11.10 Temný rytíř 14.10 Jsem
agent 15.55 Příběh rytíře, dobrodružný film (USA,
2001) 18.20 Páni kluci, dobrodružný rodinný film
(ČR, 1975) 20.00 Zkratky ke štěstí, komedie (USA,
2004) 21.55 Síť 2.0, akční thriller (USA, 2006)
23.40 Ruka na kolébce, psychothriller (USA, 1992)

Prima cool
11.20 Teorie velkého třesku XI 11.45 Futurama VI
12.15 Simpsonovi XIX 13.05 COOLfeed 13.15
Simpsonovi XIX 14.15 Teorie velkého třesku II 15.10
Futurama VII 15.40 Americký chopper VI 17.00 Top
Gear XXI 18.15 Simpsonovi XX 20.05 COOLfeed
20.15 To nejlepší z Top Gearu 21.20 Teorie velkého
třesku II 22.20 Single Man (1) 22.50 Partička 23.35
COOLfeed 23.45 Americký chopper VI (10)

Prima Max
6.15 My Little Pony (23) 6.40 Nexo Knights II (5)
7.10 Powerpuff Girls 7.30 Zprávy FTV Prima 8.25
Vítejte doma! IX (10) 9.25 Hvězdná brána VIII (3)
10.20 Nevěsta na útěku 12.50 Godzilla 15.50 Salon
krásy, komedie (USA, 2005) 18.05 Hlavní podezřelá, thriller (USA, 2016) 20.00 Sahara, koprodukční
film (N/Šp./USA/VB, 2005) 22.35 Válečné hry 2:
Kód smrti 0.50 Carrie, horor (USA, 1976)

středa 2. května 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.45 Skalpel, prosím. Drama (ČR,
1985) 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 Snacha
14.20 Pyšná princezna
15.50 To je vražda, napsala II
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 Inspektor Max (11/11)
21.00 Čtyři v tom 4 (5/6)
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Otisky doby: Český Barnevernet?
22.45 Otec Brown VI (6/10)
23.30 Taggart
1.40 AZ-kvíz
2.05 Na stopě
2.30 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.25
8.45
10.30
11.50
12.00
12.35
12.55
14.05
15.00
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.30
23.25
0.15
1.05
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3456, 3457)
Ordinace v růžové zahradě 2 (813)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (23)
Ordinace v růžové zahradě 2 (196)
Odložené případy IV (9)
Odložené případy IV (10)
Námořní vyšetřovací služba VIII (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3458)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf
Robinsonův ostrov II (26)
Kriminálka:
Oddělení kybernetiky (3)
Krimiseriál (USA, 2015)
Beze stopy II (16)
Odložené případy IV (9)
Odložené případy IV (10)
Novashopping

6.25
6.45
7.25
9.25
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
21.35
22.40
23.55
0.55
2.00
3.00

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls
My Little Pony (25)
M.A.S.H (174-176)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Květiny v dešti
Romantický film (N, 2001)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (17)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (11)
Romantický seriál (N, 2014)
Komisař Rex VI (15)
Komisař Rex VII (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (95)
Sladké sny. Seriál (ČR, 2018)
Show Jana Krause
V. I. P. vraždy II (5)
Policie v akci
Komisař Rex VI (15)
Komisař Rex VII (1)
Prostřeno!

5.30 Jsem agent 6.55 Příběh rytíře 9.15 Tělo jako
důkaz II (7-9) 12.10 Zkratky ke štěstí 14.25 Včera
narozeni 16.15 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
18.40 Méďa Béďa, komedie (N. Zél./USA, 2010)
20.00 Pýcha a předsudek, romantické drama
(USA/VB/Fr., 2005) 22.25 Nezvaný host, komedie
(USA, 1994) 0.10 Síť 2.0, akční thriller (USA, 2006)

Prima cool
12.20 Futurama VII 12.50 Simpsonovi XX 13.40
COOLfeed 13.50 Simpsonovi XX 14.45 Teorie velkého třesku II 15.45 Futurama VII 16.05 Americký
chopper VI 17.05 Top Gear XXI 18.15 Simpsonovi
XX 20.05 COOLfeed 20.15 Špinavá práce III 21.20
Teorie velkého třesku II 22.15 Partička 23.00 Cesty
k úspěchu 23.05 COOLfeed 23.15 Single Man 23.45
Americký chopper VI (11) 0.45 Partička

Prima Max
6.15 My Little Pony (24) 6.40 Nexo Knights II (6)
7.10 Powerpuff Girls 7.30 Zprávy FTV Prima 8.45
Vítejte doma! IX (10, 11) 10.30 Hvězdná brána VIII
(4) 11.35 Perfektní shoda 13.25 Hlavní podezřelá
15.20 Sahara 18.05 Prstýnek 20.00 Dítě v pravý
čas, drama (VB, 2017) 22.05 Legendy z Dogtownu,
biografický film (USA/N, 2005) 0.15 Válečné hry 2:
Kód smrti, thriller (USA, 2008)

čtvrtek 3. května 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.55 Cirkus Humberto (4/12) 10.45
Příběhy slavných – Ljuba Hermanová
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 Pod Jezevčí skálou
15.15 Doktor Martin V
16.00 To je vražda, napsala II
16.50 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Gejzír
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Případy detektiva Murdocha XI
23.10 Taggart
1.20 AZ-kvíz
1.50 Otisky doby: Český Barnevernet?
2.50 Dobré ráno

5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.35
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.30
1.20
2.10
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3458)
Utajený šéf
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (24)
Ordinace v růžové zahradě 2 (197)
Odložené případy IV (11)
Odložené případy IV (12)
Námořní vyšetřovací služba VIII (5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3459)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (814)
Prásk!
Blade Runner
Sci-fi film (USA, 1982)
Odložené případy IV (11)
Odložené případy IV (12)
Námořní vyšetřovací služba VIII (4)
Krok za krokem VI (23)

6.25
6.40
7.25
9.20
10.20
12.15
12.25
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
22.40
23.55
0.50
1.55
2.55

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls
My Little Pony (26)
M.A.S.H (176-178)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Až na konec světa
Romantický film (N, 2002)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (18)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (12)
Komisař Rex VII (2)
Komisař Rex VII (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (100)
Konec starého policajta
S pravdou ven
Cesty k úspěchu
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VII (2)
Komisař Rex VII (3)
Prostřeno!

5.15 Tělo jako důkaz II (8, 9) 6.40 Zkratky ke štěstí
8.30 Odložené případy IV (9, 10) 10.10 Dick Tracy
12.30 Méďa Béďa 14.10 Pýcha a předsudek 16.30
Ratatouille 18.25 Princ Bajaja, pohádka (ČR, 1971)
20.00 Sherlock Holmes: Jak prosté (21, 22) 21.45
Cizinec mezi námi, krimidrama (USA, 1992) 23.50
Nezvaný host, komedie (USA, 1994)

Prima cool
8.50 Top Gear XXI 10.00 Americký chopper VI
10.55 Špinavá práce III 11.55 Futurama VII 12.30
Simpsonovi XX 13.20 COOLfeed 13.30 Simpsonovi
XX 14.25 Teorie velkého třesku II 15.20 Futurama
VII 15.50 Americký chopper VI 16.50 Top Gear XXI
18.15 Simpsonovi XX 20.05 COOLfeed 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku II 22.20
Diamantoví psi 0.20 Americký chopper VI (12)

Prima Max
7.10 My Little Pony (25) 7.35 Nexo Knights II (7)
8.05 Powerpuff Girls 8.25 Zprávy FTV Prima 9.35
Vítejte doma! IX (11, 12) 11.20 Hvězdná brána VIII (5)
12.20 Žárlivá profesorka 14.10 Perfektní shoda
16.05 Dítě v pravý čas 18.05 Dobrý voják Švejk
20.00 Smrt stopařek, krimifilm (ČR, 1979) 21.50
Slečna slušňák, krimikomedie (USA, 2013) 0.20
Legendy z Dogtownu

pátek 4. května 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.45 Doktor Martin V 10.35 Slivovice
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
15.10 Cestománie
15.40 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 Četnické humoresky (35/39)
21.30 13. komnata Ondřeje Veselého
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Hercule Poirot
23.45 Případy detektiva Murdocha XI
0.30 AZ-kvíz
0.55 Stav ohrožení
1.25 Banánové rybičky
2.05 Bydlení je hra

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.30
1.15
2.05
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3459)
Ordinace v růžové zahradě 2 (814)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (198)
Odložené případy IV (13)
Odložené případy IV (14)
Námořní vyšetřovací služba VIII (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3460)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Rafťáci
Komedie (ČR, 2006)
Poslední samuraj
Akční film Jap./USA/
N. Zél., 2003)
Odložené případy IV (13)
Odložené případy IV (14)
Krok za krokem VI (24)

6.35
6.55
7.35
8.30
9.00
9.30
10.30
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.15
23.40
0.35
1.35
2.40

Prima

Nova Cinema

Powerpuff Girls
Transformers: Roboti v utajení (7)
M.A.S.H (178)
M.A.S.H (179)
M.A.S.H (180)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová: Ráj snů
Romantický film (N, 2002)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (19)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (13)
Komisař Rex VII (4)
Komisař Rex VII (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Vraždy na přelomu století (5)
Neštěstí v dole
Ponorka U-571
Akční film (USA, 2000)
Policie v akci
Komisař Rex VII (4)
Komisař Rex VII (5)
Prostřeno!

5.35 Včera narozeni 7.05 Zvonilka a piráti 8.20
Odložené případy IV (11, 12) 10.00 Liga spravedlivých: V pasti času 11.30 Pýcha a předsudek 14.10
Jersey Boys 16.35 Sherlock Holmes: Jak prosté (21,
22) 18.20 Mstitelé 20.00 Happy Feet, animovaný
film (USA/Austr., 2006) 21.55 Noční dravci, thriller
(USA, 1981) 23.45 Blade Runner

Prima cool
9.35 Americký chopper VI (12) 10.45 Autosalon
11.55 Futurama VII (3) 12.25 Simpsonovi XX (9, 10)
13.15 COOLfeed 13.25 Simpsonovi XX (11, 12) 14.25
Teorie velkého třesku II (7, 8) 15.20 Futurama VII
(4) 15.50 Americký chopper VI (13) 16.50 Top Gear
XXI 18.15 Simpsonovi XX (13-16) 20.05 COOLfeed
20.15 Já, Frankenstein 22.05 Spletenec 0.15
Americký chopper VI (13)

Prima Max
6.40 My Little Pony (26) 7.10 Nexo Knights II (8)
7.35 Powerpuff Girls 7.50 Zprávy FTV Prima 9.10
Vítejte doma! IX (12) 10.00 Vítejte doma! IX (13)
10.55 Hvězdná brána VIII (6) 11.50 Cesta za štěstím
14.05 Zmatky jedné matky 2: Kmotřička 16.05
Krakonoš a lyžníci 17.40 Papírová města 20.00
Drsný Harry, akční film (USA, 1971) 22.10
Halloween, horor (USA, 2007) 0.30 Slečna slušňák
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Česká republika

„Kytaristu pro Kryštof jsme našli na inzerát“
ČR | Zpěvák Richard Krajčo sice životní
partnerku přes inzerát nikdy nehledal, ale
pokud jde o muziku, je jeho přístup poněkud liberálnější. Právě díky inzerátu totiž
před 20 lety objevil kytaristu pro svou kapelu Kryštof.
„Podal si tehdy inzerát, že kytarista hledá kapelu, tak jsme se mu ozvali. Našemu
tehdejšímu kytaristovi totiž jeho žena zakázala s námi hrát. To se stává. Nakonec
jsme byli moc rádi, že jsme Evžena našli,
protože jeho hraní dalo kapele takový cha-

rakteristický zvuk.
Od té doby jsme mu
zakázali dávat si další inzeráty,“ zavzpomínal na muzikantské začátky Krajčo,
který byl hostem pátečního vysílání Rádia Impuls. První písní, kterou se on sám
naučit hrát na kytaru, byly notoricky známé Stánky skupiny Brontosauři. Tentokrát ale v éteru naživo zahrál a zazpíval

své vlastní skladby. Jednou z nich byl i aktuální hit – emocemi nabitá píseň Zůstaň
tu se mnou.
Původně tuto píseň psal pro plánovaný
film Za sny, který měla režírovat jeho
manželka Karin Babinská. Nakonec se ale
rozhodla použít svůj scénář pro knihu, jež
vyjde letos na podzim. „Je to velký příběh
o v uvozovkách znovuzrození, lásce, naději… Já jsem u toho scénáře brečel, takže si
myslím, že je to jak pro chlapy, tak pro holky,“ navnadil posluchače v éteru zpěvák.

On a jeho žena se poznali před lety při natáčení snímku Křídla Vánoc, v němž Karajčo ztvárnil hlavní roli po boku slovenské krásky Vicy Kerekes, zatímco Babinská snímek režírovala. Od té doby mají
v kapele jasno a nemusí hledat režiséra
pro své klipy.
Kapela Kryštof v kompletní sestavě
bude 13. října jednou z hlavních hvězd
Českého mejdanu s Impulsem. Koncert
v pražské O2 areně bude letos jejich jediným halovým vystoupením.
(vrm)

INZERCE

VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ
TEĎ VYPLATÍ SE U VARI

JEDNOTKY POHONNÉ
PJXP200
PJXP200A

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

spojka 120 mm

spojka 80 mm

Obj. číslo: 4427

Obj. číslo: 4465

Obj. číslo: 4369

Cena s DPH:

Cena s DPH:

Cena s DPH:

AKCE EKO DOTACE:

AKCE EKO DOTACE:

AKCE EKO DOTACE:

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

Fikejzová: Song
Malý vůz od
Ilony Csákové
mě rozčaroval

Písničku Malý vůz původně v roce
1964 nazpívala Judita Čeřovská
(na snímku). V polovině 90. let natočila novou verzi Ilona Csáková, ovšem
ta narazila na rozčarování u autorky
slov Jiřiny Fikejzové. „Zaprvé si písničku lidé kolem Ilony sami upravili, aniž
by se mě zeptali, a zadruhé mi sáhli do
textu, na což jsem alergická,“ posteskla si Fikejzová na rádiu Český Impuls
AM 981. V nové verzi se zpívá: ‚…tak
se ptám, jestli nejsi sám‘. „Já jsem ale
napsala ‚…tak se ptám, jsi-li sám‘, což
má jiný význam. O tom, že Ilona zpívá
část anglicky, ani nemluvím,“ uzavřela
Jiřina Fikejzová. Hudba vychází z francouzského originálu s názvem Chariot.

PJGCV160

spojka 80 mm

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

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

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 • Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 • Červený Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040
• Česká Lípa, AUTOCENTRUM HONDA, Hrnčířská 2576, T 603 589 538, 603 589 544 • Dvůr Králové n.L. - Dubenec, Magrix, s.r.o., Dubenec 200, T 724009568 • Hlinsko, Zdeňka ŠrámkováREN, Adámkova 277, T 469 311 700 • Hořice v Podkrkonoší, ZAHRADNÍ TECHNIKA, Karlova 498, T 731 463 284, 739 213 192 • Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303 359 • Klášterec nad
Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 • Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká Buková 10, T 602 305 127 • Liberec, BG TECHNIK cs, a.s., Dr. Milady Horákové
1093/116a, T 485 113 070 • Libice nad Cidlinou, VARI a.s., Opolanská 350, T 325 607 336 • Litomyšl, ZAHRADA V AKCI, Moravská 1278, T 774 876 704 • Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM
MLADÁ BOLESLAV, Regnerova 1420, T 326 734 431-2 • Praha 5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK cs,a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 • Přelouč, KRTKŮV RÁJ, Sopřeč u Přelouče 114, T 466 946
127 • Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 • Semily, ZAHRADNÍ TECHNIKA TOMÁŠ, Riegrovo náměstí 20, T 481 625 205 • Studenec, Dušan Jech, Studenec 7, T
608 722 084 • Svitavy, SACHARČUK, Kpt. Jaroše 91, T 461 535 096 • Třemošnice, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, nám. Míru 353, T 601 382 805 • Týniště nad Orlicí, AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ
CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 605 809 141 • Vysoké Mýto, ZAHRADNÍ TECHNIKA DĚD s.r.o., Husova 173/II, T 604 787 328

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

Mne zebe i nebe, když studí mě tvoje
oči,
temně je ve mně, svět nudí mě, že se
točí.
Malý vůz čeká, mě leká jet do neznáma
sama, tak sama, tak sama...
(Hudba: Franck Marius Louis Pourcel a Paul Julien Andre Mauriat,
text: Jiřina Fikejzová)
V rozhlasové podobě Hudebního kalendáře se příště budeme věnovat
duetu Hej, mistře basů Hany Zagorové a Karla Vágnera. Detaily nabídne rádio Český Impuls ve středu
v 11:30. Druhý program Ráááádia
Impuls vysílá na středních vlnách,
AM 981 kHz, nebo na www.ceskyimpuls.cz.
(ak)

Česká republika

Prostřeno! tentokrát
zavítá do Brna a do
Jihomoravského kraje.
ČR | O hlavní šedesátitisícovou výhru
se u prostřených stolů v pořadu televize
Prima utkají čtyři ženy a jediný muž.
Michal žije sám, zklamala ho přítelkyně
a rád by se seznámil s nějakou hezkou,
příjemnou a perspektivní dívkou. Od
pondělí bude mít příležitost. Kdo ze soutěžících získá největší divácké sympatie
a tím vylepší domácí rozpočet o deset tisíc korun? A který z hlasujících diváků
se bude radovat ze stejné částky? Sledujte jihomoravské Prostřeno! od pondělí
do pátku, hlasujte a vše se dozvíte.
Na Michalovi bude v pondělí znát, že
v kuchyni ještě ostruhy moc nezískal,
dokonce nepozná rozdíl mezi celerem a
petrželí a musí se pro jistotu podívat na
internet. Michal je momentálně sám a
hledá si přítelkyni. A jedna z dam u stolu se mu hodně líbí…
Svobodná maminka Kateřina se v úterý představí jako pozorná hostitelka.
Ale tatarák si nechá umlít v řeznictví a
dochutí ho sama – dobře. Jana nemá
ráda nic mastného, proto jí vadí topinky
opečené na oleji.
Ze středeční soutěžící Jany mají soupeři pocity zatím spíš smíšené, místy
jim připadá až moc sebevědomá. To se
projeví při vaření v její moderní žlutočerné kuchyni. Její hlavní chod však nebude přijat se stoprocentním nadšením,

27. dubna 2018 25

Velkorysá parta

Ingredience: 400 g polníčku, 1 balení
sušených švestek, 150 g anglické slaniny na plátky, 1 bageta, 50 g másla, hrst
bylinek, sůl, pepř. Postup: Polníček
osolíme, opepříme a pokapeme olivovým olejem. Švestky obalíme plátkem
slaniny a na pánvi osmahneme do zlatova. Bagetku potřeme bylinkovým máslem a rozpečeme v předehřáté troubě.
Zapečená brambora s kuřecím masem
v anglickém županu, fazolové lusky
Ingredience: 1 kg kuřecích prsních řízků, zelenina (hrášek, paprika, kukuřice), 300 g nastrouhané goudy, 300 g slaniny, 3 vejce, sůl, pepř, 800 g zelených
fazolek, 400 g anglické slaniny vcelku,
4 stroužky česneku, sůl, 5 velkých brambor, rozmarýn a tymián, 200 g zakysané
smetany, 100 g majonézy, 2 stroužky
česneku, kapka octu, pažitka, sůl. Postup: Formu vyložíme pečicím papírem, poklademe anglickou slaninou, na

Pondělí: Michal Chalupa (31)

Vyučený automechanik momentálně pracuje ve skladu. Je svobodný, žije sám, právě
se musel odstěhovat
ze svého bytu a našel
azyl u kamaráda. Do
pořadu se přihlásil, protože by rád zažil
něco nevšedního. Také by tu rád poznal
hezkou a příjemnou dívku. Mezi jeho
oblíbené pokrmy patří svíčková na smetaně. Nesnáší nivu, olomoucké tvarůžky, hermelín, sýry vůbec nemusí.
Úterý: Kateřina Černá (25)

Eva (vzadu uprostřed) je zřejmě romantická duše se zálibou v ezoterice a
hosty se nakonec nechá přemluvit, aby jim vyložila karty.
FOTO | FTV PRIMA
jak si asi hostitelka představovala. Ale
Jana se nenechá rozhodit.
Osmnáctiletá Aneta ve čtvrtek pozve
soupeře do rekreačního domečku s vinným sklípkem. U hořícího krbu bude
útulno a také legrace. Aneta má ze svého vaření pěkné nervy a při večeři se posilňuje vínem, vždyť zásoby nad sklípkem hned tak nedojdou. Profitovat z
toho budou i hosté. Anetě tváře jen hoří
a kromě toho, že se uvolní a je s ní legra-

ce, vesele se baví celá parta, dokonce se
rozpovídá i zamlklá kosmetička Eva.
Michal, kterému se ovíněná Aneta líbí,
nad talířem bručí spokojeností.
Byteček Evy ve stylu Provence je
v Blansku útulným hnízdečkem s postelí s nebesy. Ale její české rizoto chutná
jako ze školní jídelny.
Jihomoravská parta není záludná, je
spíš velkorysá. Sledujte Prostřeno! každý všední den v 17.50 a hlasujte. (dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Předkrm: Salát z polníčku se švestkami ve slanině, opečená bagetka

KDO UVAŘÍ

to rozložíme ještě naplocho rozříznuté
kuřecí řízky, můžeme je ještě rozklepat.
Okořeníme dle chuti, na to dáme směs
strouhaného sýra, vejce, opět ochucené
dle chuti, přidáme ještě hrst hrášku, červené papriky a kukuřici a přikryjeme

vody, necháme důkladně okapat. Anglickou slaninu nakrájíme na malé kostičky a na suché pánvi orestujeme, přidáme do pánve nadrobno posekaný česnek a restujeme, dokud nezačne česnek
zlátnout. Pak přidáme dobře okapané fazolky a vše dohromady ještě opékáme a
mícháme, aby se pospojovaly chutě.
Zcela na závěr osolíme.
Dezert: Citronový koláč s mascarpone

masem a slaninou, co nám přečuhuje
přes formu. Pečeme ve vyhřáté troubě
na 160 °C. Zapečená brambora: Brambory důkladně očistíme, ponecháme je
ve slupce a spolu s větvičkou rozmarýnu a tymiánu zabalíme do alobalu a
dáme do trouby na 160 °C upéct doměkka, což bude trvat asi 45 minut. Mezitím si připravíme česnekový dip. Zakysanou smetanu smícháme s majonézou
a prolisovaným česnekem a dochutíme
trochou octa a soli. Upečené brambory
nařízneme, naplníme dipem a na závěr
posypeme pažitkou. Fazolové lusky:
Očištěné fazolky vhodíme do osolené
vařící vody a vaříme šest minut. Scedíme a propláchneme proudem studené

Je na mateřské dovolené, po které by se opět
ráda věnovala práci
sestřičky. Žije sama s
osmnáctiměsíční dcerou v hezky zařízeném
bytě. Pokud vyhraje,
pojede s dcerkou na dovolenou a výhru
si užijí společně. Nejradši má italskou
kuchyni, hlavně pizzu a špagety, z české kuchyně jí chutná řízek a svíčková.
Nesnáší houby, ryby, vnitřnosti, mořské plody a sushi.
Středa: Jana Kvintová (26)

Pracuje jako asistentka projektového oddělení. Je vdaná, ale zatím bezdětná, žije v novostavbě. Pokud vyhraje, něco investuje
do vybavení domu a
něco do dovolené. Chutná jí zejména hovězí maso s rýží. Nesnáší bramborový
salát. Jí ráda, proto se těší, že ochutná
jídlo od druhých lidí.
Čtvrtek: Aneta Lipková (18)

Středoškolská studentka oboru pečovatelství. Ráda chodí na
koncerty nebo jezdí na
hory, často sleduje filmy. V pořadu je rozhodnutá bodovat férově a spravedlivě. Za výhru by koupila
něco rodičům a jela na hory. Mezi její
oblíbená jídla patří rajská omáčka, plněné papriky, karbanátky, svíčková a gyros. Nesnáší čočku na kyselo, kapustu,
chřest a lečo.
Pátek: Eva Němečková (31)

Ingredience: 10 vajec, cukr, solamyl,
mouka, citron, prášek do pečiva, mascarpone, smetana ke šlehání, želatina.
Postup: Deset žloutků ušleháme s cukrem, přidáme solamyl, mouku, citron a
ušlehaný sníh z deseti bílků. Pečeme ve
vyhřáté troubě asi 20 minut na 180 °C.
Připravíme si mascarpone, vmícháme
cukr, přidáme citronovou šťávu, vyšlehanou šlehačku a želatinu. Upečený koláč potřeme krémem, ozdobíme ovocem a podáváme.

Pracovala v klenotnictví, dělala kosmetičku,
ale hledá si novou práci. Žije sama, nedávno
se osamostatnila a přestěhovala do nově zrekonstruovaného bytu
v Blansku zařízeném v provensálském
stylu. Pokud vyhraje, peníze použije na
autoškolu a koupi auta. Často připravuje zeleninu a různé druhy omáček. Mezi
její oblíbená jídla patří svíčková na smetaně. Nemusí rajskou omáčku. Těší se
na seznámení s novými lidmi.

Očima starostů

INZERCE

Petr Beitl

Primátor Petr Beitl stojí v čele
jablonecké radnice od podzimu
roku 2010 a už před tím byl
4 roky členem zastupitelstva.
V Jablonci žije od narození a dá
se bez nadsázky říct, že město a jeho pozitiva, ale i bolesti,
zná velmi dobře.
 Převzal jste pomyslnou štafetu ve
vedení města před osmi lety, jak ty
roky hodnotíte? Co se vám a vašim
kolegům za tu dobu podařilo?
Když se ohlédnu, dovolím si tvrdit, že to byly
roky úspěšné a smysluplné. Do vedení Jablonce jsem přišel v době ekonomické krize. Město
bylo zatížené více než 450 milionovým dluhem. Za velký úspěch vedení radnice v mém
prvním období považuji, že se nám podařilo
stabilizovat městskou ekonomiku a nastavit
úsporná opatření tak, aby splácení toho obřího dluhu nemělo vliv na základní funkce
města. Na konci letošního roku bude dluh necelých 50 milionů a Jablonec je podle odborníků ekonomicky zdravým městem a dobrým
partnerem pro bankovní domy. Velkou zásluhu
na tom má můj kolega a ekonomický náměstek Miloš Vele.

Zásadním úkolem bylo vyřešení jabloneckého tepla. To bylo s 900 korunami za GJ
jedním z nejdražších v republice. V prvním
volebním období jsme ve velmi náročném obchodním jednání dohodli s tehdejším majoritním vlastníkem teplárny, německou společností
MVV, že teplárnu odkoupíme a město se stane
100% vlastníkem. Věc v naší zemi ojedinělá.
Díky tomu jsme mohli 1/3 domácností, zákazníkům teplárny, nabídnout o třetinu nižší
cenu. Navíc město po revitalizaci teplárenské
sítě získalo společnost, která vydělává a dále
zhodnocuje městský majetek.
Dalším významným efektem revitalizace
teplárenství je možnost využití opuštěného areálu teplárny a po dlouhých letech hledání tam
stabilizovat centrum pro zpracování odpadu.
Největším úkolem právě končícího volebního období bylo schválení územního plánu.
Jeho příprava trvala 10 let a bylo odpracováno mnoho hodin práce. V zastupitelstvu jsme
našli shodu téměř stoprocentní, toho si velmi
vážím, není to v české kotlině obvyklé.

Daří se rozvíjet městskou nemocnici. Po pavilonu onkologie za 26,5 milionu, který jsme ﬁnancovali z městského rozpočtu, přichází letos
další velmi důležitá stavba – pavilon intenzivní
medicíny za 150 milionů, kterou jsme opět připraveni zaplatit z rozpočtu.
V neposlední řadě musím zmínit aktivizaci
nezaměstnaných, kteří nyní pro město pracují v režimu veřejně prospěšných prací. Opět
jsme v tomto případě na čelních příčkách v republice, zaměstnáváme více než 100 lidí, kteří
na trhu práce jen obtížně hledali uplatnění.
 Dokážete pojmenovat, co lidem
v Jablonci nejvíc vadí?
S občany města jsem já i moji kolegové v úzkém kontaktu, takže stesky lidí známe více než
dobře. Obecnými provozními problémy jsou
nepořádek a porušování různých předpisů.
Tématy besed s občany jsou také mezilidské
vztahy, zeleň, stav chodníků i silnic a zimní
údržba. Citlivou záležitostí je nedostatek parkovacích míst, především na sídlištích, a v některých lokalitách problémy s kanalizací.
 Co Vy osobně považujete v Jablonci
za problematické?
Nyní považuji za největší bolest Jablonce
dopravu. Je potřeba co nejrychleji realizovat
vnitřní obchvat centra „Pod Baštou“ včetně
navazujících kruhových křižovatek, vybudovat
západní obchvat, řešit křížení ulic Palackého
– Riegrova – U Přehrady. V těchto akcích se
potkávají komunikace městské, krajské i státní
a právě na všech těchto úrovních je potřeba
vyvíjet trvalý tlak na posun k realizacím.
Je třeba dále pracovat na rozvoji infrastruktury jak fondu městských budov a komunikací,
tak třeba okolí jablonecké přehrady. I tady
máme projekty ve vysokém stupni rozpracovanosti. Cílem je vybudovat nové Sluneční lázně,

dát novou tvář kioskům i sociálním zařízením,
najít náplň a ﬁnance pro revitalizaci budovy
městských lázní. Dalším problémem je nedostatek kvalitních parcel pro výstavbu nových
rodinných domů i pro další podnikatelský
rozvoj. Zájemci parcely často hledají mimo
katastr města. Po schválení územního plánu
je potřeba v co nejkratším čase připravovat
zástavbu těch území, která máme ještě k dispozici.
 Proslýchá se, že s funkcí poslance
Parlamentu ČR už nehodláte kandidovat na primátora. Jaké město
svému nástupci předáte?
Jablonec je městem ekonomicky zdravým
a prosperujícím. Nabízí široké sportovní i kulturní vyžití, je tu dostatečná nabídka pracovních míst. Počet obyvatel stoupá. Pokud bych
hodnotil kvalitu života ve městě podle dlouhodobých výsledků různých soutěží a anket,
které máme k dispozici, je Jablonec město,
kde se dobře žije, podniká a občanům je nabízena i kvalitní veřejná správa. Díky novému
územnímu plánu má daný zákonný rámec pro
svůj budoucí rozvoj. Za jednoznačnou výhodu
považuji i personální stabilitu jak na radnici,
tak v nemocnici a dalších městských organizacích. Máme funkční síť sociálních služeb
i nový azylový dům. Jsou připraveny projekty
pro čerpání evropských dotací v rámci IPRÚ
Liberec – Jablonec. Např. dopravní terminál
v Kamenné ulici, na který jsme úspěšně uspořádali architektonickou soutěž, prodloužení
a modernizace tramvajové tratě a další investice do školství a sociálních služeb. Věřím, že
tyto projekty mají potenciál dále zvyšovat kvalitu života v našem městě.
autor: Pavlína Stránská

www.mestojablonec.cz
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Z Frýdlantska do hor i k jezeru

Kolem Smědé se na kolech jezdí lépe než před bleskovou povodní. Silnice a cesty jsou dobře opravené
MILOSLAV LUBAS
FRÝDLANTSKO | Kolem Frýdlantu,
Hejnic nebo Raspenavy jezdí cyklisté
většinou po rovině, zároveň se jim ale
před očima rýsují hřebeny Jizerských
hor. Jejich králem je Smrk, s 1224 metry nejvyšší vrchol Jizerských hor.
Obecní cesty pro kola jsou luxusní
hlavně kolem Smědavy. Prospěly jim
opravy po bleskové povodni z roku
2010.
„Na krásné cyklotrase mezi Raspenavou a Frýdlantem nedávno přibylo úplně nové značení. Cesta je tam na některých místech jak pro zamilované,“ říká
Miroslav Těšina z Klubu českých turistů. Rekonstrukce místních vozovek, stržených před osmi lety záplavami, přišla
v Raspenavě na více než sto milionů korun.
Opravená cyklotrasa z Raspenavy do
Frýdlantu měří asi tři kilometry a vypadá mnohem lépe než před bleskovou po-

vodní. „Jezdí na ní málo aut, cyklotrasu
využívají většinou jen řidiči, kteří kolem ní bydlí,“ uvádí raspenavský starosta Pavel Lžíčař. Cyklotrasa z Frýdlantu
do Raspenavy vede po pravém břehu
Smědé, stojí na ní nové lávky a přivádí
cyklisty až k frýdlantskému hradu
a zámku.
Na trase navíc stojí i obnovený Zámecký pivovar s pivnicí. Turisté si tam
mohou dát třeba dvanáctku Albrecht.
Cyklotrasa z Raspenavy do Hejnic se
vine po opačném břehu řeky pod severozápadními svahy Jizerských hor.
Velký propagátor jízdy na kole Těšina připomíná jedinečné spojení frýdlantských cyklotras s polským a německým
pohraničím. „Cyklisté se z Frýdlantska
dostanou až k Berzdorfskému jezeru
pod Zhořelcem,“ dodává Těšina.
Do Polska vede například Mlýnská
cyklostezka. Okruh z Frýdlantu a zpět.
Měří 18 kilometrů a prochází lehkým terénem. Na hlavních rozcestnících se tu-

Prý ho tady lidé vůbec naposledy spatřili. Z Ferdinandova cyklostezka mírně
stoupá. Zpevňuje ji drobný štěrk. Cyklisté pak projíždějí nádhernými bukovými lesy až do Oldřichovského sedla.
Tam začíná naučná stezka se šesti zastaveními. Kolem ní výletníci narazí na fascinující žulové útvary. Vévodí jim skála
ve tvaru gorilí hlavy.
Frýdlantský hrad je nádherný.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ

risté orientují podle směrovek s logem
větrného mlýna a nápisem Mlýnská. Do
Polska dojedou přes Krásný Les a Řasnici. U Czarciho mlynu v Cziernawe Zdróji obdržíte z umleté mouky čerstvě upečený chléb.
Cyklostezka Jizerskohorskými bučinami má šestnáct kilometrů. Startuje ve
Ferdinandově, kde se chlubí pamětní
deskou, jež připomíná Járu Cimrmana.

Jede se až k rozhledně
Cyklostezka prochází malebnou a příjemnou krajinou, díky čemuž získala název Pohodová.
Cyklostezka z Hejnic do Frýdlantu
a Andělky míjí frýdlantský hrad
a zámek, pokračuje přes náměstí nahoru
do kopce až ke kamenné rozhledně.
Podél Bulovského potoka vede cyklostezka do Višňové, kde se spojuje s Pašeráckou cyklostezkou. Přes osady Filipovku a Saň doputují cyklisté až do
obce Andělka.

INZERCE

Památník Terezín, národní kulturní památka
státní příspěvková organizace

Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník
národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa.
V České republice je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená s utrpením
a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí.
V posledních letech se Památník stal významným badatelským a dokumentačním pracovištěm, kde jsou soustřeďovány písemné a fotografické dokumenty, jakož i předmětné památky o osudech vězňů Malé pevnosti, terezínského ghetta,
koncentračního tábora v Litoměřicích, ale i dalších věznic a koncentračních táborů
v českých zemích i v zahraničí.
Památník Terezín je rovněž střediskem setkávání mládeže, pro které vzdělávací
oddělení připravuje semináře a vzdělávací programy. Toto středisko je navštěvováno jak českými, tak i zahraničními studenty a pedagogy.

Objekty Památníku Terezín přístupné návštěvníkům
•
•
•
•

Malá pevnost a Národní hřbitov
Muzeum ghetta
Bývalá Magdeburská kasárna
Modlitebna z doby ghetta a replika
mansardy
• Židovský hřbitov s krematoriem
• Ruský hřbitov
• Hřbitov sovětských vojáků

• Pamětní deska u železniční vlečky
• Pietní místo u Ohře
• Kolumbárium s částí opevnění, obřadní
místnosti a ústřední márnice ghetta
• Bývalá podzemní továrna Richard
v Litoměřicích
• Krematorium koncentračního tábora
v Litoměřicích

Principova alej 304, CZ – 411 55 Terezín
Tel.: +420-416 782 225
E-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz
Web: www.pamatnik-terezin.cz
Facebook: www.facebook.com/TerezinMemorial

HarracHoV

- brána do Krakonošova
panství na západě Krkonoš
Turisté, kteří navštíví Harrachov v letním období, mají mnoho možností k aktivnímu využití volného času. K dispozici jim jsou sportovní aktivity jako pumptracková dráha, lanové
centrum, Vertical park - houpačka, trampolína, lezecká stěna, bobová dráha + Monkey
park, bowling, dětské parky, Geocaching, Golf Mýtiny, Indoor golf Sportrelax 007, tenisové hřiště a hala, minigolf, squash, půjčovny jízdních kol, rampa pro Bungee jumping, letní přírodní koupaliště, jízda na horských tříkolkách či doprava lanovkou na Čertovu horu,
odkud se lze vydat turistickými stezkami po okolí. Rozhodně však nemohou vynechat
návštěvu Mumlavského vodopádu. Harrachov si lze ale prohlédnout i z vyhlídkového
vláčku. Jízda začíná před areálem Sklárny Novosad a syn a pokračuje k Mumlavskému vodopádu i k tribunách skokanských můstků, kde je nádherný výhled na celé město a velký Mamutí můstek. Mezi další zajímavosti Harrachova patří Sklárna a Minipivovar Novosad a syn s pivními lázněmi. Minipivovar s restaurací sousedí s hlavní hutní halou sklárny,
z restaurace je tak možné sledovat prosklenou stěnou ruční výrobu skla, která toto místo proslavila po celém světě. Neméně
zajímavé je také Muzeum skla, Hornické muzeum, nové Ski muzeum, lesnická expozice Šindelka či procházka Včelí stezkou.
Více informací naleznete na www.harrachov.cz
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Pojeďte s námi

V Harrachově nevíte, kam jít dřív
Harrachov a jeho
bezprostřední okolí
nabízí turistům v letní
sezoně spoustu zážitků.
Nemusí za nimi stoupat
vysoko do Krkonoš.
MILOSLAV LUBAS
HARRACHOV | Když chcete poznat
krásu Krkonoš a moc se neunavit, stačí
se projít Harrachovem nebo vyrazit kousek za něj k Mumlavskému vodopádu,
případně sednout na lanovku a nechat se
vyvézt na Čertovu horu.
Když výletníky potká štěstí, uvidíte
za Harrachovem něco vskutku skvělého.
Spojí se tam krása přírody s láskou dvou
lidí. Mumlavský vodopád, jeden z nejzářivějších přírodních klenotů Krkonoš, je
totiž pro svou krásu místem, kde se odehrávají svatby.
„V Harrachově máme dva body, na
něž se ptá každý - Mumlavský vodopád
a mamutí skokanský můstek,“ říká harrachovská starostka Eva Zbrojová.

Harrachovské Ski-museum je něčím, co nemá v České republice obdoby.
Vzniklo díky nadšení bratrů Slavíků.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ
„Mumlavský vodopád si vybírají pro obřady svatebčané. Oddávám je na vyhlídce vedle něj, ale jednou byla svatba i na
velkém kamenu před vodopádem.“
Na 1020 metrů vysoké Čertově hoře
vybudoval Sportovní areál Harrachov
dvě vyhlídkové věže z palisád. Jedna stojí na vrcholu, druhá na zlomu Červené

sjezdovky 2. „Jsou mezi nimi cesty pro
pěší, zvládnou je i rodiny s malými dětmi a senioři,“ tvrdí provozní náměstek
sportovního areál Harrachov Vlastislav
Fejkl. „Z jedné vyhlídkové věže vidí turisté Harrachov. Ze druhé je výhled směrem ke Kořenovu.“
Fejkl spatřuje kouzlo Harrachova

v tom, že jeho růst nebyl po roce 1989
přehnaný a zůstaly mu lidské rozměry.
Stejný názor zastává také harrachovská
starostka Eva Zbrojová.
Do Krkonoš míří mnoho rodin. „Harrachov neztratil duši a turisté mi potvrzují, že je tady příjemná atmosféra,“ podotýká starostka. „Dovolenou tady tráví
hodně Čechů, Poláků, ale také Němců
a Holanďanů. Vzhledem k teroristickým
útokům v západní Evropě pro ně Krkonoše představují bezpečnou destinaci.“
Kromě sklárny založené v roce 1712
stojí v Harrachově novogotická kaple
sv. Alžběty vysvěcená v roce 1902. Visí
v ní ojedinělý skleněný zvon. Je půl metru vysoký a váží deset kilogramů.
V největším rekreačním středisku západních Krkonoš jsou hned čtyři muzea.
Lesnická expozice Šindelka se nachází
nedaleko od autobusového nádraží. Harrachovské muzeum skla patří ke sklárně
Novosad a syn, ukrývá se v něm sbírka
s více než pěti tisíci exponáty.
Ve Ski-museu bratří Slavíků se nalézá
úctyhodných 8000 exponátů. Je tam především přes 400 párů lyží, vesměs skokanských.V Harrachově je i hornické
muzeum a prohlídková štola.
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Křížová cesta ve Frýdlantu

Místo, kde se snoubí duchovno s čistou přírodou
Na Křížovém vrchu, obklopena
přírodní rezervací, stojí ve Frýdlantu křížová cesta. Pochází
z 18. století, ve kterém byla vybudována na téměř holém kopci. Jak
staletí šla, Křížový vrch zarůstal
a křížová cesta postupně chátrala.
V posledních desetiletích pak byla téměř zapomenuta. Naštěstí ne docela. V minulém roce jí město
Frýdlant nechalo díky česko-německému projektu
obnovit. Teď se proto můžete stát součástí jejího
slavnostní otevření, které proběhne za účasti biskupa litoměřického, Mons. Mgr. Jana Baxanta v sobotu 12. května 2018.
Nemůžete-li přijít na slavnostní otevření a svěcení,
nevadí. Křížová cesta je všem návštěvníkům přístupná
kdykoli jindy. A cestu po ní si užijí nejen věřící, ale i ti,
kteří hledají kus historie nebo jen příjemný kout v srdci
přírody.
Projekt na obnovu křížové cesty ve Frýdlantu zahrnoval kompletní restaurování všech 14 zastavení křížové cesty, Božího hrobu, Poustevny a také kamenné
niky, která nahrazuje studánku a do které je sváděna
srážková voda ze srázu. Každé z jednotlivých žulových
zastavení křížové cesty zdobí nově smaltované obrázky, zobrazující poslední cestu Ježíše Krista. Pocházejí

z Dílny uměleckého smaltu z Frýdlantu nad Ostravicí,
jejich autorem je Lumír Hradil.
Křížová cesta ve Frýdlantu leží v dnešní přírodní rezervaci. Je dlouhá zhruba kilometr a 300 metrů a respektuje původní historické trasování. Poutníka vede
od jednoho zastavení k druhému po zpevněném chodníku z přírodních materiálů. Její součástí jsou nově tři
odpočinková vyhlídková místa, která nabízejí nádherný
a nevšední pohled na státní hrad a zámek Frýdlant anebo na město Frýdlant. Součástí těchto odpočinkových
míst jsou nezbytné lavičky pro spočinutí a rozjímání.
Křížový vrch je balzámem pro duši, především díky neutuchajícímu zpěvu ptáků a šumění listnatých stromů.
Turisty, kteří se na křížovou cestu rozhodnou vypravit, pak jistě potěší i fakt, že na ni přímo na Křížovém
vrchu navazuje ještě jeden projekt města, a sice Lesní
naučná stezka. Ta obsahuje i řadu interaktivních tabulí a bavit bude děti i dospělé.
Obnova křížové cesty je součástí projektu „Paměť v krajině Trojzemí“. Projekt „Paměť v krajině
Trojzemí“ č. 100260207 byl ﬁnančně podpořen
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, ze státního rozpočtu ČR a rozpočtu města Frýdlant.
www.mesto-frydlant.cz

Tipy na výlet a kalendář akcí
na jednom místě
Cestujte, poznávejte kraj a bavte se s námi.
www.liberecky-kraj.cz

Liberecký kraj cestou necestou

#regionliberec
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Francouzský spisovatel Jules Renard: Život je krátký, ale...

Tajenka: ... nuda jej prodlužuje.

Časopis Téma:
Krvavá historie
českých hradů
ČR | Mnohé naše hrady nesou pradávné
stopy českých Robinů Hoodů. Sídlila
zde spousta loupeživých rytířů, kteří
byli obávaní, proklínaní, ale také romanticky obdivovaní.
Vypalovat, ničit, škodit, plenit a brát
rukojmí majitelům konkurenčních panství bývalo docela běžné. Ostatně i jeden z nejslavnějších Čechů Jan Žižka
tak začínal. Jak se takový nižší šlechtic
mezi lapky dostal?
„Byl asi špatný hospodář. Nebavilo
ho to, s kamarády nasekal dluhy, museli
si půjčit od českobudějovických Židovek. Nikdy to nesplatili. Prodal i lán,
který dostal věnem,“ vysvětluje profesor historie Petr Čornej.
Komu se
říkalo Suchý Čert?

Mirrenová má tetované obočí
USA | Britská herečka Helen Mirrenová
(72 let) stárne s grácií. Držitelka Oscara
z roku 2006 za hlavní roli ve filmu Královna se však přiznala i ke kosmetickému zákroku. K mladistvějšímu vzhledu
a větší sebejistotě jí pomohlo vytetované obočí.
Herečka letos před udílením Oscarů
překvapila fanoušky, když zveřejnila na
Instagramu fotografii bez jakéhokoli
make-upu. Prohlásila, že celý život trpí
nejistotou, se kterou se snaží bojovat.
Rozhodla se proto pro změnu a nechala
si udělat permanentní úpravu obočí.
„Řeknu vám, co jsem nedávno udělala a z čeho jsem nadšená. Nechala jsem
si tetovat obočí. Přivedla mě na to kamarádka, která si to také nechala udělat, a
vypadalo to skvěle. Je to snadné a decentní, líbí se mi to. Když ráno vstávám

„

A kdo z rytířů byl
nejhorší?

Nechala jsem
si tetovat
obočí a jsem nadšená.
Je to snadné a decentní.

Čtěte v novém vydání týdeníku Téma.

a nemám žádný make-up, tak mám
aspoň to hezké obočí. A je to velký rozdíl,“ cituje herečku list Daily Mail.
Pro hvězdu filmů Královna, Láska na
kari nebo Dáma ve zlatém to nebylo prv-

Vlevo nenalíčená Helen Mirrenová na Instagramu, vpravo letos v březnu na
Oscarech v Los Angeles.
FOTO | INSTAGRAM, REUTERS
ní tetování. V minulosti si nechala udělat spojená „V“ během natáčení s americkou divadelní indiánskou skupinou v
rezervaci v Minnesotě.
„Nechalo se nás tetovat asi šest najednou. Byla to taková ta šílenost, kterou
občas ve svém životě udělá snad každý
z nás. Byl to určitý můj akt rebelství. Dělali to takovým špendlíkem a hrozně to
bolelo,“ popsala. „Nikdy jsem toho nelitovala. Ale v té době se tetovali jenom
vězni, námořníci a Hell’s Angels. Teď
už je to úplně něco jiného,“ vysvětluje.
I přes hvězdnou kariéru v showbyzny-

su a přirozený šarm Helen Mirrenová
přiznává, že občas trpěla nízkým sebevědomím. „Celý svůj život se potýkám
s nejistotou, a to denně. Vzpomínám si
na občasné úplné záchvaty paniky,“ přiznala pro Daily Telegraph s tím, že
když začínala v 60. letech s herectvím,
nelíbilo se jí na jejím těle hodně věcí.
„Nikdy jsem se necítila krásná. Někteří lidé jsou prostě krásní objektivně a já
vím, že do této kategorie rozhodně nepatřím. U mě je to víc o nějakém důvtipu a
inteligenci než o kráse,“ dodává britská
herečka.
(kuc)

Českolipsko
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Osm medailí ve čtyřech lidech
Husarský kousek se
povedl karatistům
z českolipského Sport
Relax. Z Grand Prix si
přivážejí osm medailí
vybojovaných pouze ve
čtyřech lidech.

Bára Znamenáčková:
1. místo kumite U21
1. místo kata team
2. místo kata U21
3. místo kata ženy
Adéla Šinerová:
1. místo kata dorostenky
1. místo kata team
2. místo kata juniorky
5. místo kumite
David Kavalír:
1. místo kata junioři
2. místo kata U1
5. místo kumite
Nikola Jůzová:
1. místo kata team

5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
TOMÁŠ LÁNSKÝ
ÚSTÍ NAD LABEM | Další skvělé vystoupení mají za sebou českolipští karatisté, svěřenci Pavla Znamenáčka.
V konkurenci 554 závodníků z 11 zemí
a 73 klubů na Grand Prix v Ústí nad Labem vybojovali osm cenných kovů - čtyřikrát zlato, třikrát stříbro a jeden bronz.
„Náš vrchol sice míří na druhou polovinu roku, ale takové akce jako je GP
Ústí nad Labem se rádi účastníme, jelikož v silné konkurenci změříme síly.
Náš tým si odvezl osm cenných kovů,
v dorosteneckých, juniorských a senior-

Bývalý úspěšný karatista Pavel Znamenáček se svými svěřenci, mezi nimiž
figuruje i jeho dcera Bára (druhá zleva).
FOTO | ARCHIV P. ZNAMENÁČKA
ských kategoriích, což je absolutně výtečné a musím říci, že se medaile vyhrály rekordně ve čtyřech lidech,“ konstatoval trenér týmu Pavel Znamenáček.
Soutěž trvala do půlnoci a závodníci
nastupovali ve 22 hodin na kumite, neboli zápasy. Pozdní hodina se naštěstí

Arsenal se bojí sestupu,
ztratil další důležitý zápas

Divizní Arsenal se spolu s Novým Borem nachází ve svízelné situaci, jsou ve
spodku tabulky a hrozí jim pád do krajského přeboru. FOTO | ARCHIV ARSENALU
ČESKÁ LÍPA | Smůla provázela další
utkání českolipského Arsenalu proti
pražskému Meteoru. V prvním poločase domácí sice drželi se soupeřem krok
a už už to vypadalo, že prokletí pěti
předchozích ztracených zápasů bude
zlomeno. Pak ale přišel gól do vlastní
branky a tým jako by to zastavilo.
Hráč Lukáš Valta ve snaze dostat míč
od branky do bezpečí poslal balon za domácího gólmana. „Domácí si vstřelili
vlastní gól a v tom okamžiku se změnil
zápas. Potom jsme využili brejkové situace,“ říká trenér Meteoru Jindřich Tichal. Přiznává však Arsenalu velkou bojovnost. „V prvních minutách nás nepustili z naší vlastní půlky, i když si šanci

nevytvořili, ale byli tvrdší, prostě lepší
a měli větší touhu po vítězství.“
Druhý poločas už byla jen smutná poprava nadějí domácího Arsenalu, když
do jeho branky padly další dva míče.
Trenér Arsenalu Martin Šimon vidí situaci v týmu jako velmi kritickou.
„Opět jsme soupeři darovali po našich
hrubých chybách tři góly. Meteor vyhrál zaslouženě. Naše situace je kritická,“ konstatoval.
Předseda klubu Jan Chadraba se vážně obává sestupu do krajského přeboru.
„Vlažný výkon nás posunul do velice
nekomfortní situace. Do konce zbývá
osm kol a teď už je pro nás každý zápas
jako finále,“ připustil.
(tom)

na výkonu týmu nijak nepodepsala. Po
Arawaza Cupu v Německu je to další
úspěch závodníků Sport Relax na mezinárodní scéně v tomto roce.
„Chceme se stále zlepšovat a odbourávat některé nedostatky. Je to dlouhá
cesta a proto děkuji všem našim fandům
INZERCE

a partnerům,“ dodal Znamenáček. Klubu se daří nejen v soutěžích, ale i ve výchově nových karatistických talentů.
Během nedávného Poháru Nadějí v
České Lípě, který je určen mladým závodníkům, se dařilo Janu Maliarikovi
a Barboře Cupové, kteří si vybojovali
bronzovou medaili. O bronz přišli
i ostřílenější závodníci David Minárik
a Pavel Vácha v disciplíně kata.

Napínací potahy s volánem
dodají Vaší sedačce novou tvář!

napínací potahy

od

995
od

Kč

1.095

Kč

Made in Italyy
ROZTAŽITELNÉ DO ŠÍŘKY

30°

Fiorela zelená

praní

Fiorela modrá

» vysoce elastické -

dokonale se přizpůsobí
sedačce či křeslu

» velmi dobře sedí
» kvalitní a odolný materiál

Fiorela bordó

Nová generace napínacích potahů Fiorella Vás
nadchne! Oblíbený žabičkový vzhled doplněný ozdobným
volánem vykouzlí z Vaší sedačky jedinečný unikát! Prostě ji jen jednoduše natáhnete, lehce upravíte spodní volán
a máte hotovo! Potahy jsou vysoce roztažitelné do šířky
a přizpůsobí se lehce každému typu sedací soupravy či
křesla. Jsou vyrobeny z velmi odolné kombinace bavlny
a polyesteru s gumičkovou osnovou. Materiál: 50% bavlna,
50% polyester, gumičková osnova. Praní na 30°C. Vyrobeno v Itálii. Rozměry stejné pro všechny druhy: výška do
100 cm, hloubka do 100 cm. Rozdílná šířka – viz obr. níže.

Fiorela čokoládová

Fiorela béžová

K18L5X64

S napínáním postupujte shora dolů.

350-530 cm

60-110cm

FIORELA

120-160cm

béžová

stará cena

170-220cm

zelená

modrá

bordó

čokoládová

CENA

křeslo

524 30.01

524 31.01

524 32.01

524 33.01

524 34.01 1.095 Kč

dvojkřeslo

524 30.02

524 31.02

524 32.02

524 33.02

524 34.02 1.695 Kč 1.195 Kč

trojkřeslo

524 30.03

524 31.03

524 32.03

524 33.03

524 34.03 2.095 Kč 1.495 Kč

rohová sedačka

524 30.04

524 31.04

524 32.04

524 33.04

524 34.04 3.495 Kč 2.695 Kč

895 Kč

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

