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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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Prodej kostela vylekal
město Liběchov
Sakrální dominanta
Liběchova je po letech
chátrání „na roztrhání“.

INZERCE

Rozchod
mi dodal
inspiraci

Tel.: 777 133 130

www.vykupzahotove.cz

VÝHLEDY ZE SKALNÍHO HRADU

Drábské světničky nabízejí
nevšední zážitek
...str. 29

VIKTOR VOTRUBA
LIBĚCHOV | Romanticky vyhlížející
sakrální památka bdící nad Liběchovem, na kopci se starými vinicemi, už
od druhé světové války chátrá a nemá
využití. Jeho majitel – Národní muzeum, jej proto před pár dny prodal pravoslavné církvi. Nějak přitom však zapomněl na to, že o prodeji již dlouhá
léta jedná s městem Liběchov, které má
o kostelík eminentní zájem a už před
téměř rokem podepsalo muzeem připravenou kupní smlouvu.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
INZERCE

ČTYŘNOZÍ „METRÁČCI“
Národní muzeum, majitel kostelíku, ho před pár dny prodal pravoslavné církvi, přestože už dříve jednal o prodeji s městem Liběchov. FOTO | V. VOTRUBA

Obezita coby civilizační
nemoc trápí i psy. Mají málo
pohybu a moc jídla ...str. 10 a 11
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POZVÁNKY
Poezie za doprovodu piva,
párků, hudby a kolotočů
NERATOVICE | „Oslovit širokou veřejnost poezií? Jaká bláhovost! Přesto se
o to v Neratovicích 1. května pokusíme
při dvoudenním festivalu,“ říká Ivan
Fried, ředitel Společenského domu Neratovice, který akci pořádá. Akci odstartují již v pondělí 30. dubna básníci ze
Šumavy a Tater, sdružení ve Skupině
XXVI. Jako první se v městské knihovně představí Roman Szpuk, básník, ale
i meteorolog z meteostanice Kvilda.
V pořadu příznačně nazvaném Drsná
Šumava. „Básnit se bude i v první májový den. K oslavám svátku práce se připojí básníci na dvou pódiích ve Smetanových sadech před městským kinem,“
popisuje Fried. Akce na tomto místě začíná ve 14:00 a potrvá až do osmé hodiny večer. O návštěvníky se postará pojízdná osvěžovna a pouťové atrakce.
Malé návštěvníky zasvětí v dětské dílně
mim do tajemství obřích mýdlových
bublin. Na pódiu vystoupí také rockové
a bluesové kapely a písničkáři. Celou
akci pak u kamenného nápisu MILUJI,
na konci Mánesovy ulice, zakončí již
tradiční pozdně večerní máchovské variace divadla Přestupní stanice.
(vot)

Do Brandýsa se vrátí doba
habsburské monarchie
BRANDÝS N. L. – ST. BOLESLAV |
V sobotu 28. dubna bude město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav pořádat
16. ročník kulturní akce Audience u císaře Karla I. Návštěvníci uvidí slavnostní nástup vojenských historických jednotek v zámecké zahradě a zúčastnit se
mohou mše svaté v bazilice sv. Václava. Tuto příležitost doplní doprovodný
program vhodný pro fanoušky historie
i pro rodiny s dětmi. Lákadlem může
být například historický parní vlak, šermířské šarvátky, jezdecké dovednosti
na koních, střelba z luku či kuše a stánky dobových řemesel.
(vot)

Ekologičtější Spolana

Areál Spolany se rozkládá v bezprostřední blízkosti toku Labe na 262 hektarech. Zaměstnává více než 700 lidí. Od
roku 2016 je Spolana vlastněna skupinou Unipetrol.
FOTO | SPOLANA

Neratovická společnost Spolana investuje
200 milionů korun do nové teplárny. Místo hnědého
uhlí bude pálit ekologičtější zemní plyn.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
VIKTOR VOTRUBA
NERATOVICE | Chemička Spolana
v rámci připravované modernizace provozu v následujících měsících investuje
200 milionů korun do nové teplárny, která bude místo neekologického hnědého
uhlí spalovat plyn. Díky tomu dojde
k výraznému snížení znečišťujících lá-
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SENIOR DŮM MARTA
• registrace na poskytování soc. sl.
dle §49 Zák. 108/2006 Sb.
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tek v ovzduší. Spolana tímto pokračuje
v modernizaci svého výrobního areálu.
„Investice zapadá do naší střednědobé strategie celkové modernizace výroby. Nová kotelna na zemní plyn, která
v roce 2019 nahradí stávající teplárnu
spalující hnědé uhlí, bude plnit náročné
emisní limity, které vejdou v platnost
v roce 2020,“ vysvětluje Filip Mikolajczyk, investiční ředitel společnosti
Spolana.
Výstavbu nového energobloku provedou firmy ČEZ Energetické služby a Envir & Power Ostrava.
„Kotle jsou navrženy s ohledem na
nejpřísnější požadavky pro splnění
emisních limitů. Přechodem z hnědého
uhlí na zemní plyn a instalací moderních kotlů dojde k výraznému snížení
objemu znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší. Emise oxidu siřičitého
klesnou o 99 procent, emise prachu
a oxidů dusíku o 90 procent a emise oxidu uhelnatého o 60 procent,“ říká Kamil
Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO,
která je mateřskou společností ČEZ
Energetické služby.
Chemička tím v předstihu splní požadavky české a unijní legislativy

v oblasti ochrany ovzduší platné od
1. července 2020.
Spolana začala do modernizace svého závodu mohutně investovat po převzetí skupinou Unipetrol v roce 2016.
V minulém roce ukončila výrobu
PVC pomocí zastaralé rtuťové elektrolýzy, k čemuž ji dotlačila expirace krajského povolení této výroby. Ukončení rtuťové elektrolýzy a následné dosud probíhající sanace chemičku vyjdou na
160 milionů korun. Rok 2017 přesto
Spolana uzavřela vykázáním čistého zisku ve výši 434 milionů korun.

Stále největším
znečišťovatelem
I přes probíhající modernizace v areálu
Spolany vévodí neratovická chemička
už třetím rokem žebříčkům největších
českých znečišťovatelů, který zpracovává nezisková ekologická organizace Arnika.
Spolana je největším znečišťovatelem
hned v několika ukazatelích. Nechvalnou jedničkou je co do množství vypouštěných rakovinotvorných a potenciálně
rakovinotvorných látek, přestože meziročně tyto emise výrazně snížila, až o devět tun. Největším znečišťovatelem je
také v oblasti mutagenních látek a druhé
místo obsadila ve vypouštění látek poškozujících ozonovou vrstvu a v množství vypouštěné toxické rtuti.
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Prodej kostela vylekal
město Liběchov
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Považuji to za nečestné chování, měli
nás o jednání s pravoslavnou církví informovat. Dali jsme do získání kostelíka neuvěřitelné množství energie, času
a i spoustu peněz, protože jsme museli
nechat udělat odhad a vypracovat několik studií včetně podrobného položkového rozpočtu oprav,“ pozastavovala se
nad nenadálými událostmi starostka Liběchova Vladimíra Zralíková.
První žádost o kostelík zaslalo Národnímu muzeu už předešlé vedení města
již někdy v roce 2011. Kvůli nedostatečné snaze to ale tehdy nikam nevedlo.
Opětovně a tentokrát již velmi aktivně
se o získání památky začalo zasazovat
nové vedení se starostkou Zralíkovou.
„Nejprve jsme s muzeem jednali
o bezúplatném převodu, pak nám v prosinci 2016 ministerstvo kultury sdělilo,
že bude rychlejší, když nám jej prodají,
a že to bude hned. Takže jsme my i muzeum nechali udělat odhad, který kostelík a pozemky ocenil na 330 tisíc korun.
Půl roku nám pak muzeum připravovalo smlouvu. V červnu 2017 jsme smlouvu od nich získali a podepsali,“ popsala
Zralíková. Ze strany muzea následovaly průtahy, mlčení a nakonec vynucené
přiznání, že byl kostelík prodán církvi.

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
Historie kaple sv.
Ducha a sv. Hrobu

Zklamání a rozčarování
Liběchovské to zasáhlo, dominanta, která se podle záměru města měla stát multifunkčním kulturním centrem, jim náhle proklouzla mezi prsty. „Byla jsem
z toho znechucená, stejně tak i všichni
zastupitelé. Byl to pro nás ohromný
šok,“ řekla Zralíková.
Překvapení zavládlo i ve spolku Liběchov sobě, který se od roku 2015 zasazuje o záchranu kostelíka a jeho získání
do vlastnictví města. Pořádáním akcí
a ve veřejné sbírce na to vybrali již 219
tisíc korun.
Na přímou otázku, proč ministerstvo
kultury a Národní muzeum při prodeji liběchovského kostela zcela obešly město Liběchov, se MF DNES přímé odpovědi ani od jedné instituce nedočkala.
„Pravoslavná církev nabídla výhodnou kupní cenu a zároveň zachování původního účelu této církevní stavby,
opravu a řádnou péči o tuto kulturní památku. Z hlediska všech kritérií se jednalo o nejvýhodnější nabídku. Poskytla
garanci, že kaple sv. Ducha bude opravena a využita pro původní účel,“ sdělila vedoucí oddělení vnějších vztahů Národního muzea Kristina Kvapilová. Většinu z toho by byl zjevně schopný zajistit i Liběchov, kromě církevního využití
kostela. Město muzeu již dříve doložilo
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Není snad člověka, který by k dominantě Liběchova na kopci se starými vinicemi při cestě kolem nevzhlédl.
FOTO | VIKTOR VOTRUBA
všechny požadované garance opravy památky a ani s cenou 400 tisíc, kterou pravoslavná církev za kostel nabídla, by
podle starostky nemělo problém. Stačilo se zeptat.
Státní instituce si nečestné chování
nepřipouští. „Na dodržování zákonných
postupů nelze shledat nic neslušného,
stejně jako na faktu, že s majetkem státu
naložila jeho příslušná organizační složka hospodárně,“ uvedla mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková.

Pravoslavná církev ustoupila
Iniciátorem koupě kostela sv. Ducha
a sv. Hrobu byl na straně pravoslavné
církve Miroslav Šantin, duchovní správce roudnické pravoslavné obce, který se
do Liběchova přistěhoval teprve nedávno. Jakmile zjistil, s jakou nevolí se prodej kostela církvi v Liběchově setkal,
dlouho neváhal a od kupní smlouvy odstoupil. O rozsahu snahy města kostel
získat a o již vynaložených finančních
prostředcích prý neměl tušení. „Z tohoto pohledu by bylo nemorální, aby kostelík získal někdo jiný než obec. Národ-

ní muzeum i ministerstvo kultury jsem
informoval o tom, že od smlouvy odstupuji,“ sdělil Miroslav Šantin, což si ve
městě pro změnu získalo velké uznání.
„Otci Miroslavovi děkuji za velice
vstřícné a čestné jednání, kterého si osobně hluboce vážím,“ reagovala starostka
Zralíková, která věří, že Národní muzeum bude dál jednat o prodeji s městem.
Odstoupení od smlouvy však nebude
tak snadné, podle mluvčí Národního muzea je to v podstatě nemožné. „Jednostranné odstoupení od smlouvy
z právního hlediska není možné. Žádná
písemnost, která by toto ze strany pravoslavné církve požadovala, nám v tento moment doručena nebyla,“ sdělila
včera Kvapilová. Podle ředitele Národního muzea Michala Lukeše by bylo ideální, kdyby se město a pravoslavná církev dohodly na spolupráci.
„Určitě by šlo kapli využívat pro liturgické účely a zároveň pro účely kulturní. Věřím, že hlavním cílem reprezentantů Liběchova je především záchrana
této kulturní památky a její hospodárné
a smysluplné využití k užitku obyvatel,“ řekl Lukeš.

V roce 1654 nechal kapli nad
Liběchovem vybudovat hrabě
Hyacint Karel Villani z Pillonica,
majitel liběchovského panství.
V roce 1780, v době největšího
stavebního rozkvětu Liběchova,
přibyla ke kapli křížová cesta
o čtrnácti zastaveních. Na začátku
19. století získal liběchovské
panství podnikatel Jakub Veith.
Ten nechal roku 1823 přistavět
dosavadní věž. K zatím poslední
opravě kaple došlo roku 1928. Od
2. světové války chátrá. V letech
1954–60 byl objekt propůjčen
Československému státnímu
filmu, který zde měl mít archiv, ale
nikdy jej nevyužil. Roku 1960
připadl kostelík do správy
Národního muzea.
Zdroj: kostelicek.eu
Co se týče církevní historie,
názory na ni se různí. Podle vedení
Liběchova kaple církvi nikdy
nepatřila, ale pravoslavný kněz
Miroslav Šantin je jiného názoru
a má na dřívější církevní vlastnictví
prý důkaz. „Byl jsem po nějaký čas
také administrátorem zdejší
římskokatolické farnosti. Už v 90.
letech jsem se zajímal o možnosti
získání kostelíčka do vlastnictví
církve,“ popsal Šantin.
INZERCE
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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.
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PŘIDEJTE SE
K NÁM A PRACUJTE JAKO SKLADNÍK/CE
V DISTRIBUČNÍM CENTRU KLECANY

POSTAVTE SE S NÁMI ZA TO, ABY ČEŠI JEDLI LÉPE!
•NÁSTUPNÍ MZDA 29 800 Kč

+ BONUS V PRVNÍM ROCE 10 000
•MZDA PO 1. ROCE 31 000 Kč

Kč

•DOTOVANÁ STRAVA
•SMLOUVA NA DOBU NEURČITOU
•PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU NEBO DOPRAVA ZDARMA FIREMNÍM AUTOBUSEM
•PŘÁTELSKÝ KOLEKTIV A POHODOVÝ ŠÉF
KONTAKTUJTE NÁS NA
•602 517 496 •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.

INZERCE

Blanka 38

2 0 1 8

5+KK

8 738 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Objednávejte
+420 377 825 782

Z DAR M A

katalog 120 domů

www.ekonomicke-stavby.cz
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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.

INZERCE

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.
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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
Praha 5 – Velká Chuchle
BG Technik cs, a. s., U Závodiště 8, tel. 283 870 136, 606 756 599
Libice nad Cidlinou
VARI, a. s., Opolanská 350, tel. 325 607 336
Seznam dalších prodejců najdete na našem webu.

www.selvo.cz

14 27. dubna 2018

Česká republika

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)

INZERCE

[

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.
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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)
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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,
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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.

INZERCE

hodě a zejména v prvních týdnech se vyhýbat zvýšené fyzické námaze. V poslední době se v rámci
této komplexní péče stále více osvědčuje podpůrná léčba enzymovými léky.

Enzymy v našem těle ovlivňují
hojení ran

Nezastupitelné místo v procesu hojení ran patří
proteolytickým enzymům (enzymům štěpícím bílkoviny), které má každý z nás ve svém těle. Usměrňují průběh zánětu tak, aby to bylo pro tělo co
nejúčelnější a nejrychlejší. Operace a těžké úrazy
včetně zlomenin jsou událostmi, na jejichž rychlé
zvládnutí nemusí enzymy v našem těle stačit. Proto
je vhodné podpořit je obdobnými enzymy zvenčí.
Nejznámějším enzymovým lékem je Wobenzym,
který si lidé ve světě kupují už přes padesát let,
u nás více než dvacet pět let.

Víte, jak urychlit hojení po operacích a úrazech?
Rychlost hojení ovlivňuje především náš celkový
zdravotní stav. Mezi nejčastější příčiny poruchy
hojení pooperační či poúrazové rány patří zhoršené prokrvení tkání. Mohou za to cévní choroby
(ateroskleróza, chronická žilní nedostatečnost),
ale také nedostatečná funkce lymfatického systému. Rány se všeobecně hůře hojí s přibývajícím
věkem, zvlášť intenzivně trápí tento problém nemocné cukrovkou a obézní osoby. Neblahou úlohu hraje také špatná životospráva a stres.

Pozor na možné komplikace!

Pooperační a poúrazové rány obvykle doprovázejí
otoky, krevní výrony a podlitiny, které mohou zpomalovat hojení a jsou také jednou z příčin bolesti.

Závažnou komplikací rány bývají různé infekce,
které se do ní mohou dostat – pak je zpravidla nezbytné nasadit antibiotika. Každá rána se hojí jizvou. Jestliže je ale jizva příliš velká, může to poznamenat nejen konečný vzhled místa, kde proběhla
operace, ale v některých případech i přinášet nepříjemné zdravotní komplikace.

Pooperační a poúrazová péče by měla
být komplexní

Rychlost, kterou se nám rány hojí, je tedy různá,
přesto však lze tento přirozený proces vhodnými
prostředky podpořit. Bezprostředně po operaci je
důležité odborné ošetření rány. Měli bychom také
dbát na dobrou životosprávu, být v psychické po-

Účinná pomoc po operacích
a úrazech

Podpůrná léčba Wobenzymem urychluje vstřebávání otoků, krevních výronů a podlitin, čímž
zmírňuje i bolest. Zkracuje dobu hojení, posiluje
oslabenou imunitu a omezuje výskyt pooperačních komplikací např. s hnisáním rány nebo nadměrným jizvením. Pokud jsou při léčbě použita
antibiotika, zlepšuje Wobenzymu zároveň tuto
léčbu. Nejlepšího účinku dosáhneme, začneme-li
užívat Wobenzym co nejdříve po operaci či úrazu, samozřejmě po předchozí konzultaci s ošetřujícím lékařem.
Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz
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Zesnulý Mahler miloval Vysočinu
Ostatky uznávaného
spisovatele se vrátí na
Jihlavsko. Zdeněk Mahler
připravoval s Formanem
i oscarového Amadea.
RADEK LAUDIN
ČR | Starosta Jiří Doležal z Batelova na
Jihlavsku pravidelně navštěvoval tamního rodáka, spisovatele a scenáristu Zdeňka Mahlera. Ten v březnu zemřel a jeho
urna bude uložena v rodném městysi.
Doležal chce s kolegy dokončit plán,
který společně probírali – připomenout
batelovského rodáka Karla Weignera,
někdejšího rektora Univerzity Karlovy
a významného činovníka Sokola. „To
byla velká persona první republiky. Už
máme vymyšleno, jak ho uctíme,“ popsal Doležal, který za spisovatelem jezdil se svými kolegy Vendulou Sedláčkovou a Františkem Venkrbcem.
S Mahlerem si povídali o jeho rodišti.
Autor scénářů k filmům Svatba jako
řemen, Nebeští jezdci či Lidice Doležalovi třeba prozradil, kde přesně se v batelovské ulici Na Oboře narodil. „Já to
předtím přesně nevěděl,“ řekl starosta.
Mimochodem, nedávno toto stavení
koupili noví majitelé.
Batelovští navštívili Mahlera i v léčebně, kde pobýval. Třeba i dvě a půl
hodiny poslouchali jeho vyprávění. „To
byly velice zajímavé návštěvy. On byl
velký patriot,“ popsal starosta. Vzpomíná, jak vždy Mahler jezdil na batelovskou pouť. Ve svém rodišti měl také besedu v souvislosti s uvedením filmu Lidice. A byl rád, když se od starosty a
jeho kolegů dozvěděl, že v Batelově vytvořili stezku Karla Havlíčka Borovského. „K nám do Batelova jezdíval Havlíček na prázdniny. Jeho teta na faře pracovala jako kuchařka, takže ještě jako
študent tam býval. Když došlo k deportaci, jeho cesta do Brixenu přes naše
území vedla také Batelovem,“ popisoval Mahler před lety.

Kazatel Petr z Mladoňovic
detailně o Janu Husovi
Historii svého rodiště zkoumal ze
všech stran. Třeba i dobu, kdy v Batelově působil jako farář a kazatel Petr
z Mladoňovic. I díky Mahlerovi má
dnes na batelovské faře Petr z Mladoňovic pamětní desku. „On jel s Husem
do Kostnice. Na této riskantní cestě ho
doprovázel. Všem koncilním jednáním
byl přítomný. Byl dokonce při tom,
když byl Hus na břehu řeky upálen. Popisuje to ve velice obsáhlé zprávě. Je
naprosto zajímavá také proto, že on
nejen rozuměl teologickým problémům, ale měl i zvláštní reportérskou
schopnost. Takže ze samotného konce,

Spisovatel Zdeněk Mahler v Praze pravidelně přijímal návštěvy z rodného Batelova.
z upálení, všecko velmi podrobně popisuje,“ líčil Mahler. Petr z Mladoňovic
přiblížil detailně, jak Hus vešel na hranici. Jak ji poté podpálili a on chvíli zpíval, než ho zalkl kouř. „Potom už byl
upálen, tělo viselo na kůlu. Tak oni ho
znovu odpoutali, palicemi rozbíjeli kosti i lebku a naházeli je znovu do ohně a
zase přiložili a takhle ho spálili až na
popel. Ten pak naházeli do Rýna,“ připomněl spisovatel.

„

Potom už byl
Hus upálen,
tělo viselo na kůlu. Tak
ho znovu odpoutali,
palicemi rozbíjeli kosti
i lebku a naházeli je
znovu do ohně a spálili
ho až na popel.
V Batelově pobýval Petr z Mladoňovic po návratu z Kostnice. Pak se vrátil
do Prahy a stal se rektorem univerzity.
Zdeněk Mahler rád vzpomínal i na
své batelovské dětství. Od dvou let tam
sice nebydlel, ale prázdniny v dnešním
městysi trávil. Měl spoustu příjemných
vzpomínek na klukovská léta. Třeba jak
mu teta Anežka Parkanová ukrojila veliký krajíc z voňavého pecnu chleba a namazala ho čerstvým máslem.
Zdeněk Mahler měl už za života také
svoje kritiky. A to i v rodném kraji. Patří mezi ně Vilém Wodák, předseda Spolku pro starou Jihlavu. S Mahlerovými
obdivovateli vedl polemiku v době, kdy

FOTO | VIKTOR CHLAD

byla ve městě slavnost spojená s osobností skladatele Gustava Mahlera. Zdeněk Mahler byl skladatelův prasynovec.
Wodák upozorňoval, že Zdeněk Mahler
psal v roce 1949 oslavně o V. I. Leninovi a J. V. Stalinovi.

Tatíček Masaryk? Exponent
surového kapitalismu
A že o prvním československém prezidentovi T. G. Masarykovi se vyjadřoval
tak, jak se v kterém režimu nosilo.
„Jako zralý třicátník se rázně vypořádal
‚se zrádnou úlohou pravicových stran,
jejich vůdců, s reakční úlohou prezidenta T. G. Masaryka, o kterém se říkalo demokrat a humanista‘,“ citoval předseda
spolku Wodák mladého Mahlera.
„Popisoval, že tatíčkovský kult Masaryka jest dosud opředen mnohými legendami, které záměrně zatemňují jeho úlohu jako vůdčího exponenta surového kapitalistického řádu. O padesát let později Mahler napsal: Pověz mi, co si myslíš
o Masarykovi, a já ti řeknu, kdo jsi,“
srovnal Wodák.
Mahlera se pak zastal publicista Zdeněk Hrabica. „Stavím se na obranu
Zdeňka Mahlera. Znám jeho myšlení
a vím, že nikdo mu nemůže podsouvat
zlobné úmysly. Před nedávnem jsem si
vyslechl Mahlerova slova u nového jihlavského pomníku světového skladatele
a bylo mi dobře u srdce,“ reagoval Hrabica. Mahler podle něj tokem dějin opravil nebo změnil některé svoje postoje.
„Má na to právo, jako konečně každý
z nás,“ dodal.
Zdeněk Mahler je čestným občanem
Batelova. Vystudoval Učitelský ústav a
Filozofickou fakultu Univerzity Karlo-

Zdeněk Mahler napsal scénář k filmu Lidice.
FOTO | DAN MATERNA
vy. Dramaturgicky se podílel na přípravách československé účasti na světové
výstavě Expo 1958 v Bruselu.

Psal scénáře, radil také
s oscarovým snímkem
Hodně tvořil pro film a televizi. Byl spoluautorem scénářů k filmům Flirt se
slečnou Stříbrnou nebo Den sedmý,
osmá noc. Jako odborný poradce se
účastnil příprav slavného oscarového
snímku Amadeus režiséra Miloše Formana. Svoje knihy či televizní pořady
věnoval T. G. Masarykovi, Antonínu
Dvořákovi či katedrále svatého Víta.
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Šéfka je zpátky
Single Lady 2: Sarkastický smích Jany Plodkové
v roli Sabiny i překvapivé hlášky v pokračování
úspěšné série na videoportálu Playtvak.cz.
ČR | Herečku Janu Plodkovou coby šéfredaktorku Sabinu čekají každou neděli
od 18 hodin nové pracovní a životní eskapády v desetidílné sérii Single Lady 2
na videoportálu Playtvak.cz. Role je
prý výzvou i ve chvílích, kdy má popíjet či šňupat kokain. „Hrát alkoholové
scény je zábavné. Co se týká ostatních
látek, byla to moje první zkušenost.
Není úplně příjemné si několikrát za sebou dávat glukózový cukr do nosu,“ vysvětluje. „I když co se týče alkoholu,
když máte pít desátou skleničku jablečného džusu místo vína, tak to také není
moc fajn,” popisuje Plodková.
Sabina (Jana Plodková) začíná novou
životní etapu jako šéfredaktorka časopisu poté, co byla vyhozena z místa ředitelky TV ÓČKO. Její představa o šéfce
luxusního magazínu se ale rozpadá v
momentě, kdy zjišťuje, že toto místo je
už obsazeno její bývalou kamarádkou a
současně největší rivalkou Annou (Mar-

kéta Stehlíková). Sabina se tak musí smířit s křeslem šéfredaktorky krachujícího
magazínu Máma a Mimi. Téma časopisu, který Sabina vede, je jí úplně cizí –
děti nesnáší – a podle toho její šéfování
v redakci vypadá. Život jí zpestřují muži
do okamžiku, kdy se setká s právníkem
Jirkou (Jaroslav Plesl). „Je to charakterní člověk, který se zabývá lidskými právy. Myslím, že je pevný ve svých postojích a názorech a hlavně miluje Janu
Plodkovou, tedy Sabinu,“ vysvětluje herec Dejvického divadla Jaroslav Plesl.
Natáčení si užíval, protože s Plodkovou se znají dlouho. „Jsem strašně rád, že
jsem znovu v týmu i s režisérkou Jitkou
Rudolfovou. Natáčeli jsme spolu film
Rozkoš a obě to jsou nesmírně talentované a strašně fajn ženské, kamarádky,“ dodává Plesl. Chlubí se, že měl v seriálu lehce erotický kousek. „Ale to bych neprozrazoval. Myslím, že to vstoupí do dějin
erotiky v českých televizích,“ směje se.

Zleva Kristýna Leichtová, Jaroslav Plesl a Jana Plodková v seriálu Single
Lady 2. První řada na Playtvaku.cz měla sledovanost 250 tisíc diváků na díl.
„Diváci se opět mohou těšit na excelentní Janu Plodkovou v roli Sabiny, jejíž sarkastický smích už se stal legendárním,“ říká Jitka Rudolfová, režisérka
obou řad seriálu Single Lady. „Jsem
také ráda, že se nám pro seriál podařilo
získat nové mužské tváře, například Jiřího Vyorálka nebo Jaroslava Plesla, jejichž postavy poskytují další prostor pro
mnoho hlášek. Věřím, že se diváci budou bavit minimálně tak, jako u první
řady. Zároveň doufám, že si Single
Lady 2 dokáže najít i nové fanoušky,“
doplnila režisérka Rudolfová.

Herečka Jana Plodková vystudovala
brněnskou JAMU. Většina diváků si jí
poprvé všimla v roli „Čárkované“ ve filmu Vratné lahve. O dva roky později si
už odnášela Českého lva za hlavní roli
ve filmu režiséra Marka Najbrta Protektor. Zahrála si v něm tehdy po boku Marka Daniela.
Jaroslava Plesla znají diváci z televiznách seriálů Kriminálka Anděl, Čtvrtá
hvězda, Doktor Martin. Těší se, jak se v
létě vrátí na Pražský hrad do Shakespearových slavností, aby si opět zahrál
Hamleta.
(fik, zav, tes)

INZERCE

Na

jsou Poděbrady

seniorský minirelax
Odpočiňte si od každodenních
starostí a dopřejte si relaxaci
Délka: 3 dny/2 noci
Stravování: polopenze
Program:
• 2x uhličitá koupel
• klasická částečná masáž
• poukázka do kavárny

Cena o
d
2.890 K
č

osobní auta užitkové vozy
nákladní vozy
motocykly
obytné vozy stavební stroje
a další....

Délka: 5 dní/4 noci
Stravování: polopenze
Cena o
d
Program:
4.990 K
č
• 3x uhličitá koupel
• částečná masáž brusinkov
vá
• solná jeskyně
• poukázka do kavárny

Vyberte si z více než
30 000 nabídek na
Tel.: 326 530 630
www.lazne-podebrady.cz/seniorsky-minirelax

CESTOVÁNÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Výhledy z Drábských světniček
Z Dneboha dojdete
k pozůstatkům skalního
hradu Drábské světničky.
Jsou volně přístupné,
pouze s omezením
během zimních měsíců.
EVA JAROŠOVÁ
DNEBOH | „Co bychom se báli na Prachovské skály, dudlajdá…“ Písnička
Ivana Mládka propaguje známé pískovcové město Prachovské skály. Třicet kilometrů vzdáleným Drábským světničkám nikdo píseň nevěnoval, ale určitě
stojí také za návštěvu. Při procházce ke
skalnímu hradu objevíte řadu krásných
míst, na některých navíc nezapomenutelné výhledy na celé Pojizeří.
Hrad leží na severozápadním úbočí
vrchu Mužský asi čtyři kilometry od
Mnichova Hradiště. Vznikl ve druhé třetině 13. století vyhloubením asi třiceti

Hrad vznikl ve druhé třetině 13. století vyhloubením.
místnůstek – světniček – v sedmi samostatných pískovcových blocích vysokých až 40 metrů a vzájemně pospojovaných dřevěnými mosty. Zbytky středověkého hradu později obnovili husité.
Světničky byly pro svou ochrannou
funkci využívány ještě v době druhé světové války.
Pro širokou veřejnost zpřístupnil světničky Klub československých turistů

FOTO | ARCHIV MAFRA

v roce 1921, už tehdy v návštěvnické trase, která existuje dodnes. Klub zároveň
nechal světničky vyklidit, což tenkrát
vyvolalo nevoli. Zpřístupnění světniček
s sebou přineslo i postupnou degradaci
terénu. Navíc se někteří návštěvníci snaží zanechat na stěnách světniček svůj
podpis. Tím ale poškozují cenné petroglyfy – zápisy staré i přes 400 let, které
průběžně zkoumají archeologové. Nápi-

sy na skalách například odkazují na to,
že se tam konala shromáždění členů jednoty bratrské a že bratři světničky mohli využívat jako úkryty.
Areál hradu je volně přístupný. Nejsnazší je cesta autem do obce Dneboh,
kde navigační tabule dovedou až k odstavnému parkovišti lesního typu zvanému Kavčina. Odtud je to po modré turistické značce asi kilometr do prudšího
kopce, poslední část vede po dřevěných
pražcích a stupních vytesaných ve skále.
K místu nedaleko parkoviště se váže
smutná událost sahající do června roku
1926, jednoho nedělního rána. Tehdy
kvůli sesuvu půdy zmizela z povrchu
zemského osada Podskalí, která patřila
k Dnebohu. Lidé přišli o své domovy,
naštěstí se nikomu nic nestalo. „Viděli
jsme, že nábytek vynášejí kvapem i další sousedé, protože se jim zničehonic
vzdouvají podlahy a praskají zdi. Nikdo
nevěděl, co se děje, všichni byli proti
tomu bezmocní,“ připomíná událost
v kronice obce Dneboh zápis Jindřicha
Chotěbora, kterému tehdy bylo 11 let.

INZERCE

WELLNESS HOTEL BABYLON
Jarní romantika pod Ještědem

WELLNESS (2 noci)
pro dokonalý odpočinek a uvolnění

ROMANTIKA (2 noci)
balíček pro dva plný relaxace a smyslových zážitků
Podrobné informace k tematickým balíčkům a další pobyty
naleznete na www.HotelBabylon.cz
WELLNESS HOTEL BABYLON Nitranská 415/1, 460 07 Liberec
Tel.: +420 485 249 755 • e-mail: rezervace@hotelbabylon.cz

Rodný dům Ferdinanda Porscheho
Zveme vás na prohlídku nově zrekonstruovaného
domu, ve kterém se v roce 1875 narodil Ferdinand
Porsche, automobilový konstruktér a tvůrce vozu
Volkswagen. Na autentickém místě jsou představeny
zásadní momenty vývoje inženýrského
a konstrukčního umění, jehož součástí je životní dílo
Ferdinanda Porscheho.
Otevřeno pátek–neděle 9:00–17:00
Využijte kombinovaného vstupného do Rodného
domu i ŠKODA Muzea v ceně 100 Kč/50 Kč.
Rodný dům Ferdinanda Porscheho
Tanvaldská 38, Liberec – Vratislavice nad Nisou, T: +420 326 832 028,
+420 326 832 038, E: vratislavice@skoda-auto.cz,
rodnydumporsche.cz, muzeum.skoda-auto.cz
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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)
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Kly se rozjížděly pomaleji
Několik zajímavých hráčů
posílilo v zimní přestávce
fotbalové Kly. I díky
tomu se mužstvo dostalo
v tabulce tam, kde
ho chce trenér vidět.
PETR PROCHÁZKA ML.
KLY | Fotbalové Kly po postupu do
krajské A třídy nejprve tápaly. V prvních dvou kolech se jim nepodařilo
vstřelit branku, samy jich pět dostaly a
byly na chvostu tabulky. Nyní, po dvaadvaceti odehraných utkáních, vypadá situace o poznání lépe. Kly jsou na osmé
příčce a s třiceti pěti body mají dostatečný náskok na sestupové posty.
„Vypadalo to děsivě, ale naštěstí
jsme se zvedli a hrajeme přesně tam,
kde jsem chtěl, tedy mimo záchranářské
boje,“ líčil hlavní kouč mužstva Michal
Voljanskij.
V Klech chvíli váhali, zda postup přijmout. Ještě před dvěma lety místní fotbalisté hráli krajský přebor, jenže poté
po domluvě přihlásili B třídu, aby si
„jen zahráli“.
„Zvážili jsme všechna pro a proti, a
nakonec jsme se dohodli, že postoupíme. Myslím si, že by byla škoda hrát
soutěž, která je pod naše možnosti,“ prozradil Voljanskij.

Kádr se musel rozšířit
V zimě nastalo další rozšiřování kádru,
které bylo nutností. Ze Záp tým posílil
Ivo Doležal, z Pšovky Mělník přišel Tomáš Frajman a k tomu dorazili bratři Jakub a Miroslav Mihalíkovi.
„Měli jsme jen asi 14 fotbalistů, což
by na A třídu bylo proklatě málo. Posílili jsme jak před sezonou, tak během zim-

ní přípravy. V dnešní době je málo hráčů, navíc mladí jsou často spokojeni
v nižších soutěžích a do lepších týmů se
jim prostě nechce. Bez nějakých větších
finančních injekcí je těžké sehnat kvalitní posilu,“ posteskl si Voljanskij.
Asi největším problémem Kel jsou
utkání, která z příznivého výsledku ztratí. Stejně jako v minulém kole, když
v Lysé nad Labem vedly 1:0, ale nakonec prohrály 2:3.
O víkendu čeká Kelské těžký oříšek.
Na jejich hřiště dorazí první Vyšehořovice, jednoznačný cíl je však obrat favorita o všechny body.
„Já doufám, že přijedou, prohrají a
zase odjedou. Vždy máme cíl hrát o ty
nejvyšší příčky, nespokojili bychom se
s hrou o záchranu. Věřím, že jakmile se
nám podaří vstřelit první gól, že už to
tam potom začne padat,“ sdělil optimisticky naladěný kouč Kel.

Vícebojařská elita letos
do Kladna nedorazí
KLADNO | Bryan Clay, Roman Šebrle,
Tomáš Dvořák, Dmitrij Karpov nebo
Oleksij Kasjanov. Velká jména světové
atletiky lákala fanoušky na vícebojařský mítink v Kladně, který se chtěl zařadit mezi top podniky na světě. Ještě loni
organizátoři tvrdili, že závody patří
mezi pět elitních vícebojařských akcí
světa pod hlavičkou IAAF.
Letos už však podnik ve své předchozí podobě v Kladně nebude. Po sporu
pořadatele závodu Zdeňka Lubenského
s kladenským atletickým klubem je
otázkou, jaká je jeho budoucnost. „Pokusím se mítink nabídnout jinému měs-

tu,“ uvedl bývalý tyčkařský reprezentant Zdeněk Lubenský, podle něhož
chtěl kladenský klub závody pořádat
beze něj, s atletickým svazem.
Mítink o víkendu 16. a 17. června
bude zároveň mistrovstvím republiky.
Protože bude otevřené, přijedou i zahraniční jména, i když nebudou tak zvučná
jako v minulosti.
Vyvrcholení atletické sezony se však
v Kladně přihlásí o slovo až měsíc poté.
Městu totiž bylo přiděleno mistrovství
republiky jednotlivců, na němž by měly
28. a 29. července startovat všechny české atletické hvězdy.
(gej)

Fotbalové Kly se po postupu do krajské A třídy určitý čas hledaly. Nyní však
jejich pozice vypadá stabilizovaně, jsou na osmé příčce tabulky a mají dostatečný náskok na sestupová místa.
FOTO | ARCHIV KLUBU
INZERCE

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

