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Úpa vydala televizi i staré lyže
Armáda 145 dobrovolníků uklidila řeku Úpu v Trutnově. Za dopoledne naplnili 250 odpadkových pytlů
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
TOMÁŠ PLECHÁČ
TRUTNOV | Obyvatelům největšího
města regionu není jedno, jak vypadá jejich životní prostředí. Dokládá to neobvykle vysoký zájem o velkou úklidovou
akci na řece Úpě. Předposlední dubnovou sobotu ji vyčistilo 145 dobrovolníků, desetkrát více než v loňském roce,
kdy akce měla v Trutnově premiéru. Naplnili 250 odpadkových pytlů. Úpa vydala televizory, matrace, staré běžky i nepřeberné množství oblečení.
Nebývale vysoký zájem organizátory
zaskočil, připravené erární pytle a rukavice téměř nestačily. „Museli jsme přebíhat mezi jednotlivými stanovišti, aby se
dostalo na všechny. Čekali jsme, že
účast bude vysoká, ale 145 lidí nás
opravdu překvapilo,“ uvedla Tereza Bušová z tábora pořadatelů, kteří úklidovou akci svolali na Den Země.
Zájemce oslovili prostřednictvím letáků i kampaní na sociálních sítích. Díky
vysoké účasti se dobrovolníkům podařilo uklidit říční úseky, na které se v loňINZERCE

Vytáhnout některé odpadky z vody dalo pořádně zabrat. Účastníci velkého
úklidu proto museli spojit síly.
FOTO | TOMÁŠ PLECHÁČ

ském roce nedostalo. Účastníci celkem
pročesali úsek dlouhý 10 kilometrů. Pomohly děti ze Základní školy Komenského v doprovodu učitelů, klienti trutnovského krizového centra Riaps nebo zdravotně postižení z Barevných domků Hajnice. Nejvíc dobrovolníků se sešlo v centru města. „Jezdím hodně na vodu, nepořádek kolem Úpy mě ani moc nepřekvapil. Je to všude podobné, lidé si z břehů
dělají odpadiště,“ uvedl Daniel Kubík.
Úklidové čety postupovaly systematicky, pročesávaly říční břehy metr po
metru. Odvážnější „sběrači“ v holinách
a vysokých brodicích kalhotách šli přímo korytem řeky. Igelitové pytle plnily
plechovky, plastové lahve, cigaretové
nedopalky. Některé nálezy se do objemných pytlů ani nevešly.
„Našli jsme několik umyvadel, záchod, monitory od počítače, televize a
vybavení, ze kterého by se dala vybavit
skoro celá domácnost: křeslo, matrace,
koberce, domovní dveře,“ vyjmenovala
Tereza Bušová. V Úpě se skrývaly také
injekční stříkačky, běžky či různé druhy
oblečení včetně spodního prádla. Čističi
dokonce objevili státní poznávací značku, kterou organizátoři předali městské
policii.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4
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Po demolici vznikne terminál
Hostinné po zbourání staré sodovkárny postaví nový dopravní terminál za 23 milionů korun
TOMÁŠ PLECHÁČ
HOSTINNÉ | Dopravní uzel podkrkonošského města se do konce letošního
roku promění k nepoznání. V červnu
má skončit demolice staré sodovkárny a
hned potom na místě stávajícího autobusového nádraží začne vznikat nový terminál za 23 milionů korun. Radnice na
něj získala dotaci z Evropské unie. Na
konci listopadu už budou autobusy zajíždět na moderní nástupiště.
Stávající nádraží v podstatě tvoří pouze zpevněná asfaltová plocha a sloupy
autobusových zastávek. Chybí kryté stání, vyznačené parkoviště i přehledný
systém v organizaci dopravy. To se
brzy změní. Na vybudování terminálu
radnice pracovala dva roky, v současnosti připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby.
Na nádraží vniknou čtyři krytá nástupiště, 26 parkovacích míst pro osobní
automobily a dvě odstavná stání pro autobusy. Informační systém bude propojený se železnicí, nedaleko se totiž nachází městská vlaková zastávka. „Pokud vše půjde podle harmonogramu,
tak by stavební práce měly začít na přelomu června a července a ukončeny by
měly být do konce listopadu,“ uvedla
hostinská starostka Dagmar Sahánková.
Investice zatíží městskou pokladnu
minimálně, evropská dotace zaplatí 90
procent nákladů. Zajímavým doplňkem
terminálu bude chytrý sloup, kde se pasažéři budou moci připojit na wifi a dobít si mobilní telefon. „Bude to terminál

Takto bude na podzim vypadat autobusové nádraží v Hostinném. Centrem
terminálu budou čtyři krytá stání.
VIZUALIZACE | MĚÚ HOSTINNÉ
21. století,“ poznamenal místostarosta
Petr Kesner. Na zmodernizované autobusové nádraží dohlédne kamerový systém, na rozdíl od současnosti bude provoz jednosměrný.
Až začnou dělníci stavět terminál, v
prostoru autobusového nádraží už nebude bývalá sodovkárna. Jedna z dominantních budov městského centra byla
od 90. let téměř nevyužívaná. Radnici
se ji dlouhé roky nedařilo prodat ani pronajmout, vloni na podzim proto úředníci začali připravovat demolici sodovkárny. Záměr urychlilo zřícení střechy, která v únoru nevydržela nápor sněhu. Hrozilo zřícení dalších částí budov.
Areál je nyní oplocený a těžká technika postupně rozebírá budovu. Sodovkárna zmizí do konce června. Jak radnice s

Ze sodovkárny jsou ruiny, demolice skončí v červnu. FOTO | T. PLECHÁČ
uvolněným prostorem naloží, není jasné. Zatím tam bude zelená plocha. „V
současné době tam žádný záměr nemáme. Do budoucna však počítáme s tím,
že celou oblast zadáme architektovi,“

dodala Dagmar Sahánková. Mohl by
zde například vyrůst bytový dům.
Stavba dopravního terminálu si,
nejdříve na přelomu června a července,
vyžádá přemístění tří autobusových stání do nedaleké Školní ulice, kde se nachází školní družina i dům dětí a mládeže. Minimálně na několik týdnů si tak
školáci budou muset zvyknout na přítomnost autobusů. Podle radnice se nabízelo více možností, kam autobusové
nádraží dočasně přesunout.
„Ostatní varianty, které připadaly v
úvahu, byly mimo centrum města. Nemyslím si, že tím ve Školní ulici stoupne riziko. Dnes je to jednosměrná ulice,
někteří řidiči nerespektují maximální
rychlost a jezdí si tam, jak chtějí. Tím,
že sem budou pomalu najíždět autobusy, naopak dojde k určitém zklidnění,“
naznačil místostarosta Petr Kesner.
Umístění zastávek před školní družinu
schválil dopravní inspektorát, dohlížet
na bezpečnost dětí bude městská policie
i preventisté kriminality.
Velké komplikace neočekává ani ředitel Základní školy v Hostinném Jaroslav Sogel. Autobusy začnou ke družině
zajíždět na začátku školních prázdnin, v
listopadu už by měl být terminál hotový. „Nemyslím si, že to bude nějak dramatické. Děti ze školy nechodí do družiny nikdy samy, vždy je doprovází vychovatelky, učitelé nebo asistenti. V případě starších dětí, které docházejí do
družiny samostatně, by jim měli dělat
doprovod rodiče, nebo je alespoň poučit,“ sdělil ředitel.

Úpa vydala „poklady“: televizi i běžky
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Akce Čistá řeka Úpa přilákala ekologicky smýšlející usedlíky i trutnovské
patrioty, kteří už v Trutnově nebydlí.
Lukáš Šmíd se vrhl na úklid krátce po
příjezdu z britských ostrovů. „V Anglii
mi končila práce, naplánoval jsem si to
tak, abych stihl tuhle akci. Vloni jsem
se nezúčastnil a letos jsem už nechtěl
chybět,“ prozradil.
Vladimír Nekrasov nechyběl na obou
ročnících. Podél Úpy na Zelené Louce,
kde pracoval, se podle něj loňský úklid
projevil. „Oproti loňsku jsme našli tak
50 procent odpadků. Paradoxem je, že
pejskaři sice seberou exkrement do pytlíku, ale hodí ho na břeh,“ všiml si.

Dobrovolníci systematicky pročesali desetikilometrový úsek Úpy. Na březích sbírali zátky od piva i cigaretové nedopalky.
FOTO | TOMÁŠ PLECHÁČ

Organizátoři chtějí v čištění řeky pokračovat v dalších letech. Po letošním
úspěchu přemýšlejí, že by akci vzhledem k velkému ohlasu rozšířili také za
hranice okresního města. „Už se nám
ozvaly okolní obce, že by se příští rok
připojily. Bylo by fajn třeba jednou vyčistit celou Úpu od jejího pramene až k
ústí,“ naznačila Tereza Bušová.
Po Dni země prokoukla také rokle v
Prostředním Lánově. Její vyčištění zorganizovala trojice kamarádek ve spolupráci s místní základní školou v rámci
projektu Matko Země. Předposlední
dubnový víkend se mělo uklízet na hřebenech Krkonoš. Správa KRNAP však
tradiční akci kvůli nečekané sněhové nadílce přesunula na 20. května.
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Krkonoše „zachvátila“ uranová
horečka. Na příkaz Sovětů
Jako ementál provrtali
horníci v 50. letech
krkonošské podzemí,
hledali uran pro SSSR.
Zanechali po sobě
desítky kilometrů štol.
TOMÁŠ PLECHÁČ
VRCHLABÍ | Herlíkovice, Horní Mísečky, Medvědín, Malá Úpa, Žacléřsko.
Tam všude v 50. letech minulého století
komunističtí prospektoři hledali uran.
Symbol atomového věku, po kterém
byla v té době extrémní poptávka. Krkonoše zachvátila uranová horečka na příkaz Sovětského svazu, který v době studené války potřeboval surovinu pro vývoj jaderné zbraně. Horníci si počínali
jako krtci, za 10 let provrtali v krkonošském podzemí desítky kilometrů chodeb. Vytěžili však pouze 41 tun uranu.
Už v září 1945 obsadila Rudá armáda
světoznámé naleziště uranu v Jáchymově. Od té doby veškerá těžba chemického prvku s protonovým číslem 92 na našem území podléhala Sovětskému svazu, který v té době neměl zmapovaná
vlastní ložiska.
V roce 1947 vzniká expertní skupina
zaměřená na uranový průzkum mimo Jáchymov, tedy i v Krkonoších. O rok později komunisté zakládají samostatnou
skupinu Kutací práce Krkonoše, od
roku 1951 už má sídlo ve Vrchlabí. Působí zde až do roku 1958, pak se přesouvá do Orlických hor.

Vyrazili 35 kilometrů štol
„Uran byl strategickou surovinou. V
roce 1947 začala studená válka a Sovětský svaz ještě neměl atomovou zbraň,
zatímco Američané už ano. Hledal proto uranové rudy a také wolfram,“ říká
trutnovský hornický badatel Václav Jirásek. Program vývoje atomové zbraně
SSSR zahájil v roce 1943, druhou atomovou mocností na světě se stal v roce
1949, kdy v Kazachstánu odpálil první
atomovou pumu RDS-1. Ve velkém Sověti testovali jaderné zbraně v 50. letech a na začátku 60. let.
Jako první začali experti už na konci
40. let ověřovat odvaly starých rudných
dolů v Herlíkovicích, Harrachově a na
Kozinci. Průzkum založený na měření
intenzity gama-záření proběhl také ve
Svatém Petru, na Malé Úpě a v okolí
Labské přehrady u Špindlerova Mlýna.
„Od jara do podzimu 1948 odborníci
prozkoumali plochu o rozloze 160 kilometrů čtverečných,“ shrnuje Ladislav

Přísně tajné. Uranový průzkum v Krkonoších probíhal téměř celá 50. léta.
Pašek ze státního podniku Diamo, který
se zkraje 90. let stal nástupcem organizace Československý uranový průmysl.
V roce 1951 dochází k renesanci průzkumu: plocha, na které prospektoři hledají uran, vzroste téměř čtyřikrát. Zabírá území celých východních Krkonoš
od Tanvaldu až po Žacléř. O rok později začíná první pokusná těžba u Labské
přehrady. „Horníci dělali ražby od koruny hráze. První výpočet stanovil zásoby
uranu na 6,8 tun. Z dnešního pohledu to
je zanedbatelné množství, ale tehdy
byla poptávka po tomto kovu obrov-

ská,“ upozorňuje Pašek. Postupně se
průzkum přesouvá i do dalších lokalit.
Například v Lánově horníci dělají až
100 metrů hluboké geologické vrty, štoly razí v Černém Dole. Vrchol přípravných prací spadá do roku 1954. Tehdy
prospektoři vyrazili do masivu Medvědína dvě štoly. Původně experti stanovili zásoby na 90 tun, po dokončení průzkumu v roce 1955 už spočítali, že se v
podzemí skrývá až 170 tun uranu.
U Labské přehrady nakonec komunisté vytěžili 16 tun uranu, v roce 1957 zde
práce končí. Ve stejné době začínají děl-

Uran těžili i v Radvanicích
RADVANICE | Uranová horečka v době
studené války zasáhla i další regiony, například Radvanice v Jestřebích horách.
Zatímco v Krkonoších se uran těžil v rudných žilách, na Radvanicku v uhelných
slojích. „Nacházely se zde uhelné sloje,
které byly v některých částech radioaktivní. Mezi lety 1952 až 1957 byla těžba uranu prioritou,“ poznamenává Václav Jirásek, který prošel mnoha hornickými profesemi. Pracoval i jako báňský záchranář.
Jakmile pracovníci dolu naměřili ve
vytěženém uhlí dostatečné množství radioaktivity, šla surovina na výrobu radioaktivního materiálu. „Uhlí se spálilo, koncentrace radioaktivity zůstala v popelu,

který se dál zpracovával a odvážel do Sovětského svazu,“ dodává badatel. Do
roku 1957 spadaly Radvanice přímo pod
Jáchymovské doly, pak se vrátily pod
správu Východočeských dolů. Uran se
před druhou světovou válkou i po ní těžil
také v Bernarticích.
Z éry uranové horečky na Trutnovsku
se nedochovaly takřka žádné archivní
snímky. Průzkumy a těžba podléhaly přísnému utajení, fotografování uranových
dolů se rovnalo špionáži. „Horníci si to
nedovolili, nechtěli skončit na druhé straně Jáchymova,“ poukazuje Ladislav Pašek na to, že v jáchymovských dolech pracovali mimo jiné političtí vězni. (top)

ILUSTRAČNÍ FOTO | HYNEK GLOS

níci na Horních Mísečkách stavět zázemí pro zaměstnance uranového dolu na
Medvědíně. Budují provozní budovy,
šatny, ubikace pro horníky. Objekty
jako Cáchovna, Hořec a Kleč se později
přeměnily na ubytovny pro turisty.
Dnes ustupují moderní zástavbě.
Horníci se v novostavbách dlouho neohřáli, už v roce 1958 totiž uranová horečka v Krkonoších končí. „Sovětský
svaz přestal mít zájem těžit malá uranová ložiska, v té době už objevil dostatečné zásoby na svém území. Dochází proto k útlumu průzkumných prací,“ vysvětluje Ladislav Pašek.
V Harrachově probíhá těžba až do
roku 1959. Štoly a důlní šachty, které
zbyly po průzkumech a těžbě, jsou dnes
zasypané. Horníci během 50. let provrtali podzemí v Krkonoších jako ementál,
celkem prozkoumali plochu o rozloze
dva tisíce kilometrů čtverečných a vyrazili 35 kilometrů štol. Přesto vytěžili jen
41,3 tuny uranu.
Ve stejné době, kdy komunisté hledali na horách uran, probíhal velký geologický průzkum také v nitru Sněžky. Prospektoři v Obřím dole kromě cínových
a měděných rud hledali další strategickou surovinu – wolframovou rudu.
„Wolfram se používal ve zbrojním průmyslu jako tvrdokov na protipancéřové
střely,“ říká krkonošský geolog Radko
Tásler. Horníci za devět let vyrazili
sedm kilometrů chodeb. K těžbě však nikdy nedošlo, byla by příliš nákladná.
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Byl jsem stydlivý, herecká
faleš a hysterie mě nelákaly

Filmové tvůrce zaujal až ve 34 letech, nyní ale Martin
Finger patří k výrazným a často obsazovaným hercům.
„Jakmile se dvakrát třikrát v týdnu objevíte v televizi, už
se o vás ví. To se mně v začátcích nepovedlo,“ vysvětluje
jedna z tváří seriálu Ulice, ale také recesista z Nádraží.
Teď se v prvním snímku trilogie Zahradnictví opět
představí po boku svého kamaráda Ondřeje Sokola.
A zahraje si postavu, kterou proslavil Jiří Kodet.

VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | „Proletáři všech zemí, vyližte si...“
Herec Jiří Kodet i touto hláškou svou
postavu z filmu Pelíšky posunul do kategorie nesmrtelných. Obtížný úkol převzít tuto roli v novém filmu Zahradnictví: Rodinný přítel, která dějově předchází Pelíškům, na sebe vzal Martin Finger. „Nejvíc jsem si z Jirky Kodeta vzal
jeho dikci, když se rozčílil,“ říká.
První díl trilogie Zahradnictví Jana
Hřebejka právě jde do kin. Jak se vám
nastupovalo do figury, kterou proslavila taková osobnost, jako byl Jiří Kodet? Nebyla to překážka?
Samozřejmě jsem z toho měl vítr hned,
jak jsem se to dozvěděl, ale zároveň jsem
se hned dal do boje. Z Jirky Kodeta jsem si
vzal jen to nejlepší, co jsem si vzít mohl,
protože Pelíšky jsem viděl několikrát. Samotná příprava na roli ale nespočívala
v kopírování, protože největším studijním
zdrojem bylo povídání si s Petrem Jarchovským. Ten svého dědečka umí popisovat
velmi barvitě a já jsem chtěl postihnout
právě jeho – skutečného Jindřicha Rohna.
Nejvíc jsem si z Jirky Kodeta vzal jeho dikci, když se rozčílil. Ale jinak jsem samozřejmě hrál po svém, protože herectví není
o papouškování. Každý člověk je originál.
Prý jste se kvůli Zahradnictví učil hrát
na klavír. Nakonec ale váš hudební um
ve filmu vidět není.
Já sám na žádný nástroj nehraju, akorát
umím asi čtyři akordy na kytaru. Na klavír
jsem se ale už před lety kvůli roli učil jednu náročnější kreaci. Jednak jsem na to
měl celkem dost času a asi to bylo také
tím, že jsem byl mladší, ale ve výsledku
jsem skutečně působil jako jazzman, který
zpívá a opravdu umí dobře hrát. Lidé mi
pak říkali, že nepoznali, že vlastně na klavír neumím. S tímto vědomím jsem Honzovi Hřebejkovi říkal, že hrát před kamerou zvládnu, a tak jsem se opět začal učit.
Bylo na to celkem málo času, ale nakonec

jsem byl schopen tak nějak to přehrát. Jenže Jindřich Rohn byl opravdu velmi
zdatný klavírista. Když se mě pak Honza ptal, jestli bych byl schopný jen
tak nahodile něco jazzově zaimprovizovat, tak jsem mu řekl: To ses
zbláznil! (smích) Nakonec jsme si
museli pomoct známým filmovým „podvodem“, který už byl použitý v Pelíškách, takže muzikanti
byli za námi a jejich ruce hrály.
Jindřich Rohn je ve filmu člověk,
který se vrátí po letech věznění.
Musel jste kvůli autenticitě hubnout?

V průběhu natáčení vás potkala nepříjemnost, když jste si vážně zranil
nohu. Jan Hřebejk v jednu chvíli vůbec netušil, zda budete moci na place
pokračovat.
K tomu zranění
jsem přišel přímo
na place a vypadalo to velmi beznadějně. Šlo o koleno, se kterým jsem
následně musel na
operaci. Teď už je vše
víceméně v pořádku,
plná zátěž mě čeká za
pár měsíců, ale hlavní je, že můžu

chodit. V mém případě se musely zrušit
asi jen dva natáčecí dny, které se přesunuly někam jinam. Spoustu záběrů jsem ale
odchodil s ortézou na noze, což bylo dobře
možné díky dobovým kostýmům, které
měly kalhoty se širokými nohavicemi.
Zrovna jsem se před chvílí díval na filmový plakát, kde jsem s holí v ruce. Byl to
první den, co jsem byl schopen jakž takž
udělat s ortézou pár kroků. Honzík přišel
s tím, že budeme točit minutový záběr, jak
pomalu přicházím z dálky. Myslel jsem,
že si dělá legraci. Řekl, ať nemám obavy,
že si můžu jít o holi. No a nakonec se to
k té postavě v dané situaci i hodilo.

V Zahradnictví jste se opět setkal
před kamerou s vaším kamarádem Ondřejem Sokolem, se kterým se údajně
znáte už od první třídy.
Znali jsme se dokonce ještě před první třídou, když jsme si na sídlišti hrávali jako
malí kluci. To jsme ale ještě nebyli taková
nerozlučná dvojka jako později. Jen jsme
si sebe navzájem pamatovali a potkali
jsme se až později na gymplu. Ale hned
jsme si vzpomněli, že se známe.
Je pravda, že jste dnes hercem tak trochu díky němu?
Ne tak trochu, ale úplně díky němu. Když
už se mi vojna začínala pomalu chýlit ke
konci, tak za mnou přijel, přivezl mi přihlášku na DAMU a řekl mi, ať to zkusím. Nikdy předtím ani potom za mnou do Mikulovic u Jeseníku, kde jsem sloužil, nepřijel.
Takže to byla taková jeho cílená
mise – dostat Fingera na DAMU?
Vlastně ano. Já jsem mu tenkrát vysvětloval: Vždyť víš, jakej já jsem nesebevědomej, stydlivej a vždyť víš, jak mi vadí faleš
všech těch lidí okolo v téhle branži. Viděl
jsem ty hysterické projevy adeptů na herectví, když jsem Ondřejovi přihrával na jeho
přijímačkách. Viděl jsem, jak tam ti vystresovaní lidé hráli křečovitě na kytary a říkal
jsem si, že tohle vůbec není svět pro mě.
A Ondřej mi říkal: Neboj, tyhle na DAMU
stejně nevzali. V té době jsem nevěděl, co
bych měl dělat, vrátit se do práce se mi nechtělo, z toho, co jsem chtěl původně dělat
– tedy být kriminalistou, sešlo.

FOTO | HERMINAPRESS

5plus2
■ ROZHOVOR

V té době jsem sám o sobě byl docela hubený, ale na kameru to stejně nestačí, protože kamera zkrátka zvětšuje. Hubnout nějak výrazně víc by ale asi v mém případě
ani nešlo. To už bych vypadal asi i hodně
nemocně, což bych nechtěl. Kdybych dostal tolik peněz, abych potom nemusel čtyři pět let nic dělat, tak bych možná zhubl
drastičtěji, ale v našich českých podmínkách to nejde.

Martin Finger

Narodil se 16. prosince 1970 v Šumperku.
Maturoval na šumperském gymnáziu, absolvoval DAMU.
■ Přes úspěchy na divadelních prknech
(laureát Ceny Alfréda Radoka 2006) se do širší
povědomosti diváků dostal až v posledních letech,
kdy hraje v seriálu Ulice, výrazné dramatické role měl
v cyklech Bohéma, České století či ve filmu Pouta.
■ Za roli ve filmu svého spolužáka a kamaráda Ondřeje
Sokola Krásno získal ocenění za nejlepší mužský herecký
výkon na Cenách české filmové kritiky 2014.

■

■

Česká republika
Měl jsem život před sebou a nevěděl jsem,
co s ním, takže to přišlo v pravý čas. Jediné, co jsem mu tehdy řekl, bylo: Dobře,
tak já to teda zkusím, ale jen jednou! Když
mě napoprvé nevezmou, tak už tam víckrát nejdu! (smích) Vzali mě a celý můj život se začal ubírat jiným směrem.
V současnosti patříte k velmi často obsazovaným hercům, nicméně, kariéru
před kamerou jste rozjel poměrně pozdě – ve 34 letech. Proč?
To je možná otázka na ty, kteří do rolí obsazují. Je ale pravda, že jsem se upsal divadlu
ve chvíli, kdy jsem po škole nastoupil do
Národního. Hned záhy jsme s mým spolužákem Romanem Zachem z Národního
zase prchali. Říkali jsme si, že to pro nás
není nejšťastnější start kariéry, protože
takhle divadlo dělat nechceme, a tak jsme
odešli do Ústí. Je pravda, že Romana si už
tehdy někdo všiml a obsadil ho do nějakého seriálu a začal být známý. Jakmile se
dvakrát třikrát v týdnu objevíte v televizi,
už se o vás ví. To mně se nepovedlo, a tak
jsem byl nějakých sedm let v Ústí nad Labem – tak trochu za bukem, a věnoval
jsem se divadlu. Občas přišla nějaká nabídka z castingovek a občas jsem hrál nějaké
malé role v zahraničních produkcích, kde
jsem jednou prošel a řekl jednu větu. Pak
jsem přišel do Prahy do Divadla Komedie.
Průlom přišel, když mi dal Radim Špaček
první velkou šanci ve filmu Pouta.
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Další velkou roli jste si zahrál po boku
Ondřeje Sokola v jeho režijním debutu Krásno. Děj filmu je zasazený do vašeho rodného Šumperska, nicméně
místní vám dvěma prý po tomhle snímku nemohli přijít na jméno, protože
jste je prý na plátně dehonestovali.
Od té doby už uplynul nějaký ten pátek, tak mě napadá, mají vás doma
v Šumperku už zase rádi?
Třeba můj velký kamarád ze základní školy, který byl v kině na Krásnu a v Šumperku stále bydlí, s tím filmem vůbec nemá
problém a je vždycky rád, když mě nebo
Ondřeje vidí. Jezdí se na nás dívat i do Činoherního klubu. Jednou jsem se s ním
o tomhle bavil a říkal mi: Vykašli se na ně!
Bylo to krásný!
Dobrá, kamaráda z dětství bychom
měli. Co ten zbytek?
Ty negativní reakce se ke mně většinou dostávaly zprostředkovaně. Osobně jsem
se s nikým, kdo by mi za to vynadal, nesetkal. Řekl bych, že je to do jisté míry jakási bublina. Nespokojení křiklouni jsou
vždycky slyšet víc. To ale neznamená, že
jsou početní. Akorát je spousta lidí, kteří si
svůj názor nechají pro sebe a i to chválení
u nás není moc časté. Podstatná část těch
nespokojených kritizovala věci, které
jim vadí z malosti, protože my jsme se
ani náhodou do milovaného Šumperka nenaváželi.

INZERCE

OTEVŘENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
Přijeďte v termínu 12. - 14. 5. 2017
do Poděbrad a zahajte s námi již
109. lázeňskou sezónu na speciálním pobytu
SEZÓNA ZAČÍNÁ v hotelu Libenský ****
Užijte si víkend plný relaxu a kulturního vyžití společně
s programem Festivalu Cesta dobou.

Těšíme se na Vás

Cena od
3 490 Kč

325 606 500

Od Edvarda Beneše k bláznivým skečům na Nádraží
Martin Finger vloni doplnil známou čtveřici ze
show Partička v komediálním skečovém pořadu
Nádraží. Baviči z Partičky mu rozhodně nejsou cizí,
vždyť s Ondřejem Sokolem se zná už od
předškolních let. A Igor Chmela je zase jeho
kamarád z vojny a studií na DAMU. Tam se ostatně
dostal díky Fingerovi, na přijímačkách totiž svému
kamarádovi dělal přihrávače. Nakonec komise
přijala nejen Fingera, ale i Chmelu, který se
původně ke studiím vůbec nehlásil.
Herecké schopnosti Martinu Fingerovi již několikrát přinesly oficiální ocenění. A to jak na
divadelních prknech, tak i ve filmu. V letech 2006 a 2007 získal totiž Cenu Alfréda Radoka.
Poprvé za titulní roli v inscenaci Světanápravce a podruhé pak za roli Josefa K. v inscenaci
Kafkova Procesu. Pokud jde o stříbrné plátno, Cenu české filmové kritiky si v roce 2014 odnesl
za výkon ve snímku Krásno režiséra Ondřeje Sokola.
Na svém kontě má také zajímavé seriálové role. K těm nejvýraznějším patří postava Edvarda
Beneše v seriálu České století, kde se mimochodem před kamerou objevil i zcela nahý.
Před časem také naskočil do nekonečného televizního projektu Ulice (vpravo), kde hraje
kvartálního alkoholika. Nedávno jej diváci mohli vidět v kritikou opěvované minisérii
Spravedlnost, kde si společně po boku Ondřeje Vetchého zahrál podváděného policistu.
FOTO: archiv MAFRA, TV Nova, ČSFD.cz
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Okřídlený anděl i žirafa s Joštem
Má styl, jeho sochy veřejnost překvapují. Je jedním
z nejznámějších českých výtvarníků současnosti.
Jaroslav Róna slaví šedesátku. Narodil se 27. 4. 1957.
ČR | V šedesátce na zasloužený odpočinek?
Kdepak. Když bylo sochaři Josefu Václavu
Myslbekovi šedesát roků, pracoval na jezdecké soše svatého Václava, která stojí v Praze pod Národním
muzeem. Šedesátiletý sochař a malíř
Michelangelo zase sám bez pomocníků maloval fresku Poslední soud
v Sixtinské kapli. A čerstvý šedesátník Jaroslav Róna stále budí rozruch
svými sochami v ulicích měst. Jeho
osmimetrové dílo na počest markraběte Jošta na Moravském náměstí
označují Brňané jako žirafu,
i když jde o kobylu. Lezou pod
ni a smějí se pohledu na koňskou
tlamu, která zespodu vypadá jako pánské přirození. „Lidé často hledají na sochách sexuální prvky, a když je tam autor nedá, tak si je najdou sami,“ nebaví
už akademického malíře Rónu komentovat věčné dotazy na penis místo čumáku
klisničky. Podobné potíže, ale s dámským přirozením, už
malíř
a sochař Jaroslav
Róna zažil po odhalení pomníku Franze
Kafky, který je na pražském Starém
Městě. „Setkával

jsem se s narážkami
na šálový límec saka
spodní figury sousoší. Ale po nějaké době to
vyvanulo a socha je velmi příznivě přijímána,“ říká Róna o svém
díle. Za totality dráždil sérií obrazů
a grafik Vraždy, Krmič prasat nebo
Kanonýr, ale dneska ho provokace
bez hlubšího významu nudí. Sám
tvrdí, že má úctu k tradici a dělá
skutečné obrazy a sochy. Svědčí
o tom překrásná cena, kterou každoročně uděluje Akademie populární hudby. Róna jí dal podobu
anděla s rozepjanými křídly,
který hraje na roh. Ani zlo
v jeho zpracování nebývá nutně děsivé. Sedící čert na karlovarské kolonádě bavil hlavně děti, ale dospělí ho
v anketě odmítli, a tak se socha stěhovala do Liberce na výstavu.
Brněnská Odvaha neboli markrabě
Jošt na koni s žirafíma nohama dostane
zřejmě následovníka. Róna teď pracuje
na podobné soše pro pražskou Pankrác.
Shodou okolností se jmenuje Červená
žirafa a opět se bude dát chodit pod jejíma nohama. Podle umělce v tom však
žádný odkaz na brněnského Jošta není.
„Tuto sochu jsem navrhl snad ještě
před ním. Má mít deset metrů, takže
bude ještě větší. Bude červená a bude
vypadat spíše jako pokémon – nebo sprcha,“ usmívá se Róna.
(kor, dh)
Jaroslav Róna je zakládajícím členem legendární výtvarné skupiny Tvrdohlaví.
Léta učil sochařinu na Akademii. Jeho tvorba se střídavě přiklání k sochařství nebo
k malířství.
FOTO | 6x MAFRA

Brněnská socha Odvahy neboli markraběte Jošta (vlevo nahoře) a na malém snímku tlama kobylky zespodu připomínající penis. Pražský pomník
Franze Kafky (vpravo) se šálovým límcem, v němž někdo vidí dámské přirození. Sochu sedícího čerta (vlevo dole) si na kolonádě nepřáli obyvatelé
Karlových Varů.
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Česká geologická služba (Praha) hledá
provozního zámečníka, údržbáře
(instalatér, elektro) - dvousměnný
provoz, osvědčení dle vyhlášky č. 50/78 Sb.
§ 8 výhodou. Nabídky se životopisem
zasílejte na adresu
helena.zemlickova@geology.cz.
Více na www.jobdnes.cz/detail/4U4762

Čes ká
geologická
s lužba

Prodavač/ka - Železářství v Jenči přijme
prodavače/čku, 12 hod. směny,
krátký/dlouhý týden. Platové podmínky:
nástup 17.300 Kč, po zapracování 21.600
Kč. Dostupnost z Prahy i Kladna je velmi
dobrá (vlak, bus). Email:
romana.fialova@orplus.cz. Tel.: 725 483
Více na www.jobdnes.cz/detail/Z7PTE2

Justice, právo, legislativa

Obchod, prodej, nákup

Právník - právnička

Číšník/servírka

Referent odd. odpočívek, Olomouc

Číšníci a servírky

Obsluha Velínu - Bezpečnostní pracovník

10 000 - 15 000 Kč / měsíc

OR Plus
s .r.o.

Kuchař/ka, pomocný kuchař/ka

Referent Oddělení Cross Compliance a ostatních průřez.činností

Kuchař/ka

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

15 000 - 20 000 Kč / měsíc
65 Kč
7 400 - 14 800 Kč / měsíc
30 000 Kč / měsíc
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„Velbloudí máma“ pečuje o tucet
Dokážou na vás nepěkně plivnout a když jim geny zavelí,
tak i kousnout. Zároveň ale umí rozdávat klid a pohodu.
Velbloudi jsou si zkrátka vědomi své výjimečnosti.
A výjimečný je i areál chovatelky Žanety Krátoškové,
kde se nachází největší velbloudí farma v Česku.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Záhostice jsou obyčejnou vískou nacházející se nedaleko od Tábora. A já tu
poprvé v životě právě ochutnávám čerstvě
nadojené velbloudí mléko. Je vlažné, sladší a chutná sametově. Je od koho „brát“,
vždyť jen před pár dny se tu totiž narodilo
velbloudě. „Mléko je velmi jemné, do
kafe je úplně ideální,“ říká při dojení chovatelka Žaneta Krátošková, majitelka největší velbloudí farmy v Česku.
Je 20. dubna a sněží. Velbloudy to ale netrápí. Přelézáme ohradu do výběhu a zvířata svou „mámu“ obklopí tak natěsno, až se

ztratí v hradbě chlupatých těl. Lásku cítí
37letá Žaneta ke ‚korábům pouště‘ už mnoho let. „Začalo to v Austrálii, kde jsem náhodou narazila na farmu hluboko v buši.
Zeptala jsem se, zda bych u nich mohla za
byt a stravu pomáhat. Souhlasili, a tak jsem
získala své první zkušenosti. Dokonce
jsem jezdila velbloudí závody,“ vzpomíná.
Po takovém zážitku měla jasno, že se nějakou podobnou farmu pokusí vybudovat
i doma v Česku. „První tři zvířata jsem
koupila pár let po návratu od ‚protinožců‘
z cirkusu Berousek. Zaplatila jsem za ně
kolem 300 tisíc korun,“ popisuje 10 let staré začátky. U tří dvouhrbých zvířat to ale
neskončilo, chovatelka sháněla další a další. Dnes se jich ve výběhu prohání dvanáct. „Kromě cirkusu je mám z několika
českých zoologických zahrad, některé

krků není jen tak. Měsíčně toho sežerou za
13 tisíc korun. Když jsou nemocní, tak roční péče veterináře vyjde i na 100 tisíc. „Letos jsou naštěstí zatím zdraví, nejčastější
mívají zástavu bachoru, což se jim stane,
když je někdo něčím nevhodným nakrmí.
Už několikrát jsem musela návštěvníkům
vynadat. Velbloud pak má ukrutné bolesti,
přestane žrát, hubne a může pojít.“

Couvání na povel

Prvního velblouda si Žaneta Krátošková pořídila před 10 lety.
jsem dovezla z Německa a Polska, další se
mi tu už narodili,“ vypočítává. Koupit velblouda přitom vůbec není levná záležitost.
„Velbloud se dnes prodává za pět až osm
tisíc eur (135 až 216 tisíc korun, pozn.
red.). Záleží, zda je to samec či samice
a jaké umí povely,“ vysvětluje chovatelka.
Starat se o dvanáct hladových velbloudích

Aby farma mohla při takto vysokých nákladech fungovat, velbloudi si na sebe musí
vydělat. Vozí návštěvníky a také se předvádějí na nejrůznějších akcích. Skoro každý
víkend mají nějaké představení. „Nejstarší
je 22letý Mohammed, pro projížďky s lidmi je ideální. Dále třeba Kája, Aladin nebo
Sába. Učím je chodit na vodítku, lehat
a zvedat se na povel nebo couvat na tlak,“
popisuje chovatelka. „Jezdíme třeba za dětmi do školek a škol, na různé oslavy, průvody a společenské akce,“ dodává.
Největší „makačka“ pro některá ze zvířat Žanety Krátoškové přichází trochu paradoxně v zimě, zejména na Vánoce v takzvaných živých betlémech.
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od 24. 4. do 30. 4. 2017

DÁREK PRO VÁS: SMAJLÍK - LINECKÉ TĚSTO 3 KS V HODNOTĚ 40 KČ.

Každý týden od čtvrtka do neděle při nákupu uzenin, uzených mas, lahůdek a pečiva nad 200 Kč.

Vepřová
krkovice

89,90

S KOSTÍ

1 kg

BEZ KOSTI 129, kg
90

Hovězí mleté
polotovar

Uzený bok
s kostí
1 kg

Vepřová šunka
nejvyšší jakosti,
jakost nejvyšší, 90 % masa

SUPER CENA

Špekáčky
výběrové

8,50

18,90

100 g

100 g

SUPER CENA

VÍKENDOVÁ
CENA:

ČT 27. 4. AŽ NE 30. 4. 2017

Kuřecí prsní
řízky

SUPER CENA

109,90
1 kg

Kuřecí čtvrtky

SOUTĚŽní OTázka
Kdo je režisérem filmu?
Instrukce k soutěži:

1 kg

SUPER CENA

VyhrajTe

dárkový balíček k filmu Zahradnictví: rodinný přítel!

a) ondřej Sokol b) petr ostrouchov c) Jan hřebejk

84,90

149,90

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE TýDENÍKU 5plus2

44,90
1 kg

Své odpovědi zasílejte do dnešní půlnoci na
adresu vyhraj@5plus2.cz ve tvaru JMÉNO,
PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFON, SPRÁVNÁ
ODPOVĚĎ (A, B, nebo C), do předmětu
e-mailu uveďte ZAhRADNiCTVÍ. Pět
soutěžících se správnou odpovědí vyhrává
dárkový balíček k filmu. Výherce bude
kontaktován e-mailem do 3 pracovních
dnů. Více informací o pravidlech soutěže
a vyzvednutí cen najdete na
www.5plus2.cz

Česká republika

28. dubna 2017 11

pouštních zvířat
„Hlavně pracují ti dva nejšikovnější, vydělávají na zbylých deset, kteří jsou buď
už moc staří, nebo se povelům teprve učí,“
podotýká. Záhostická farma je pro letošní
rok návštěvníkům oficiálně zavřená, protože se přebudovává sociální zázemí. Když
se však někdo i tak po cestě okolo přijede
na velbloudy podívat, majitelka je podle
svých slov zvířata prohlédnout nechá.

Široký úsměv i plivanec
Sledovat souhru mezi chovatelkou a jejími
svěřenci je zábavné. Když mezi ně vejde,
zvířata jí projevují náklonnost mimo jiné
i mimikou, která připomíná široký úsměv.
Ovšem nenechme se ukolébat přátelským
chováním těchto sudokopytníků, velbloud
totiž může být i pořádně nebezpečný tvor.
„Zejména chovní samci jsou zlá zvířata.
Pudově na ostatní velbloudy, ale i třeba na
lidi, útočí. Jednoho jsem tu měla, ohnal se
po mně a zakousl se mi do trička. Kdyby
nebylo volné, tak mi vykousne kus boku,“
překvapuje Žaneta Krátošková. Nebezpečné může být i kopnutí, pořádně nepříjemná
je také oblíbená velbloudí obrana – plivání.
„Už jsem pár zásahů schytala do obličeje,

Velbloudí „viagra pouště“
Ač má velbloudí mléko řadu pozitiv,
chovatelka Žaneta Krátošková se jej prodávat
nechystá. Prý by to nejspíš neprošlo přes
úředníky. V Evropě bylo totiž velbloudí mléko
dlouho tabu, až poslední tři roky je jeho
prodej Unií povolen. Dováží se zejména
z farem ve Spojených arabských emirátech.
Cena je přibližně 300 korun za litr, kopeček
zmrzliny vyjde na 120, čokoláda na 250.
„Oproti čerstvému kravskému je lehčí, méně
tučné a má vyšší obsah vitaminu C,“ říká.
Je vhodné zejména pro alergiky. Oblíbené je
v Indii, kde ho nazývají „viagrou pouště“,
mléko prý totiž funguje i jako afrodiziakum.

je to smradlavá zelenavá tekutina složená
ze slin a natráveného obsahu žaludku,“ popisuje Krátošková. Zvířata z farmy, kde
jsou i kozy, lamy nebo poníci, si někdy dělají naschvály jak rozpustilé děti. „Jeden
malý poník umí podlézat ohradu a provokuje ostatní zvířata. Jednou se rozhodl navštívit velbloudy a jedna ze samic ho naschvál
zalehla a dusila ho. Když jsem to zahlédla,
poník už chrčel, naštěstí jsem velbloudici
odehnala včas,“ uzavírá vzpomínkou.

Největším kamarádem Žanety Krátoškové je velbloud Šajtan. S ním by prý
šla klidně i na nákup a uvázala ho u samoobsluhy.
FOTO | JOSEF HORA, 5plus2
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5 PLUS 2 pro Vás ve spolupráci
s cestovní kanceláří NIKAL:
ZDARMA DOPRAVA
MODERNÍM AUTOBUSEM!

8 dní od

ITÁLIE

OKRUŽNÍ CESTA
Program zájezdu:

9990,Kč

3 výlety V
CENĚ!

Naše služby pro Vás:

1. den: Odjezd autobusu
2. den: Rimini - zelená perla Jadranu
– V CENĚ ZÁJEZDU!
3. den: Benátky – Královna Jadranu

• Cesta tam a zpět dálkovým autobusem Plzeň, Praha, Jihlava, Brno
(ohledně dalších možných zastávek
nám zavolejte).

4. den: San Marino a historická
Ravenna

• 5x ubytování v hotelu střední třídy
ve dvoulůžkovém pokoji

5. den: Gardské jezero – modrá perla
Itálie – V CENĚ ZÁJEZDU!

• Rezervační poplatek!

6. den: Verona: město Romea a Julie
7. den: Volný čas - Vicenza a cesta
domů – V CENĚ ZÁJEZDU!
8. den: Návrat domů

• 6x typická italská snídaně
• česky mluvící NIKAL průvodce
• 3 výlety V CENĚ!
• • Návštěva Rimini
• Výlet Sirmione, Gardské jezero
• Návštěva Vincenza

06.06. – 15.06.17 • 11.09. – 20.09.17 • 04.10. – 13.10.17

MOŽNOST PARKOVÁNÍ
NA LETIŠTI ZDARMA*!

INDIE

OKRUŽNÍ CESTA
Program zájezdu:

1. den: Přílet do Dillí

(Při objednaném balíčku transportů)

2. den: přílet do Dillí – okružní cesta
městem
3. den: Návštěva Nového Dillí – Agra
4. den: Agra – Tádž Mahal – Červená
pevnost
5. den: Fatehpur Sikri – Jaipur
6. den: Amber Fort
7. den: Volný čas – Výlet Jeep Safari
nebo výlet„Den se slony“
8. den: Jaipur – Dillí
9. den: Dillí – Zpáteční cesta
(Při objednaném balíčku transportů)

10. den:Návrat do Prahy nebo Vídně

10 dní od

13 990,Kč

6 výlety V
CENĚ!

Bezplatná
linka k nám!

ZDARMA
Kvalitní dárky!

Naše služby pro Vás:

•7x ubytování v dobrých 3 a 4*
hotelech! Ubytování v hotelu dle
programu či ve srovnatelné kvalitě.
•7x snídaně - formou bufetu
•Doprava v programu okružní cesty
v komfortním klimatizovaném autobusu.
•Uvítací koktejl při příjezdu
•Česky mluvící NIKAL průvodce
• 6 výletů V CENĚ!
• Okružní jízda městem Staré Dillí
• Prohlídka města Nové Dillí
• Návštěva Tádž Mahalu v Agře
• Prohlídka Fatephur Sikri
• Prohlídka Jaipur
• Prohlídka Amber Fort

*(1 parkovací místo pro Smlouvu o zájezdu na vyžádání od klienta)

30.09. – 07.10.17 • 14.10. – 21.10.17 • 28.10. – 04.11.17

Jen u NIKALU
dostanete:

ZDARMA

doprava moderním autobusem!

ZDARMA

Parkování na letišti!

Zavolejte - bezplatná linka: ✆ 800 101 606 ❙ www.nikal-zajezdy.cz
Naše kancelář v Česku:

…Spolu
poznáme svet!

Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná • provozovna: Kotkova 710/3
66902 Znojmo • IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • Ceny jsou uvedeny pro osobu
na dvojlůžkovém pokoji/lodní kabině

Váš akční kód

telefonicky + internet:

CZ 17 5PL 223

ZDARMA

Naše pomoc na letišti!

^

„
Česko jako země piva?
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Česká republika

Ano, ale i unikátních
zásob minerálních vod
Ačkoliv to leckoho může
překvapit, Česká republika
není mocnost jen díky
produkci piva, ale
i jiné tekutiny – minerálek.
Podle expertů jsou u nás
všechny hlavní typy,
které se na světě
vyskytují. A také česká
voda z kohoutku je svou
kvalitou výrazně nad
světovým průměrem.

Kupříkladu
minerální voda
v Darkově je stará
několik milionů let, svým
stářím se ale narozdíl od
některých zahraničních
balených vod za velké
peníze marketingově
neohání.
který reguluje krevní tlak a který je obzvláště zapotřebí po chirurgických zákrocích či při redukčních dietách, obsahují potraviny jako mandle, špenát, rozinky nebo brambory. Bohaté na draslík
jsou také vody Korunní a Matonni.
Stavební materiál kostí a zubů – tedy
vápník, který se podílí také na srážlivosti krve, najdete kromě mléčných výrobků i v minerální vodě Ondrášovka.
Na v českých podmínkách nedostatkový a cenný jód je zase krom mořských ryb bohatá voda Poděbradka.

VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Je zdravá, kvalitní a hlavně –
v zemi velikosti České republiky v mimořádně širokém spektru druhů. Řeč je
o minerální vodě, přírodním bohatství
pod povrchem naší země. „V Česku najdete veškeré typy minerálních vod na
světě,“ potvrzuje Zbyněk Hrkal, hydrolog Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy. „Je to něco naprosto unikátního a vděčíme za to zdejšímu různorodému geologickému složení,“ zdůrazňuje.
Nezaměňujme ale různé druhy vody.
Kojenecké, pramenité a klasické pitné
balené vody neobsahují minerální látky
ani stopové prvky, které by na organismus působily blahodárně. Slouží zkrátka jako základ pitného režimu, podobně

jako voda kohoutková. „Že by kohoutková voda mohla působit zdraví prospěšně, to bych skoro vyloučil. Ovšem že je
plošně kohoutková voda zdraví neškodná, to mohu garantovat stoprocentně,“
říká Hrkal. Pro zajímavost, balená voda
označovaná pouze jako pitná může být
ze zákona naprosto stejně chemicky
upravována jako ta z kohoutku. Podstatně přísnější normy platí pro pramenité
a kojenecké vody, které se nesmí dezinfikovat a jsou chemií nedotčené.

České přírodní
minerálky

Prastarý zdroj z ledovců?
Jen atraktivní tahák

Dobrá voda – slabě mineralizovaná
Korunní – středně mineralizovaná
Il Sano – středně mineralizovaná
Magnesia – středně mineralizovaná
Matonni – středně mineralizovaná
Ondrášovka – středně mineralizovaná
Hanácká kyselka – silně mineralizovaná
Poděbradka – silně mineralizovaná

Nutno však dodat, že v našich podmínkách není třeba vnímat chemickou úpravu jako strašáka. Navzdory tomu některé
firmy mají na démonizaci vody z vodovodu postavený marketing a předhánějí
se v nabídce speciálních různě drahých
filtrů, které mají zajistit její pitelnost.
„Považuji to za reklamní tah. Kvalita
našich vod je nad rámec světového standardu,“ je přesvědčený Hrkal, který má
jasný názor i na specifickou skupinu
„exkluzivních vod“, jež se krom vysoké
ceny chlubí také svým původem. Hned
několik světových firem za nemalé peníze nabízí svým zákazníkům desetitisíce
let starou vodu z ledovců.
Podle Hrkala si ale v designové láhvi
neodnesete nic jiného než marketingově atraktivní příběh. „Je to naprostý ne-

Minerální vody
z přírodního léčivého
zdroje v Česku
Bílinská – velmi silně mineralizovaná
Šaratica – velmi silně mineralizovaná
Vincentka – velmi silně mineralizovaná
Zaječická – velmi silně mineralizovaná
Zdroj: AguaLife Institute

smysl. Taková voda skutečně může být
starší, ale rozhodně není tak stará, aby
to kompenzovalo její horentní ceny.
Kupříkladu minerální voda v Darkově
je stará několik milionů let. Několik tisíc let je ve srovnání s tím nic. Ovšem
tato voda se svým stářím marketingově
neohání,“ říká hydrolog.

Každá má svou výhodu
Vody označované jako minerální mohou díky svému složení dopřát lidskému tělu jisté blahodárné účinky. Každá
z nich ale nabízí jiné složení. Například
hořčík, který působí protialergicky, protizánětlivě, pozitivně ovlivňuje srdeční
rytmus a zklidňuje nervový systém, najdeme běžně v máku, fazolích nebo
sóje. Mezi minerálkami je jeho solidním zdrojem voda Magnesia. Draslík,

A například zinek, který urychluje léčení, je významně zastoupen ve vodách
Il Sano a Matonni.
Zvláštní kategorii pak tvoří vody
z takzvaného přírodního léčivého zdroje známé z lázeňských kolonád. Kvůli
silné mineralizaci je jejich pravidelné
pití lépe konzultovat s lékařem. Také některé minerální vody není ideální pro jejich vysoký obsah rozpuštěných pevných látek pít dennodenně a stavět na
nich svůj pitný režim.

Geologové odhalují zásoby „tekutého bohatství“
Jak je na tom Česko se zásobami podzemní pitné vody, už několik let systematicky
zkoumají geologové. Vodohospodáři totiž dříve pracovali s daty starými přes třicet let.
Stav zásob vody zkoumali pomocí stovek průzkumných vrtů. Podle expertů má Česko
vody v podzemí relativně dost, ovšem nikoliv tak, aby jí bylo možné mrhat. „Jinými slovy
jsme na tom slušně, ale je nutné hospodařit,“ tvrdí vedoucí projektu Petr Mixa.
V relativním klidu mohou být v severní části Čech, kde se čerpá voda z hloubky až několika
stovek metrů. Například v Zubrnicích na Ústecku je vrt hluboký přes osm set metrů, kam se
voda vsakuje desítky i tisíce let. „Tyto oblasti jsou proto zabezpečené proti jakémukoliv
momentálnímu výkyvu počasí,“ vysvětlil Jiří Burda z České geologické služby. Horší to
bude na Moravě, kde se voda získává z mělkých písečných naplavenin.
(re, iDNES.cz)
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Zapomeňte na chemii, na svou
zahradu vypusťte predátory
Chemický boj se mšicemi nebo slimáky bývá
nekonečný a používané látky jsou mnohdy
nebezpečné i pro užitečný hmyz, například
pro čmeláky. „Efektivnější a šetrnější je proto se
se škůdci vypořádat pomocí predátorů,“
radí propagátor přírodních zahrad Petr Dobrý.

Slunéčka likvidují mšice,
potřebují ale svůj domeček
Slunéčka, kterým většina z nás neřekne jinak než berušky, jsou nejen předlohou pro

rozkošnou pohádkovou postavičku, která
okouzlovala Ferdu mravence, ale také velice schopní zabijáci mšic. Přesněji řečeno
tuto pro zahrádkáře záslužnou práci odvádějí larvy slunéček, pro které jsou mšice
oblíbenou potravou. Dospělci vajíčka kladou přímo do míst, kde se mšice vyskytují,
aby měly larvy potravu nadosah. „Lidé nemusí řešit, zda má slunéčko dost teček,
nebo zda je dokonce černé. Na mšicích si
pochutnávají i exotické druhy,“ vysvětluje
Petr Dobrý. Jak tedy slunéčka na svou zahradu přilákat? Jako většina živočichů, ani
tito hubiči mšic nemají rádi, když je zahrada takzvaně sterilní. To znamená, pokud
nenabízí žádné možnosti úkrytu, kam se
schovat před špatným počasím a kde se dá
zimovat. Posloužit může dost dobře obyčejná hromádka listí nebo třeba kupka
sena nebo kůra stromů. Pokud se chcete vyvarovat drobnému přírodnímu nepořádku
na zahradě, můžete si pomoci speciálními
domečky pro berušky. „Ve své podstatě se
jedná o krabičku vycpanou senem, do které jsou navrtané otvory. Důležité je, aby
dovnitř nepršelo a nefoukal tam vítr,“ popi-

suje Dobrý. Důležité je umístit úkryt pro berušky do bezprostřední blízkosti rostlin,
které sužují mšice, nebo kde
jejich výskyt hrozí, aby malí
predátoři měli k potravě blízko a nemuseli překonávat
půl zahrady.

Zlatoočky
„pracují“ v noci
Dalším výkonným jedlíkem mšic
jsou zlatoočky. Ti, kteří se po zimě vracejí
do opuštěných chat a kůlen, tyto drobné
hmyzí pomocníky s podlouhlým zeleným
tělem a téměř průhlednými křídly dobře
znají. Také jejich larvy dokáží vaše rostlinky nenechavých mšic spolehlivě zbavit.
„Zlatoočky rády zalézají do škvír, kde přezimují, takže když má někdo na zahradě kůlnu a v ní například roli lepenky, kterou na
jaře rozbalí, vyletí z ní pravděpodobně
spousta zlatooček,“ líčí Dobrý. Princip jejich přilákání je podobný jako u berušek.
Na rozdíl od nich dávají ale před senem
přednost úzkým prostorům. Jako domeček
jim může dobře posloužit krabice s dlouhými podélnými škvírami vyplněná například
pláty kůry. Domeček se dá navíc kombinovat s ubikací pro berušky. „Můžete mít udělanou polovinu se senem a polovinu
s kůrou. Zlatoočky lezou ven v noci, kdežto
slunéčka ve dne, takže se vzájemně vůbec
neruší,“ dodává Dobrý. Zlatoočky navíc
láká červená barva, takže když úkryt pro ně
natřete na červeno, úspěch tím pojistíte.

Škvorů se není třeba bát,
jsou užiteční
Škvory neprávem předchází pověst hmyzu, který zalézá do uší a dělá v nich paseku. Přitom jde o naprostý nesmysl.
Naopak jsou tito živočichové
dalším z pomocníků v boji se
mšicemi. Pokud se chcete
zbavit škůdců na ovocných stromech, nejlepší je umístit škvoří domeček přímo
na větev stromu.
Škvoři se totiž do
likvidace škůdců
pouštějí v noci, kdy na
stromy a keře vylézají.
Umístěním ubikace do větví jim výrazně pomůžete. „Domečky pro škvory připomínají
tvarem obrácený květináč. Důležité
je, aby dovnitř nešlo světlo. Jakmile strom
problému škvoři zbaví, můžeme jejich domeček přenést na další,“ zdůrazňuje Dobrý. Jako úkryt může rovněž posloužit
hromádka placatých kamenů v blízkosti napadeného stromu.

Ježky lákejte
dírami
v plotě

Ani v boji se žravými slimáky se nemusíte uchylovat k chemii. „Navíc v případě
chemických postřiků panují pochybnosti o tom,
zda neškodí například ježkům a dalším zvířatům. Právě
ježci si na slimácích rádi pochutnávají,“ poukazuje Dobrý na další-

Speciální kachny
vybijí i mandelinky
Ještě výkonnější jsou ve spořádávání slimáků takzvaní indičtí běžci, což je speciál-
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ho, tentokrát bodlinatého predátora na zahradě. Představa, že odchytíte páreček ježků a zavřete je na zahradě, kde je budete
chovat jako domácího mazlíčka, je ale poněkud zcestná. Ježek se pohybuje na obrovské ploše a rozhodně nevydrží na pozemku o sto metrech čtverečních. Pokud se mu
ale na vaší zahrádce zalíbí a bude zde mít
k dispozici dostatek skrýší a potravy, bude
se k vám pravidelně vracet a starat se tak
o likvidaci nežádoucích slimáků. „Základem je, že ježek musí mít na zahradu přístup – tedy jednoduše řečeno díru v plotě, kudy se k vám může klidně každý
den vracet. Postačí třeba vytržená
plaňka. Otvor by měl mít rozměry
alespoň patnáct na patnáct centimetrů. Čím více takových vlezových
otvorů budete mít, tím je větší pravděpodobnost, že ježka nalákáte,“ vysvětluje Dobrý.

ní druh nelétavých kachen. V našich podmínkách se
už chovají celkem běžně. O krásu své zahrádky se obávat nemusíte. Vzrostlé rostlinky totiž tyto kachny nezajímají. „Téměř
vůbec nežerou zelenou stravu, zato se postarají o slimáčí populaci a také o další
škůdce. Třeba o mandelinku bramborovou,“ říká propagátor přírodních zahrad.
„Ovšem pozor, spousta lidí si myslí, že se
mohou kachny živit pouze slimáky a brouky. To ale nejde. Samozřejmě se musí přikrmovat a především musí mít zabezpečený úkryt na noc, protože jsou naprosto bezbranné proti kuně nebo lišce,“ dodává.
Tyto kachny nepotřebují pro život hektarové hospodářství. Párek indických běžců
může spokojeně žít i na zahrádce se zeleninou a bylinkami o rozloze pár stovek met(vrm)
rů čtverečních.
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Jarní houby do
polévky i k masu
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Ačkoliv počasí během posledních tří
týdnů protočilo svůj repertoár od téměř letních dnů po návrat zimních mrazů i sněhu,
v lesích už se dají najít houby nejen na
smaženici. Mezi druhy rostoucí i v dubnu
patří hlavně čirůvka májovka, hlíva nálevkovitá, penízovka vodnatá, opěnka
měnlivá či třeba kačenka česká.
Zmiňovaná kačenka má zajímavě zvrásněný klobouk a smetanově až medově
zbarvenou nohu. Je křehká a voňavá, v kuchyni vyžaduje jemnou úpravu, za kterou
vás odmění lahodnou chutí. Mykoložka
Tereza Tejklová z Muzea východních
Čech v Hradci Králové ji doporučuje jen
lehce podusit na másle s bylinkami a kuchyňskou úpravou a dochucováním ji trápit co nejméně. „Sama o sobě má příjemnou chuť, kterou je škoda něčím přerážet.

Přesto nechutná úplně každému a také se
u nás vyskytly případy alergických reakcí
na tuto konkrétní houbu,“ upozorňuje.
Někdo si kačenky může splést se smrži,
se kterými jsou příbuzné, a dají se zaměnit
i s jedovatým ucháčem obecným. „Je to ale
s podivem, protože smrže mají jakási oka
na klobouku, kdežto ucháč má jen klobouk
zprohýbaný. Stačí si každou houbu pozorně prohlédnout,“ radí mykoložka. Kačenky rostou především pod jasany, osikami,
ptačími jeřáby, jabloněmi či divokými třešněmi. To penízovku najdete většinou na pařezech nebo poškozených stromech, v kuchyni se dobře hodí do polévek, například
do česnečky. Čirůvka obsahuje hodně
vody a není proto vhodná pro klasickou
smaženici, pasuje ale dobře třeba k masu.
Podle mykologa Jaroslava Jandy v prvních týdnech nové houbařské sezony mají
největší šanci na bohaté úlovky ti, kteří se
vydají do lesů na jižní Moravě, v Českém
krasu nebo v Polabí.
(re, iDNES.cz)

Vločková polévka s penízovkami
Potřebujeme: 3/4 litru vody nebo vývaru z kostí,
80 g ovesných vloček, 150 g čerstvé penízovky, 50 g másla, sůl,
3 čerstvé žloutky, 1/4 l mléka nebo smetany a petrželku
Postup: Přebrané vločky vložíme do studené vody nebo vývaru,
postavíme na oheň a vaříme asi 20 minut. Pak je scedíme
a sítem protřeme, dáme do kastrolu, přidáme očištěné,
na plátky nakrájené a na másle podušené houby, podlijeme vše
vývarem z vloček, osolíme a ještě krátce povaříme. Nyní
polévku odstavíme z ohně a zjemníme ji žloutky rozkvedlanými v mléce nebo ve smetaně.
Nakonec přidáme do jednotlivých porcí polévky jemně nasekanou petrželku. Zdroj: iDNES.cz

Kuře s čirůvkou májovou
Potřebujeme: čirůvky májové, naporcované kuře, červenou papriku, brambory, máslo, sůl,
pepř, drcený kmín, cibuli. Postup: Houby 20 až 30 minut pomalu vaříme, osolíme, opepříme,
okmínujeme. Do pekáče nakrájíme papriky, cibuli, přidáme houby a porce kuřete, které
posypeme kousky papriky. Podlijeme vývarem z hub a pečeme asi hodinu. Zdroj: labužník.cz

Chřest s jarními houbami
Potřebujeme: 1 větší svazek bílého chřestu, 2 lžičky cukru,
máslo, asi 100 g smržovitých hub (nejlépe kačenky),
1 šalotku, 20 g másla, pepř, hrst hladkolisté petrželky, 1 citron,
parmazán, 1 bagetu, čerstvý salát. Postup: Do většího hrnce
dáme vařit asi 2 litry vody, do které dáme sůl a cukr. Očištěné
houby nakrájíme na kousky. Na pánvi rozpustíme máslo,
přidáme šalotku nakrájenou na kostičky a po chvíli houby
a petrželku. Dusíme asi 10 minut doměkka, osolíme, opepříme. Oloupaný chřest zbavíme
konce stonků, do vařící vody přidáme máslo a asi 7 až 9 minut chřest vaříme. Poté dáme
na talíř, pokapeme citronem a přidáme směs s houbami. Nastrouháme parmazán, podáváme
s lístky kadeřavého salátu a s bagetou.
Zdroj: Dagmar Heřtová, Tastejourney.cz
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První česká whisky zrála tři roky
Rudá zrůda, Šedej mor
nebo Fízl. Nejsou to úplně
jména, která by lákala
k ochutnání. Ale není
třeba mít obavy, první
ručně připravovaná
česká whisky z Třebíče
se rodila dlouhé roky ve
speciálních sudech, které
jí dodaly jedinečnou chuť.
5plus2
■ NA
RÁDCE
VÝZVĚDÁCH
JOSEF HORA
ČR | Že si čeští milovníci piva zakládají
své vlastní minipivovary, je už běžná záležitost. Teď si ale sen splnili i fanoušci whisky z Třebíče. Na trh poslali první lahve
s názvem Trebitsch whiskey. Podle výrobců je to první česká whisky, která se dělá
ručně podle skotské receptury. Tedy bez
použití chemie na urychlení výroby.
Taková whisky se ale nedá vyrobit přes
noc, roky zraje v dubových sudech. „Začali jsme už před pěti lety. Tehdy jsme naplnili sudy první várkou, která zrála tři roky.
Bylo to pouze z lásky k whisky, spíš takový koníček,“ popisuje začátky technolog
výroby třebíčské whisky Pavel Hájek.
Na prvních pokusech se podle svých slov
hlavně učili – ochutnávali a dolaďovali.
„Nakonec nám vše zachutnalo tak, že jsme
ve výrobě pokračovali a výsledek je právě
na trhu. Jsou to tři tisíce lahví tříleté whisINZERCE

ky, jedna lahev stojí 880 korun,“ dodává.
Základ pro výrobu whisky i piva je stejný – slad. „Ten český je prostě nejlepší.
My ho ještě ve speciální udírně vyudíme
kouřem z hořící rašeliny. Slad se uvaří na
sladinu, pak se nechá kvasit a nakonec se
vypálí kořalka,“ zjednodušeně popisuje
Hájek výrobu. Mladá kořalka je čirá silná
ostrá lihovina s obsahem 62 % alkoholu.
Asi jako slivovice nebo jablkovice.
„Říká se jí ‚baby whisky‘ (dětská whisky,
pozn. red.), která se poté dá zrát právě do
dubových sudů.“ Baby whisky v obchodech běžně nenajdete, ale třeba v Třebíči ji
prodávají. „Lahev se jmenuje Rudá
zrůda, Šedej mor a Fízl,“ vyjmenovává vskutku neobvyklé názvy.

Andělská daň
Během zrání v sudech se
odpařuje alkohol. „Tomu
se říká andělská daň, sud
dýchá a odchází z něho výpary ven. Ale whisky přijímá
i vlastnosti z okolí. Je důležité,
kde a jak jsou sudy uskladněny,“ vysvětluje technolog s tím, že právě dubové
sudy jsou pravé „zlato“ všech palíren.
V nich whisky zraje tři, ale třeba i 30 let
a postupně získává svou specifickou chuť
i barvu. Sud se dá používat klidně i sto let
a čím je starší, tím mívá větší hodnotu.
„Tajemství naší chuti je v tom, jak se zakouřený slad podrtí a jaké jsou vlastnosti
dubových sudů, tedy jejich stáří, vysušení
a podobně. Prozradím jen to, že duby jsou
ze Slovenska, víc neřeknu,“ chrání si tajemství výroby.
„Dubové zlato“ se po vyzrání whisky
použije na výrobu jiného alkoholu. „Za

Pavel Hájek (vlevo na hlavním snímku) a Ondřej Chládek připravili whisky podle skotské receptury. FOTO | P. LEMBERK, MAFRA
pár týdnů budeme mít hotové speciální pivo, které zraje v sudech po whisky. Je silné, dovolí si jej vyrábět vyrobit pouze destilérky,
které vlastí dubové sudy. Každý sud má
vlastní rodokmen, který nám říká, jak dlouho a co v něm zrálo. Po pivu tam dáme
zase whisky. Základem je vědět, co bylo
v sudu předtím a jakou získá následný produkt chuť. Ty sudy si každý výrobce chrání a neprodal by je ani za nic,“ přibližuje
historicky první várku 18stupňového piva.
A jak whisky pít? „Tak, jak chcete, jak
vám chutná. S ledem nebo bez, chlazená
nebo ne, to je jedno. A to platí i o jídle, nehledejte v tom žádné složitosti,“ míní.

Pokud se budete chtít podívat, jak česká
whisky zraje, nebo ji ochutnat, stačí zavolat do Třebíče a objednat si prohlídku na Tichém náměstí, kde zraje ve starém skladu.

Víte, že...
...o „vynález“ whisky se dodnes přou
Irové a Skotové? Legenda říká, že když
přišel sv. Patrik do Irska, naučil Iry tajemství
destilace. Destilátu se říkalo Uisige Beatha,
což v gaelštině znamenalo „živá voda“.
Z toho se vyvinulo označení Usqua a později
whisky. První opravdu doložená zmínka
o whisky pochází ale ze Skotska z roku 1494.
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Skladatel mě málem
nechal ve štychu!

Na jaře 1989 Petr Kotvald natáčel album Gejzír. Při nahrávání zjistil, že
deska je plná rychlých písniček. „Najednou mi přišlo, že by nebylo špatné,
kdyby se tam objevila jedna pomalá.
Před posledním natáčením jsem proto poprosil Jindru Parmu, aby mi složil pomalou písničku,“ odhalil Kotvald na rádiu Český Impuls AM 981.
Jenže Parma to odmítl, protože si prý
u pomalých písniček nevěřil. Nakonec to Parmovi nedalo. „Za několik
dnů mi předal demosnímek písničky
Milujem se čím dál víc s tím, že uvidíme. Já jsem ale už při prvních tónech
slyšel, že je to trefa do černého,“ usmívá se po letech Kotvald.
Milujem se čím dál víc,
život nám leží u nohou,
jdeme městem bez hranic
a pletem si ho s oblohou...
(Hudba: J. Parma, text: P. Cmíral)
Jak vznikala písnička Yvonne Přenosilové Sklípek? To prozradí Hudební kalendář příští středu v 11:30
na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls vysílá na
www.ceskyimpuls.cz a na středních
vlnách, AM 981 kHz.
(tom)
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Mandrage na Impulsu:
Mejdan s novou deskou
Kapely Slza, Mandrage
či třeba Miro Žbirka. Ti
všichni už nyní připravují
na obří koncert Český
mejdan s Impulsem svá
překvapení. Není se
co divit, vystoupí před
zaplněnou O2 arenou.
ČR | Mandrage, jedna z nejpopulárnějších českých kapel současnosti, intenzivně pracuje na nové desce. „Doufáme, že
bude hotová na podzim,“ říká kytarista Josef Bolan. Skupina by se tak s novým materiálem představila i při prosincovém
koncertu v O2 areně, kde vystoupí mezi
dalšími českými a slovenskými hvězdami
populární hudby při koncertě Český
mejdan s Impulsem 2017.
Mandrage ve vysílání Rádia Impuls
také prozradili, že název nového CD ještě
není jasný. „Máme hromadu písniček a nápadů, ale na název ještě nedošlo. Asi počkáme, až budeme mít všechno hotovo,“
přiznal zpěvák František Bořík.
V O2 areně se 16. prosince představí
i Slza a mezi písněmi, které téměř s jistotou v největší české hale zazní, bude i aktuální novinka s názvem Ani vody proud.
Nový song Slza představila v absolutní
premiéře při pátečním vysílání Rádia Impuls. Překvapení pro předvánoční mega-

Kapela Mandrage
a zpěvačka Ilona
Csáková.
FOTO | ARCHIV MAFRA

koncert už před časem slíbil také Miro
Žbirka. Na své vystoupení pozval i zpěvačku Marthu, se kterou by si tak na jednom pódiu rád zazpíval jeden ze svých
největších hitů Čo bolí, to prebolí.

Csáková: Relax za volantem
Krásnější polovinu lidstva bude na Mejdanu zastupovat i Ilona Csáková. Na koncert nepochybně dorazí autem, jehož řízení je pro ni užitečnou formou odpočinku.
„Tedy pokud zrovna nejedu po D1, když
jsou tam uzavírky,“ zdůraznila oblíbená
zpěvačka. „Za volantem trávím spoustu
hodin, protože se tak dopravuji na svá vystoupení a řídím sama,“ vysvětlila v pátečním vysílání Rádia Impuls.
(re)

Český mejdan s Impulsem
Domácí hudební událost roku 2016 bude
mít své pokračování, pražskou O2 arenu
tak opět zaplní fanoušci české a
slovenské populární hudby. Druhý ročník
Českého mejdanu s Impulsem, který vloni
největší českou halu vyprodal doslova
až po strop, se uskuteční 16. prosince.
Ale už nyní jsou v prodeji vstupenky.
Za pětihodinový hudební maraton
zaplatíte v prodejní síti Ticketportal
490 až 1 990 korun. Těm, kteří budou
chtít být svým českým hvězdám
skutečně na dosah, nabízí organizátoři
několik desítek výjimečných míst
kategorie VIP Platinum na ploše areny
přímo u pódia. Cena? 1 990 korun.
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Vzestupy a pády Ivety B.
Jsou to právě tři roky od
chvíle, kdy trojnásobná
zlatá slavice Iveta
Bartošová spáchala
sebevraždu. Její život byl
plný zvratů – k lepšímu
i mnohem horšímu.
JOSEF VLČEK

Z

pěvačka s tváří pohádkové princezny učarovala v 80. letech
nejdřív teenagerům, ale brzy si
získala i publikum střední generace. A to
je základní předpoklad k tomu, aby se
pop hvězda mohla stát zlatou slavicí. Iveta Bartošová jí byla celkem třikrát - v letech 1986, 1990 a 1991. Přes všechnu slávu ale patří její životní příběh k nejnešťastnějším na naší hudební scéně.
Její kariéra odstartovala na Mladé písni v Jihlavě, která tehdy tak trochu suplovala dnešní Superstar. Tam si ji v roce
1983 vyhlédl producent Pavel Vaculík
a seznámil ji s talentovaným zpěvákem
Petrem Sepéšim. S ním brzy natočila al-

bum s obrovským hitem Knoflíky lásky.
Ivetin raketový start kariéry byl ale přerušen Sepéšiho tragickou smrtí na železničním přejezdu v červenci 1985.
Po dvou letech se talentované dívky
ujal Ladislav Štaidl a její kariéru nejenže znovu oživil, ale dokonce přivedl
k novým výšinám. Hity jako Léto, Dva
roky prázdnin nebo Víš, lásko z ní udělaly zase hvězdu. Na rozdíl od kolegů její
generace se na vrcholu popularity udržela i po listopadu 1989. Pak ale přišel první skandál. Šlo o podivný únos či zmizení s jistým Romanem Třískou, v němž
sehrála něco, co se dá v nejlepším případě označit za naivku. O jejím tehdejším
zneužívání dokonce vznikl román.
Bartošová se z celonárodní ostudy pozvolna vzpamatovala a na kratší dobu
se stáhla ze scény. Z dlouhodobého vztahu se Štaidlem se jí v roce 1996 narodil
syn Artur, ale dlouho s jeho otcem ani
na mateřské nezůstala. Osamostatnila
se a v letech 1997 a 1998 prožila druhý
comeback. Začal účinkováním v muzikálu Dracula a pokračoval komornější
Johankou z Arku. Zároveň ji nové hity
Nekonečná a hlavně Tři oříšky znovu
vynesly na vrchol žebříčků. Čistě statisticky měřeno podle prodeje desek, byl

to historicky nejvýraznější návrat na
výsluní domácího popu.
Bohužel, od té doby sledovala
veřejnost už jen její drastický
ústup ze slávy. Na co sáhla, to
bylo špatně. Nevhodní partneři,
nešikovná komunikace s médii,
nevydařené koncerty, podprůměrní spolupracovníci, alkoholismus, posedlost prášky
a deprese ji zdeptaly natolik, že v roce 2013 z ní
zbyla jen troska, neschopná návratu zpět.
Z celé situace, neustále monitorované bulvárem, nakonec nenašla
jiné východisko než
skočit pod vlak. Bylo
to právě před třemi
roky, 29. dubna 2014.
Bartošová nebyla zázračná zpěvačka, ale
v mladších letech
měla pozoruhodné
kouzlo osobnosti.
Nebyla však stvořena pro cynický svět
showbyznysu, a to ji nakonec zničilo.

Iveta
Bartošová
* 8. 4. 1966
+ 29. 4. 2014
FOTO | MAFRA
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Havarijní pojištění

HAVARIJNÍ
POJIŠTĚNÍ

Počet havarijně pojištěných vozidel vzrostl, můžou
za to zejména prodeje nových aut
V České republice je registrováno
již 8,5 milionu vozidel. Povinné
pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla má v ČR asi 7,6 milionu vozidel. Zhruba 120 tisíc vozidel jezdí
bez povinného ručení a riskuje,
že v případě dopravní nehody
způsobenou škodu zaplatí ze svého.
„Nepovinné“ havarijní pojištění
(sjednané riziko havárie), které kryje
škody na pojištěném vozidle, mělo
v roce 2016 sjednáno 2,056 milionu
vozidel, což je o 166 tisíc vozidel
více než v předchozím roce. Nárůst
počtu havarijně pojištěných vozidel
je dle České asociace pojišťoven dán
zejména oživením ekonomiky a rostoucími prodeji vozidel, kde je při
financování úvěry zajištění vozidla
havarijním pojištěním vyžadováno.

Průměrná cena havarijního pojištění
stagnuje na 8200 Kč. V loňském roce
pojišťovny vyřídily z havarijního
pojištění 423 645 škod na vozidlech
v důsledku havárií.
Cena havarijního pojištění závisí
na rozsahu pojištěných rizik a na
aktuální ceně vozidla. U některých
pojištění zohledňují pojišťovny v ceně
i značku vozidla a bydliště majitele
vozidla. To platí zejména u rizika
odcizení, kde si však motorista může
snížit pojistné instalací vhodného
zabezpečení vozu. Přestože je havarijní pojištění v současnosti velmi
výhodné i pro starší auta, u kterých
je pojistné nízké a náklady na opravy
vozidel nejsou zanedbatelné, tak se
havarijně pojišťují zejména novější
vozidla, kde je toto pojištění pod-

mínkou pro získání úvěru na financování pořízení vozu.
V rámci havarijního pojištění si majitel vozidla může zvolit, před jakými riziky chce své vozidlo chránit.
Mezi nejčastěji pojišťovanými riziky
najdeme havárii, pojištění proti
odcizení vozidla a vandalismu či
živlům. Existuje i řada praktických
připojištění, jako jsou například
připojištění čelního skla, střetu se
zvěří či asistenčních služeb.
Průměrná škoda na vozidle při
havárii dosahuje podle České asociace pojišťoven výše 47 tisíc korun.
Průměrná škoda na čelním skle je 8,5
tisíce, při odcizení vozidla motorista
přichází o více než 50 tisíc. 84 procent škod uplatněných z havarijního

pojištění je ale způsobeno havárií. Zajímavostí je, že 45 procent z těchto
škod nastane při parkování nebo je
způsobeno na zaparkovaném vozidle.
Nemalé škody mohou na vozidlech
způsobit zvířata. Jde jak o škody
na zaparkovaných vozidlech, tak
o srážky se zvěří. Při srážce se
zvěří či poškození vozidla kvůli
nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky
vzniká průměrná škoda přesahující
30 tisíc korun. Takovou škodu je
možné krýt pouze z havarijního
pojištění při sjednaném riziku havárie, nebo pokud si motorista sjedná
speciální připojištění proti srážce se
zvěří. V žádném případě nemůže být
tato škoda kryta z povinného ručení,
jak se řada motoristů mylně domnívá.

Počet sjednaných havarijních pojištění roste
Rok

počet pojištěných vozidel
- riziko havárie

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1 380 306
1 430 755
1 445 484
1 570 025
1 640 079
1 733 487
1 752 728
1 890 040
2 056 180

Havarijní připojištění
si můžete sjednat
i k povinnému ručení
„Povinné ručení již není jen produktem,
ze kterého se hradí škody způsobené
na majetku třetí osoby. Nabízí i úhradu
škod vzniklých na Vašem voze – například
rozbitá skla, poškození vozu zvěří nebo
například krupobitím. Stačí si jen vybrat,“
představuje možnosti připojištění ředitel
Úseku pojištění motorových vozidel
v Kooperativě Michal Němec.
Jaká připojištění si klient v povinném ručení může koupit?

Zájemci u nás najdou nejširší nabídku připojištění na trhu, od skel
vozidla, přes poškození zvěří nebo živly, až po rozšířenou asistenci
při nehodě nebo poruše. A právě připojištění skel a poškození vozu
zvěří si sjednávají nejčastěji. Díky aktivnímu trávení volného času se
stále více zajímají také o připojištění přepravované sportovní výbavy
PROSPORTY. Pojištěna jsou nejen kola, lyže a další sportovní výstroj,
ale také demontovatelné nosiče a tzv. rakve – a to včetně nosičů.

Jak při výběru nejlépe postupovat?

Ideální je, když si klient nastaví pojištění přesně podle svých potřeb.
Například motorista jezdící většinou na venkově, případně i v blízkosti
lesa, se bude určitě lépe cítit s připojištěním srážky se zvířetem. To si
může rozšířit o pojištění poškození vozu zvířetem, například kdyby mu
kuna poškodila elektroinstalaci. Motoristovi jezdícímu hlavně po Praze
zase spíše hrozí vykradení vozu, proto si ke svému povinnému ručení
může sjednat i pojištění zavazadel.

Havarijní pojištění

Před čím ochrání havarijní
pojištění?
Na rozdíl od povinného ručení
vám havarijní pojištění kryje škody
vzniklé na vašem vozidle, a to i v případě, že si škodu způsobíte sami.
Havárie
Pokud budete mít uzavřeno havarijní pojištění s rizikem havárie, pojišťovna vám v případě vámi způsobené autonehody vyplatí náhradu
škody, kterou si na vozidle způsobíte. Při sjednání havarijního pojištění si zpravidla můžete vybrat,
zda bude pojištění platit pouze na
území ČR, nebo i v zahraničí.
Živly
Obvykle je tímto pojištěním kryt
požár, výbuch, povodeň, záplava,
krupobití, úder blesku, sesuv půdy
nebo laviny, pád kamení a vichřice. Jelikož živly nás v posledních
letech překvapují čím dál častěji,
není moudré je podceňovat. Pokud
vaše vozidlo zasáhne povodeň, tak
se velmi často jedná o totální škodu, kdy se vozidlo nevyplatí opravovat, a škoda je proto velmi vysoká.
Odcizení vozidla
Samostatně je možné pojistit vůz
proti odcizení. Při sjednání pojištění je možné získat slevu z pojistného v případě, že je vaše vozidlo
vybaveno vybranými zabezpečo-

vacími systémy. Pojištění proti
odcizení je finančně nákladnější,
denně je však v České republice
odcizeno více než 60 vozidel. Proto je vhodné tuto skutečnost vzít
v potaz při rozhodování. Zejména
ve velkých městech či v příhraničních oblastech je riziko krádeže automobilu skutečně značné.
Vandalismus
Toto pojištění vám poskytuje pojistnou ochranu proti poškození
nebo zničení zaparkovaného vozidla úmyslným jednáním cizí osoby nebo proti poškození vozidla
z důvodu pokusu o jeho odcizení.
Dojde-li k poškození vašeho vozidla neznámým pachatelem nebo
dojde-li ke krádeži části vozidla,
je nutné vždy přivolat Policii ČR
a sepsat policejní protokol.
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škození, zničení nebo ztráty při
dopravní nehodě. V rámci havarijního pojištění existuje také možnost připojištění právní ochrany.
Asistenční služby
Rozsah asistenčních služeb se
u jednotlivých pojišťoven a produktů liší. Ne všechny úkony jsou
zcela zdarma a existuje řada časových i cenových limitů. Většina pojišťoven nabízí základní asistenci
i různé balíčky dalších rozšířených služeb. Důležité je, abyste si
již při sjednání pojistné smlouvy
ověřili, jaké má nabízené pojištění
limity, a zvolili si vhodný balíček

asistenčních služeb. Pojistné limity
u asistenčních služeb v havarijním
pojištění a v povinném ručení se
obvykle sčítají. V případě nehody
či poruchy vozidla si jednoduše
přivoláte odtah vozidla či jinou
odbornou pomoc vaší pojišťovny
prostřednictvím Linky pomoci řidičům 1224.
Vytvořeno ve spolupráci
s Českou asociací pojišťoven

Další doplňková připojištění
Mezi nejoblíbenější řipojištění
patří pojištění čelního skla či
pojištění proti střetu se zvěří nebo poškození vozidla
zvířetem. Mezi další typy
připojištění se pak řadí
úrazové pojištění osob
v pojištěném vozidle,
pojištění zavazadel
určené pro případ jejich zničení
v důsledku živelní
události či jejich po-

Malé škody jsou nejčastější,
umíte se proti nim pojistit?
I mistr řidič se občas utne. Pokud zaviníte
autonehodu, bude škoda druhému uhrazena
z vašeho povinného ručení, opravu svého
vozu si však musíte zaplatit sami nebo z jiného pojištění. Pohodlným řešením je nové připojištění KLIKA, které od dubna nabízí Česká
podnikatelská pojišťovna.
„Klienti si mohou vybrat ze dvou pojistných
limitů ve výši 10 nebo 20 tisíc korun, které
pokryjí typické malé škody, k nimž dochází při parkování, nedobrzdění
vozidla v koloně nebo na křižovatce. Podle našich statistik
se zhruba polovina plechových škod pohybuje
právě okolo dvaceti tisíc
korun. Pro nové klienty
nabízíme až do konce
června KLIKU k povinné-

mu ručení se slevou 30 procent,“ upozorňuje
Miloš Velíšek, ředitel úseku pojištění vozidel.
Nové připojištění je součástí probíhající
jarní kampaně ČPP s mottem „Máte KLIKU,
zaplatíme škodu i Vám!“. KLIKA zvyšuje
komfort řidičů v nelehké situaci. Z tohoto
připojištění motoristé získají plnění na opravu
svého poškozeného vozidla, aniž by museli
mít havarijní pojištění. Finančně pro ně přitom
ve srovnání s havarijním pojištěním
vychází příznivěji. „Akční cena
se pohybuje od 370 korun
ročně podle zvolené varianty
povinného ručení, kterou si
klient sjedná,“ doplňuje Velíšek. ČPP je trojkou na trhu
v povinném ručení a pojišťuje
u nás více než milion vozidel.
www.cpp.cz
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Příloha Zdraví

Nehty prozradí obtíže,
o kterých ani nevíte
Záděry, roztřepené
konečky nehtů či
zarostlé nehty u palců na
noze bývají nejčastější
potíže. Nehet ale může
naznačit i horší věci.
ČR | Běžným potížím s nehty můžete zabránit správnou péčí, kterou buď zvládnete sami, nebo se svěříte do rukou manikérky či pedikérky. Mezi základní pravidlo
patří zastřihávat nehty na nohách rovně,
na rukou do mírného obloučku, aby nedocházelo k zarůstání.
Pokud se nehty třepí, doporučuje lékařka Tamara Skalová z kožní ambulance Polikliniky Agel Plzeň používat regenerační
krémy dostupné v lékárně. Dále je potřeba
chránit ruce při práci rukavicemi a omezit
kontakt s chemikáliemi. „Lámavost může
být i důsledek nemoci, nedostatku vitamí-

nů, minerálů či stopových prvků. Vnitřně
lze užívat vitamín H, zinek, křemík, vápník a hořčík. Vhodná je i kyselina pantothenová nebo regenerační laky na nehty,“
radí Skalová.
Zdravé nehty jsou hladké, bez rýh a vyvýšenin. Mají lehce růžové lůžko a jemně
se lesknou. U kořene nehtu je znatelný nehtový měsíček. Pokud se vám během posledních týdnů zhoršila kvalita nehtů, pokuste se zjistit, zda vašemu tělu něco nechybí. Existuje řada faktorů, které mají na
jejich kvalitu vliv – těhotenství, počasí,
stres či nemoc. Například zápal plic se
může projevit také zastavením růstu nehtů
a ovlivnit jejich povrch.
Pokud nehet změní barvu, může to také
ukazovat na vícero původců – namodralé
ukazují na nedostatek kyslíku v organismu. Dermatologové mají zkušenost se žlutavými nebo nahnědlými nehty, což může
souviset s kouřením. Žlutá barva ale často
ukazuje na plíseň. „Postižený nehet je většinou žlutě zbarvený, drobivý, později de-

formovaný, v okraji a později v celém rozsahu nehtové ploténky se objevuje podnehtová hyperkeratóza (nadměrné rohovatění
kůže),“ říká lékařka Ivana Kuklová z Dermatovenerologické kliniky VFN v Praze.
Častěji se objevuje na nehtech u nohou
a postihuje až 10 procent populace. Pokud
je postižení malé, tedy do 25 procent, stačí
lokální léčba. Při rozsáhlejším postižení je
nutno použít léčbu celkovou ve formě
tablet, které se podávají po dobu tří měsíců. Infekci můžete chytit, pokud se procházíte bosí po vlhkých podlahách veřejných
hygienických zařízení, společných umývárnách, v okolí bazénů nebo v šatnách fit-

Co možná nevíte

Rychlost růstu nehtů na rukou se
pohybuje mezi 2 až 4,8 milimetry
za měsíc, rychlost růstu na nohou
je často až čtyřikrát pomalejší.
■ Trvá tři až šest měsíců, dokud nehty
na rukou dorostou zcela a dvanáct
až osmnáct měsíců v případě nehtů
na nohou.
■ Růst nehtů je u každého člověka
individuální. Závisí na věku, pohlaví,
ročním období, stravě i dědičných
faktorech.
■

ness center, studentských kolejích a hotelových kobercích. Pokud se objeví na nehtech hnědé až černé skvrny, které nejsou
způsobeny úrazem, vyhledejte lékaře.
Může to být projev melanomu, nebezpečného typu rakoviny kůže.
Drážky či rýhy bývají znakem poškození zárodečné nehtové vrstvy. Pokud byla
dlouhodobě poškozena, objevuje se na
nehtech drážka podélná. Příčná hovoří spíše o krátkodobém narušení. Takzvané podélné drážky na několika nehtech lze hodnotit jako známku špatné činnosti zažívacího systému, bývají ale i důsledkem horečnatého onemocnění, úrazu nebo otravy.
Objevují-li se vám na nehtech drobné
tečkovité dírky, jde možná o lupénku. Ta
napadá hlavně část hlavy s vlasy, lokty, kolena, bedra a hýždě, ale může se projevit i
KAMILA HUDEČKOVÁ
na nehtech.

INZERCE

To je puch. Pepo, ty ses zul?
Nohou si začínáme všímat až tehdy, když jsou cítit, svědí a pálí. Mezi prsty je kůže rozmáčená nebo rozpraskaná a o ztvrdlých do krve puklých patách ani nemluvě.

šířit na další části těla nebo nakazit naše blízkéé.
Ochrana ale je. Použitím chytré houby – Pythium
m
oligandrum.

Plíseň je infekce a riziková místa jsou například společné sauny, bazény, sprchy, ale i koberce v hotelových
pokojích, půjčování bačkor návštěvám,…

Pythium oligandrum je první živý mikroorganizmus schválený do biocidních látek dle
nařízení EU 2015/1610. Použitá biotechnologie eliminuje plísně přímým parazitismem
a je odborníky považována za nejbezpečnější technologii dostupnou na současném trhu.
Použití Chytré houby je patentově chráněno
v mnoha zemích a regionech světa.

Napadení nohou plísní si hned nevšimneme, ale plíseň
začne postupně dráždit pokožku, ta se brání zvýšenou potivostí, což je příhodné prostředí pro růst plísní
a s nimi v symbióze žijícími bakteriemi. Ty způsobují
zápach.
Nevšimneme-li
si příznaků,
může se
i n fe k ce

mus Pythium oligandrum
Dezinfekční mikroorganizm
proniká svými vlákny do bun
něk parazita (plísně nebo
kvasinky) a čerpá z něho pro svvoji výživu potřebné látky.
Pod nehty s mykózou prorosste chytrá houba z krajů
nehtu a tam působí, dokud původce onemocnění nevysílí a zcela nevysaje. Tím
nevznikají o
odolnější druhy ani rence (genetické mutace)
zisten
paatogenních plísní.
Po vyčerpání parazita
ustává aktivita chytré
houby a tato odrůstá
s nehtem (podle věku
až 1 rok) nebo pokožkou, protože není schopna si

obstarat živiny z ničeho jiného než z plísní. Pro nohy
a nehty náchylné k výskytu plísní jsou přípravky z řady
Biodeur: Biodeur 3×1g, nebo specialista na nehty
Chytrá houba Pythie Biodeur Nail. Pro prevenci je
určený přípravek Chytrá houba Pythie Biodeur Prevent a proti zápachu a potivosti Chytrá houba Pythie
Biodeur Prevent Foot powder. Přípravek Biodeur se
vyrábí i v Bio kvalitě.
„Přehlušoval jsem zápach nohou voňavkami a ani mytí
třikrát denně mi nepomáhalo“, přiznává pan Josef, který
měl dlouhodobé problémy se ztvrdlými patami a pronikavým zápachem.„Teď preventivně používám Biodeur
3×1g s chytrou houbou. Ztvrdlá kůže z pat zjemněla
a odpadla, na návštěvě se nestydím, kvůli zápachu vyzout boty a žena konečně nereptá.“

Chytrou houbu s dezinfenčním mikroorganizmem Pythium oligandrum, dostanete v lékárnách.
www.chytrahouba.cz
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Bolestem se dá předcházet

Jak nejlépe pečovat o své zdraví? Stačí zdánlivě málo. Nejlepším lékem je pravidelný pohyb a cvičení
ČR | Řada seniorů trpí nemocemi, na jejichž vzniku se podílí nedostatek pohybu. Ten je navíc velmi často spojen s
nadváhou, o které je známo, že má vliv
na vznik řady onemocnění, bolesti zad
anebo kloubů. Proto je třeba přijmout
myšlenku, že přibývající roky nejsou
překážkou pro pravidelné cvičení. Právě naopak. Tělesná aktivita přispívá k
udržení zdraví i v pokročilém věku, jen
je třeba cvičení přiměřeně přizpůsobit.
Pohoda získaná díky cvičení má jednoznačně pozitivní vliv na fyzický i psychický stav člověka.
Nejlepší je sportovat již od mládí. Začít se ale dá kdykoli, například krátkými procházkami a trasu postupně prodlužovat nebo se cvičení denně věnovat
doma. Zaměřit bychom se měli na uvolnění ztuhlých končetin i protažení trupu, což je například pro bolavá záda nenahraditelné.
S čím nám cvičení může pomoct?
Pohyb patří mezi základní lidské potřeby, je přirozenou prevencí nemocí a úrazů.

Klouby: problémy s klouby jsou
mnohdy spojené s ochabováním svalů v
okolí kloubů, což se projevuje bolestmi
už při malé námaze. Pohyb umožňuje
lepší vyživování kloubů a posílení okolních svalů.
Kosti: s věkem se zpomaluje obnova
kostní hmoty a její řídnutí ohrožuje
schopnost pohybu. Cvičením, tj. zatěžováním kosterního systému, se kosti zhutňují a stávají se tak odolnějšími vůči zlomeninám.
Zažívání: pohyb stimuluje přirozené
procesy trávicího systému.
Psychika: mezi tělesným cvičením a
psychickou pohodou existují úzké vazby. Přiměřená zátěž má vliv i na kvalitu
spánku.

FOTO | PROFIMEDIA

Záda: bolavá záda jsou v dnešní
době nejčastěji způsobena sedavým životním stylem a s tím související strnulostí. Protažením, ale třeba i obyčejnou
chůzí se bolavá záda uvolní.

Jaké cvičení je vhodné pro seniory?
Známý řecký lékař Hippokrates prohlásil, že „chůze je nejlepším lékem
pro člověka“. Chůze posiluje srdce,
svalstvo i kosti, dochází ke zlepšení koordinace pohybu a lépe se prokrvuje
mozek. Tělesná kondice se zlepšuje
již po několika týdnech (v případě, že

se chůzi věnujeme alespoň 30 minut
denně) a je vhodná i v pokročilém
věku.
Plavání a jízda na kole protahují
celé tělo a přitom šetří klouby, což je
důležité zejména v začátcích, kdy jsou
svaly hodně oslabené.
Tanec, jóga a jiná cvičení, která zlepšují koordinaci pohybů, hybnost a vyžadují zapojení hlubokého svalstva při
udržování rovnováhy, jsou také vhodná.
Vždy je třeba pamatovat, že na začátku je potřeba zvolit jednodušší či
kratší cvičení. Fyzickou zátěž je možné navyšovat až s postupně rostoucí
kondicí.
Pro zdraví je rozhodující i dostatečný příjem tekutin. Dehydratace je totiž
velmi častým zdrojem zdravotních problémů - s věkem totiž slábne schopnost nervového systému signalizovat
pocit žízně. Proto je nezbytné vytvořit
si skutečně „režim“ a během dne pravidelně pít. Při fyzické námaze, v létě a
v průběhu akutních nemocí přiměřeně
více.
(re, ks)

INZERCE

AKTUÁLNĚ V NABÍDCE
Brufen® 400
100 potahovaných tablet

Trápí Vás bolest?
Přijďte, poradíme Vám.
• v lékárnách PharmaPoint Vám rádi poradíme
s jakýmkoliv problémem
• pomůžeme Vám vybrat z široké nabídky produktů
• odborný personál lékáren PharmaPoint k Vám bude
přistupovat s vlídností a porozuměním
• pravidelně pro Vás připravujeme akční nabídky
Více na www.pharmapoint.cz

Poskytuje úlevu od bolesti
hlavy, zad a zubů.
Pomáhá při podvrtnutí
kloubů a natažení svalů
a působí protizánětlivě.
Léčivý přípravek s účinnou
látkou ibuprofenum
k vnitřnímu užití.

akční cena
běžná cena 148,-

od

114,-

Voltaren® Forte 2.32% gel
150 g

5
15

4

11

41
12

Více než

230 lékáren

v celé České republice

15

26

26
13

14
15

31

11

Analgetikum ve formě gelu s účinkem na 12 hodin.
Tlumí bolest zad, svalů a kloubů. Stačí aplikovat 2x denně.
Snadno otevíratelný uzávěr.
V akci také Voltaren® 140 mg
léčivá náplast 5 ks,
akční cena
cena od 269 Kč.
Lék na vnější použití.

běžná cena 429,-

od

349,-

O ceně se informujte ve své lékárně.

Cílem této inzerce není podpora navýšení prodeje, předepisování nebo užívání léků. Inzerce nenahrazuje poradenství lékařů ani lékárníků. Při výběru produktu si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob
použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem.
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Česká republika

Měcháček: Ke slávě mířím přes postel
ČR | Většina televizních diváků zná Tomáše Měcháčka jako sympaťáka z reklamy, který se je skrz televizní obrazovky
už roky snaží přesvědčit, že i banku mohou mít rádi. V novém seriálu Single
Lady z dílny internetové televize Playtvak.cz se představí jako cílevědomý,
nicméně ne příliš úspěšný písničkář.
„Postava, kterou ztělesňuji v seriálu
Single Lady, se přes postel chce dostat
ke slávě. Většinou se říká, že je to obrá-

ceně. Tak tedy chlapi to dělají taky,“ definoval svou úlohu před kamerou Měcháček (na snímku), jehož postava se
snaží vyšplhat do záře reflektorů po zádech ředitelky televizní hudební stanice
Óčko v podání Jany Plodkové.
Ve skutečném životě ale charismatický herec zdaleka tak pragmatický není.
Například takový rozchod je věc, která
jej dokáže tvrdě zasáhnout. A to i když
proběhne v poklidu. Na jeden takový
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před časem zavzpomínal. A rozhodně
se z něj nevzpamatovával jen pár týdnů.
„Půl roku, nebo víc... K tomu jsem se
ještě utrhnul. Pěkně jsem za to vzal
a řekl si: ‚A just nebudu smutnej.‘ Tři
měsíce jsem kalil. A pak to doběhlo s plnou parádou. Protože tohle neprokalíš,
musíš si to prosmutnět. A je jedno, jestli
se rozejdeš ty, nebo ten druhej s tebou.
Když je to opravdový, tak to bolí oba.
Tím spíš, když se oba rozumně dohodnou a zůstanou kámoši. Aspoň si to myslím,“ rozpovídal se v jednom z rozhovorů Měcháček, který v minulosti tvořil
pár se zpěvačkou Bárou Polákovou.

Cukr místo kokainu
V novém seriálu není nouze o milostné
scény. Ty si Měcháček podle svých slov
užíval. „Sexuální scény byly krásné, vášnivé, pohodlné, příjemné, vzrušující. To
uvidíte. Probíhalo šňupání alkoholu
a pak se i pil kokain,“ pohrával si s důvěřivými novináři. Na pravou míru vše musela uvést jeho kolegyně Jana Plodková.
„Šňupali jsme glukózový cukr. Nikdy to
nebyly opravdové drogy. Ani co se týče
alkoholu. Nikdy jsme opravdový nepili,“ vysvětlila. Zároveň přiznala, že v jistých momentech se na place styděla.
O intimní scény překvapivě nešlo. „Přišly i těžké chvíle. Točili jsme třeba v jednom baru, kde jsem musela na houpačku do vzduchu. A pode mnou byli samí
chlapi. To jsem se opravdu styděla,“ uzavřela sympatická blondýnka, jejímž seriálovým manželem bude neméně charismatický Vladimír Polívka.
(vrm)

VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ
TEĎ VYPLATÍ SE U VARI
VLASTNÍTE TERRU NEBO VARI-SYSTEM? MÁTE
PROBLÉMY SE STARTOVÁNÍM LETITÉHO DVOUTAKTNÍHO MOTORU? MÁME ŘEŠENÍ! PRÁVĚ PRO
VÁS JE AKCE EKO DOTACE 6 000 KČ OD VARI.
Pokud u autorizovaného prodejce VARI odevzdáte svůj
starý, i nefunkční, dvou- či čtyřtaktní motor s řídítky a odstředivou spojkou 80 mm (tzn. pohonné jednotky používané na strojích TERRA nebo VARI-Systemu; akceptujeme i
pohonné jednotky od jiných výrobců), získáte v rámci EKO
DOTACE slevu 6 000 Kč na nákup nové pohonné jednotky
VARI PJXP200 nebo VARI PJGCV160 včetně nových řídítek,
příruby a spojky. Získáte tak novou pohonnou jednotku s
čtyřtaktním motorem za skvělou cenu.

Nový seriál Single
Lady: Jízda v Óčku

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“.

JEDNOTKA POHONNÁ
PJXP200

JEDNOTKA POHONNÁ
PJGCV160

Obj. číslo: 4427

Obj. číslo: 4369

Cena s DPH:

Cena s DPH:

AKCE EKO DOTACE:

AKCE EKO DOTACE:

16 990 Kč
10 990 Kč

19 590 Kč
13 590 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 • Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 • Červený Kostelec , MELICHAR CZ, Sokolská 29,
T 777 912 300 • 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 • Česká Třebová, Garden - parts s.r.o, Ústecká 463, T 777 969 603 • Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303 359 • 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 • 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 • Trutnov, MELICHAR CZ, Polská 186/57, T 777
912 130 • 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 • Úpice, MELICHAR CZ, Dr. Teuchmanna 241, T 725 475 580

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

V pondělí odstartoval na internetové
televizi Playtvak.cz nový seriál
z prostředí hudební televize Óčko Single
Lady: Jízda v Óčku. Za projektem stojí
produkční dům Lucky Man Films Davida
Ondříčka, který má za sebou práci na
úspěšných celovečerních filmech, jako
jsou kultovní Samotáři, Jedna ruka
netleská nebo Anthropoid. Autorkami
scénáře jsou Veronika Dostálová a Tereza
Seidlová. V hlavních rolích účinkuje Jana
Plodková (na snímku), Tomáš Měcháček,
Petr Stach, Rozálie Havelková nebo
Václav Kopta. Kromě internetové televize
Playtvak.cz můžete seriál sledovat také
v nočním programu TV Óčko.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 29. dubna 2017
Nova

Prima

Joj Family

6.05 Jake a piráti ze Země Nezemě (16) 6.30
Spiderman (13) 6.55 Avengers: Sjednocení II
(25) 7.20 Looney Tunes: Úžasná show II (20)
7.45 Tučňáci z Madagaskaru II (1) 8.05 Tvoje
tvář má známý hlas III 10.45 Koření 11.40
Volejte Novu 12.15 Rady ptáka Loskutáka
13.25 Výměna manželek III 14.50 Tančím,
abych žil. Drama (USA, 2006) 17.10 Krokodýl
Dundee 2. Dobrodružný film (Austr./USA,
1988) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí

6.20 Wolverine (8) 6.50 Ninjago 7.20
Autosalon 8.25 Autosalon Extra 8.50 Ohnivý
kuře II (13) 10.10 Přístav II (17) 11.25 davinci
12.20 Česko Slovensko má talent 14.40 Jak
básníci přicházejí o iluze. Filmová komedie
(ČR, 1984). Hrají P. Kříž, D. Matásek, K. Roden,
V. Svoboda, M. Myslíková, A. Romanová-Tarábková, A. Kreuzmannová, E. Jeníčková,
Z. Fišárková a další 16.50 Vraždy v Midsomeru
XIII 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40 Divácké zprávy 19.55 TOP STAR

SOBOTA 5.40 Krimi 6.05 Noviny 6.45 Krimi

KOMEDIE

KOMEDIE

ZÁBAVA
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ČT1
6.00 Kouzelné bylinky 6.35 Polopatě 7.25 Jak
princezny spaly na hrášku 7.50 Jak se Kudla
přepočítal 8.30 Otec Brown III 9.20 Gejzír 9.50
Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Události v regionech plus 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 Sedmipírek 14.10 O Rozárce
a zakletém králi 14.55 Čtrnáctý u stolu 16.25
Hercule Poirot XI 18.00 Ferdinandovy zahrady
18.25 Kluci v akci 18.55 Události za okamžik
a počasí 19.00 Události 19.45 BBV

7.15 Noviny 8.05 Soudní síň – cz 9.00 Soudní síň
9.50 Klaun (31, 32) 11.50 Druhý dech (6) 13.10
Panelák XVI (9, 10) 14.25 Rodinné záležitosti 15.30
Soudní síň 16.45 Soudní síň – cz 17.30 V sedmém
nebi 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Tenkrát na
západě 21.05 Dědictví (5/34) 22.15 Panelák XVI
(9, 10) 23.30 Tenkrát na západě 0.30 Soudní síň – cz

NEDĚLE 5.15 Soudní síň 6.00 Krimi 6.25
Noviny 6.55 Krimi 7.25 Noviny 8.05 Soudní síň – cz
9.00 Soudní síň 10.00 Zoo (60, 61) 12.10 Synové
a dcery Jakuba Skláře (4) 13.30 Sázka na třináctku
15.30 Česko Slovensko má talent 17.00 Na chalupě
18.00 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.30 Nečekané štěstí,
romantická komedie (N, 2010) 0.25 Zoo (60, 61)
PONDĚLÍ 6.10 Krimi 6.35 Noviny 7.20 Krimi

7.45 Noviny 8.30 Extrémní případy 9.35 Soudní síň
10.30 Rumburak 12.25 Malí Ninjové, akční komedie
(Jap., 2011) 14.25 Poldové v akci 15.15 Soudní síň
16.15 Soudní síň – cz 17.05 Hasiči, komedie (It.,
1985) 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Rumburak
22.10 Sázka na třináctku 0.05 Extrémní případy

MÁMY NA NOŽE

ÚTERÝ 10.10 Dr. Stefan Frank (87) 11.05 Nákupní

Jako kdyby jedna máma nebyla dost…

PÁTEK 20:15 | NEDĚLE 15:00

20.00 Marečku, podejte mi pero!
Komedie (ČR, 1976). Hrají
J. Sovák, J. Schmitzer a další
21.30 Policajt, nebo rošťák
Krimikomedie (Fr., 1979). Hrají
J.-P. Belmondo, M. Laforetová
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.20 Mladý Montalbano II
1.05 Magický Špilberk
2.00 Banánové rybičky
2.30 Sama doma
4.05 Zahrada je hra

20.20 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé
perly
Dobrodružná komedie (USA,
2003). Hrají J. Depp, O. Bloom,
K. Knightleyová, G. Rush a další
23.00 Sabotáž
Akční film (USA, 2014).
Hrají A. Schwarzenegger,
S. Worthington, O. Williamsová
1.00 Tančím, abych žil
Drama (USA, 2006)
2.45 Kriminálka Miami V (11)
3.25 Dva a půl chlapa II (13)

20.15 Máme rádi Česko
22.00 V mysli vraha
Thriller (USA, 2015).
Hrají A. Hopkins, J. D. Morgan,
C. Farrell a další. Režie A. Poyart
0.15 Insidious
Horor (USA, 2010). Hrají
P. Wilson, R. Byrne, T. Simpkins
a další. Režie J. Wan
2.20 Vraždy v Midsomeru XIII
Prokletý box. Krimiseriál
(VB, 2010). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.10 Poručík Backstrom (7) 8.10 Poslední loď (9)
9.05 Top Gear speciál: James May a lidové autíčko
(1) 10.10 Applikace 10.45 Re-play 11.20 FREEzone
11.50 Pevnost Boyard III (19, 20) 13.55 Simpsonovi
VIII (10-13) 15.55 Námořní vyšetřovací služba L. A.
VI (7, 8) 17.55 Simpsonovi VIII (14, 15) 18.55
Simpsonovi VIII (16, 17) 20.00 Doba ledová 4:
Země v pohybu 22.05 Boj o Hedvábnou stezku
0.10 Re-play 0.45 Applikace

6.40 Zpátky do školy 8.20 Odložené případy III
(16, 17) 10.05 Podtrh, western (USA, 2001) 12.20
Mrtvý bod II (8, 9), seriál (USA, 2016-2017) 14.05
Doktor Hollywood, romantický film (USA, 1991)
16.00 Spiderman 3, akční film (USA, 2007) 18.30
Oznamuje se láskám vašim, romantické drama (ČR,
1988) 20.00 Bojovník, drama (USA, 2015) 22.30
Klíč, thriller (USA/N, 2005) 0.30 Blade: Trinity,
akční film (USA, 2004)

9.05 Ninjago 9.30 Wolverine (8) 9.55 Pekelná
kuchyně XIII (12) 10.50 Spravedlnost v krvi IV (9)
11.45 Doktor z hor: Nové příběhy V (8) 12.45
Božské dorty od Markéty 13.20 Spravedlnost v krvi
IV (10) 14.15 Doktor z hor: Nové příběhy V (9) 15.15
Podivné dědictví, western (It., 1972) 17.50 Božské
dorty od Markéty 18.25 Pekelná kuchyně XIII (13)
19.20 Teď vaří šéf! 20.15 Kletba bratří Grimmů
22.45 Černá labuť, drama (USA, 2010)

SÉRUM PRAVDY

maniačky 12.20 Moje máma vaří lépe než tvoje 13.20
Kdyby bylo kdyby – Láska, sex a štěstí (1/12) 14.25
Poldové v akci 15.15 Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz
17.00 Dr. Stefan Frank (87) 18.00 Moje máma vaří
lépe než tvoje 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Česko Slovensko má talent 22.00 Hasiči

STŘEDA 9.20 Soudní síň 10.20 Dr. Stefan Frank
(88) 11.15 Nákupní maniačky 12.25 Moje máma vaří
lépe než tvoje 13.25 Kdyby bylo kdyby – Láska, sex
a štěstí (2) 14.25 Poldové v akci 15.15 Soudní síň 16.15
Soudní síň – cz 17.00 Dr. Stefan Frank (88) 18.00 Moje
máma vaří lépe než tvoje 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Druhý dech (7) 21.35 Panelák XVI (11, 12)
ČTVRTEK 11.20 Nákupní maniačky 12.30 Moje

máma vaří lépe než tvoje 13.30 Kdyby bylo kdyby –
Láska, sex a štěstí (3) 14.25 Poldové v akci 15.15
Soudní síň 16.15 Soudní síň – cz 17.00 Dr. Stefan Frank
(89) 18.00 Moje máma vaří lépe než tvoje 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Synové a dcery Jakuba Skláře (5)
21.30 Ve znamení Merkura (1/5) 23.05 Hotel Herbich

PÁTEK 10.00 Dr. Stefan Frank (90) 11.00
Nákupní maniačky 13.15 Kdyby bylo kdyby – Láska,
sex a štěstí (4) 14.05 Poldové v akci 15.05 Soudní síň
16.05 Soudní síň – cz 16.55 Dr. Stefan Frank (90)
17.50 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Léto na Syltu 22.15 Česko Slovensko má talent
23.50 Kdyby bylo kdyby – Láska, sex a štěstí (4)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 30. dubna 2017
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.55
15.50
17.00
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
22.10
22.39
22.40
0.15

Zajímavosti z regionů 6.25 Čtrnáctý
u stolu 7.50 Dirigent 8.15 Úsměvy
Jiřího Pleskota 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Vodník a Karolínka
Jak se stal švec Dratvička
tchánem pana krále
Neobyčejné životy
Dívka světových parametrů
Komedie (ČR, 1979)
Sestřičky
Komediální drama (ČR, 1983)
Kouzelné bylinky
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Wilsonov
Komedie (ČR/SR, 2015)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Nahá pastýřka
Krimifilm (ČR, 1966)
Místo činu – Schimanski

NOVA
6.10
6.15
7.05
7.30
7.50
8.15
8.40
9.40
11.40
12.45
14.30
16.05
17.25
19.30
20.15
22.50
23.20
1.10
2.20

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě
(17, 18)
Senzační Spiderman (1)
Avengers: Sjednocení II (26)
Looney Tunes: Úžasná show II (21)
Tučňáci z Madagaskaru II (2)
Víkend
Robinsonův ostrov
Z pekla štěstí (5)
Kdopak to mluví
Komedie (USA, 1989)
Policejní akademie 7: Moskevská
mise
Komedie (USA, 1994)
Když rozvod, tak rozvod
Komedie (ČR, 1982)
Obecná škola
Komediální drama (ČR, 1991)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas III
Střepiny
Double Team
Akční film (USA, 1997)
Policejní akademie 7: Moskevská
mise
Kriminálka Miami V (12)

Prima
6.40
7.10
8.05
9.10
9.45
11.00
11.45
12.40
13.20
13.40
14.15
15.55
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.20
23.35
1.40
2.45
3.20

Wolverine (9)
Ninjago
M.A.S.H (161, 162)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře II (14)
Spousta práce. Seriál (ČR, 2017)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Božské dorty od Markéty
Máme rádi Česko
Vraždy v Midsomeru XIII
Trn v oku. Krimiseriál (VB, 2011)
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Mordparta II (4)
Motivátor. Krimiseriál (ČR, 2017)
Očima Josefa Klímy
Show Jana Krause
Velcí bratři
Komedie (USA, 2008)
Tři mušketýři II (7)
Prima ZOOM Svět
Očima Josefa Klímy

Nova Cinema
5.15 Sledování 7.05 Oznamuje se láskám vašim
8.35 Spiderman 3 11.25 Tančím, abych žil 13.35
Krokodýl Dundee 2 15.35 Lovci zločinců III (6, 7)
17.20 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly, dobrodružná komedie (USA, 2003) 20.00 Stůj, nebo
maminka vystřelí, komedie (USA, 1992) 21.40
Drákula, horor (USA, 1992) 0.05 Andělé a démoni

Prima cool
7.05 Applikace 7.35 Re-play 8.10 FREEzone 8.45
Poručík Backstrom (8) 9.40 Poslední loď (10) 10.35
Top Gear speciál: James May a lidové autíčko (2)
11.40 Pevnost Boyard (1) 13.55 Simpsonovi VIII
(14-17) 15.55 Doba ledová 4: Země v pohybu 17.55
Simpsonovi VIII (18, 19) 18.55 Simpsonovi VIII
(20, 21) 20.00 Den poté 22.45 Živí mrtví VII (2)
23.45 Těžká dřina 0.20 Autosalon

Prima Max
10.15 Pekelná kuchyně XIII (13) 11.10 Spravedlnost
v krvi IV (10) 12.05 Doktor z hor: Nové příběhy V (9)
13.05 Božské dorty od Markéty 13.35 Spravedlnost
v krvi IV (11) 14.35 Doktor z hor: Nové příběhy V (10)
15.35 Kletba bratří Grimmů 18.05 Božské dorty od
Markéty 18.35 Pekelná kuchyně XIII (14) 19.30
Vychytávky Ládi Hrušky 20.15 Blbec k večeři 22.05
V mysli vraha, thriller (USA, 2015) 0.10 Insidious

pondělí 1. května 2017
NOVA

ČT1
6.00

12.15
13.15
14.25
16.00
17.30
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.00
21.30
23.09
23.10
0.10
0.50

Čert na zemi. TV inscenace (ČR, 1975)
7.15 O vodě, lásce a štěstí. Pohádka
(ČR, 1981) 8.10 Sestřičky. Komediální
drama (ČR, 1983) 9.35 Lucie, postrach
ulice. Komedie (ČR, 1983) 10.55
Modrý pták. Pohádka (ČR, 1993)

O Šípkové Růžence
Pohádka (ČR, 2006)
Jak chutná láska
Pohádka (ČR, 2002)
Konec starých časů
Komedie (ČR, 1989)
Marečku, podejte mi pero!
Komedie (ČR, 1976)
O svatební krajce
Pohádka (ČR, 2003)
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování SAZKAmobil šance
Labyrint (1/7)
Čtvrtá hvězda (10/12)
Václav
Komediální drama (ČR, 2007)
Výsledky losování Šťastných 10
Kriminalista
Banánové rybičky
Kalendárium

6.05
6.10
7.30
9.10
11.00
12.30
14.00
15.45
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.35
23.30
0.20
1.55
2.20
3.10
3.35
4.15

Lišákoviny
Scooby-Doo: Upíří hudba
O šesti labutích
Pohádka (N, 2013)
Dva lidi v zoo
Rodinná komedie (ČR, 1990)
Nebe a dudy
Komedie (ČR, 1941)
Princ Bajaja
Pohádka (ČR, 1971)
Shrek
Animovaný film (USA, 2001)
Zamilovaný profesor
Komedie (USA, 1996)
Co na to Češi
Ulice (3241)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (8)
Robinsonův ostrov
Kriminálka Las Vegas XIV (2)
Vražedná čísla II (15)
Nebe a dudy
Střepiny
Áčko
Kolotoč
Co na to Češi
DO-RE-MI

Prima
6.05
6.35
7.05
8.50
10.25
12.10
14.05
15.55
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
1.45
3.25

Wolverine (10)
Marvel superhrdinové –
Avengers: Sjednocení!
Král Matěj I.
Anim. pohádka (Pol., 2007)
Ducháček to zařídí
Filmová komedie (ČR, 1938)
Dívka na koštěti
Filmová komedie (ČR, 1971)
Růžový panter
Komedie (USA, 2006)
Nebojsa
Pohádka (ČR, 1988)
Pyšná princezna
Pohádka (ČR, 1952)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Modrý kód (13)
Jak se staví sen – extra
Ano, šéfe!
Růžový panter
Komedie (USA, 2006)
Dívka na koštěti
Filmová komedie (ČR, 1971)
Ducháček to zařídí

Nova Cinema
5.00 Sledování 6.50 Doktor Hollywood 8.45
Dostaňte agenty Bruce a Lloyda 10.00 Stůj, nebo
maminka vystřelí 12.00 Koule 14.55 Kdopak to
mluví 16.45 Když rozvod, tak rozvod 18.00 Obecná
škola 20.00 Secretariat, životopisné drama (USA,
2010) 22.20 Mandolína kapitána Corelliho 0.50
Koule, sci-fi thriller (USA, 1998)

Prima cool
9.50 Hvězdná brána V (21) 10.45 Bylo nebylo III (18)
11.40 Top Gear speciál: James May a lidové autíčko (1)
12.45 Simpsonovi VIII (18-21) 14.45 Applikace 15.20
Re-play 15.50 Futurama II (5) 16.20 Hvězdná brána
V (22) 17.20 Kdo přežije: Krev není voda (10) 18.15
Simpsonovi VIII (22-25) 20.15 Grimm V (22) 21.20
Teorie velkého třesku IV (20, 21) 22.15 Městečko
Fortitude (4) 23.20 Helix II (13) 0.15 Grimm V (22)

Prima Max
9.15 Wolverine (10) 9.45 Pekelná kuchyně XIII (14)
10.40 Spravedlnost v krvi IV (11) 11.35 Doktor z hor:
Nové příběhy V (10) 12.35 Božské dorty od Markéty
13.10 Spravedlnost v krvi IV (12) 14.05 Doktor z hor:
Nové příběhy V (11) 15.05 Den poté 17.40 Božské
dorty od Markéty 18.20 Pekelná kuchyně XIII (15)
19.15 Vítejte doma! II (27) 20.15 Velký 22.25 Doktor
Jekyll a pan Hyde 0.30 Blbec k večeři

úterý 2. května 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown III 10.05
168 hodin 10.40 Lucie, postrach
ulice. Komedie (ČR, 1983)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.50 Televarieté
16.25 Kojak III
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 Panoptikum města pražského
Letní přeháňka. Detektivní seriál
(ČR, 1987)
21.10 Hercule Poirot XI
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Motiv III
23.30 Kriminalista
0.30 AZ-kvíz
0.55 Banánové rybičky
1.20 Zajímavosti z regionů

5.55
8.30
8.45
10.35
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.30
23.25
0.20
1.05
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3240, 3241)
Policie Modrava (8)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (15)
Ordinace v růžové zahradě (144)
Odložené případy III (18)
Odložené případy III (19)
Kriminálka Miami V (13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3242)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(733)
Boží znamení. Seriál (ČR, 2017)
Víkend
Kriminálka Las Vegas XIV (3)
Vražedná čísla II (16)
Odložené případy III (18)
Odložené případy III (19)
Novashopping

Prima
6.05
6.35
7.05
7.50
8.40
9.15
10.15
12.05
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.20
0.15
2.10

Wolverine (11)
Ninjago
Friends
M.A.S.H (163)
M.A.S.H (164)
Jake a Tlusťoch IV (11)
Rosamunde Pilcherová: Čas
poznání
Romantický film (N, 2000)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (12)
Komisař Rex II (6)
Komisař Rex II (7)
Policie Hamburk II (22)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře II (15)
TOP STAR magazín
Castle na zabití V (3)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Čas
poznání
Komisař Rex II (6, 7)

Nova Cinema
5.00 Stůj, nebo maminka vystřelí 6.25 Scooby-Doo: Upíří hudba 7.45 Koule 10.10 Kdopak to
mluví 12.20 Zamilovaný profesor 14.35 Policejní
akademie 7: Moskevská mise 16.05 Secretariat
18.20 Shrek 20.00 Zpátky ve hře, dobrodružný film
(USA, 2012) 22.10 Miluj bližního svého, thriller
(USA, 1999) 0.20 Dostaňte agenty Bruce a Lloyda

Prima cool
10.55 Bylo nebylo III (19) 11.50 Top Gear speciál:
James May a lidové autíčko (2) 12.55 Simpsonovi VIII
(22-25) 14.55 Teorie velkého třesku IV (20, 21) 15.50
Futurama II (6) 16.20 Hvězdná brána VI (1) 17.20 Kdo
přežije: Krev není voda (11) 18.15 Simpsonovi IX (1-4)
20.15 Moto cestou necestou 21.20 Teorie velkého
třesku IV (22, 23) 22.15 davinci 23.05 Cesty k úspěchu 23.20 Hannibal II (12) 0.15 Helix II (13)

Prima Max
9.10 Friends 9.40 Wolverine (11) 10.10 Pekelná kuchyně XIII (15) 11.05 Spravedlnost v krvi IV (12) 11.55
Doktor z hor: Nové příběhy V (11) 12.55 Božské dorty
od Markéty 13.30 Spravedlnost v krvi IV (13) 14.25
Doktor z hor: Nové příběhy V (12) 15.25 Velký 17.40
Božské dorty od Markéty 18.20 Pekelná kuchyně XIII
(16) 19.15 Vítejte doma! II (28) 20.15 Kriminál 22.30
Pidihajzlík 0.35 Doktor Jekyll a pan Hyde

středa 3. května 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak III 9.50 Dirigent.
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1987)
10.10 Nahá pastýřka. Krimifilm (ČR,
1966) 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 Soudkyně Amy V
14.45 Televarieté
16.20 Kojak III
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Pošta pro tebe
21.00 Ach, ty vraždy!
Smrt lobbisty Mansdorfa. Cyklus
(ČR, 2010)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Columbo
23.50 Motiv III
0.35 AZ-kvíz
1.00 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
10.55
11.50
12.00
12.25
12.55
14.05
15.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.50
23.45
0.35
1.25
2.05
2.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3242)
Ordinace v růžové zahradě 2 (733)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (16)
Ordinace v růžové zahradě (145)
Odložené případy III (20)
Odložené případy III (21)
Kriminálka Miami V (14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3243)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Robinsonův ostrov
Kriminálka Las Vegas XIV (4)
Vražedná čísla II (17)
Odložené případy III (20)
Odložené případy III
Robinsonův ostrov
Dva a půl chlapa II (15)

Prima
6.05
6.35
7.50
9.15
10.15
12.05
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.45
23.50
0.45
2.40
4.15

Wolverine (12)
Friends
M.A.S.H (164, 165)
Jake a Tlusťoch IV (12)
Rosamunde Pilcherová: Útesy
lásky
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (13)
Komisař Rex II (8)
Komisař Rex II (9)
Policie Hamburk II (23)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Modrý kód (14)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Telebazar
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Útesy
lásky
Komisař Rex II (8, 9)
Policie Hamburk II (23)

Nova Cinema
5.30 Scooby-Doo: Upíří hudba 6.50 Odložené případy III (18, 19) 8.35 Lovci zločinců III (6, 7) 10.20
Secretariat 12.55 Zpátky ve hře 15.25 Piráti
z Karibiku: Prokletí Černé perly 18.05 Pohlednice
z Hollywoodu 20.00 Terapie láskou, drama (USA,
2012) 22.25 Pekelná ženská, komedie (USA/Austr.,
2001) 0.15 Miluj bližního svého, thriller (USA, 1999)

Prima cool
9.30 Futurama II (6) 9.55 Hvězdná brána VI (1) 10.55
Bylo nebylo III (20) 11.55 Moto cestou necestou 12.55
Simpsonovi IX (1-4) 14.55 Teorie velkého třesku IV
(22, 23) 15.50 Futurama II (7) 16.20 Hvězdná brána VI
(2) 17.20 Kdo přežije: Krev není voda (12) 18.15
Simpsonovi IX (5-8) 20.15 Extant (8) 21.20 Teorie velkého třesku IV (24) 21.50 Teorie velkého třesku V (1)
22.15 Partička 23.10 Hannibal II (13) 0.05 Partička

Prima Max
10.10 Wolverine (12) 10.40 Pekelná kuchyně XIII (16)
11.35 Spravedlnost v krvi IV (13) 12.35 Doktor z hor:
Nové příběhy V (12) 13.35 Božské dorty od Markéty
14.05 Spravedlnost v krvi IV (14) 14.55 Doktor z hor:
Nové příběhy V (13) 15.55 Nebojsa 17.40 Božské
dorty od Markéty 18.20 Pekelná kuchyně XIV (1)
19.15 Vítejte doma! II (29) 20.15 Cesta do zatracení
22.45 Pach krve 5: Krvavý masakr 0.40 Pidihajzlík

čtvrtek 4. května 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak III 9.50 Křeček.
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1984)
10.05 Konec starých časů. Komedie
(ČR, 1989) 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 Soudkyně Amy V
14.45 Televarieté
16.25 Kojak III
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 Stín smrtihlava
Krimifilm (ČR, 2012)
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Gejzír
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Taggart
1.05 AZ-kvíz
1.40 Toulavá kamera
2.05 Dobré ráno
4.40 Pod pokličkou

5.55
8.30
8.45
9.40
10.55
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
0.00
1.35
2.35
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3243)
Výměna manželek
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (17)
Ordinace v růžové zahradě (146)
Odložené případy III (22)
Odložené případy III (23)
Kriminálka Miami V (15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3244)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (734)
Prásk!
Sniper 5
Akční film (USA, 2014)
Odložené případy III (22, 23)
Robinsonův ostrov
Dva a půl chlapa II (16)
Co na to Češi

Prima
6.05
6.35
7.05
7.50
8.40
9.15
10.15
12.05
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.20
0.15
2.15
3.50

X-Men (1)
Friends
Friends
M.A.S.H (165)
M.A.S.H (166)
Jake a Tlusťoch IV (13)
Rosamunde Pilcherová: Květ
života
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (14)
Komisař Rex II (10)
Komisař Rex II (11)
Policie Hamburk II (24)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře II (16)
davinci
Castle na zabití V (4)
Soudní síň
Rosamunde Pilcher: Květ života
Komisař Rex II (10, 11)
Policie Hamburk II (24)

Nova Cinema
5.40 O šesti labutích 7.15 Odložené případy III
(20, 21) 9.00 Zpátky ve hře 11.30 Myš, která řvala
13.25 Most přes řeku Kwai 16.35 Dva lidi v zoo,
rodinná komedie (ČR, 1990) 18.25 Princ Bajaja,
pohádka (ČR, 1971) 20.00 Mrtvý bod II (10, 11) 21.50
Šílený Max, sci-fi film (Austr., 1979) 23.40 Pekelná
ženská, komedie (USA/Austr., 2001)

Prima cool
9.30 Futurama II (7) 9.55 Hvězdná brána VI (2) 10.55
Bylo nebylo III (21) 11.55 Extant (8) 12.55 Simpsonovi
IX (5-8) 14.55 Teorie velkého třesku IV (24) 15.20
Teorie velkého třesku V (1) 15.50 Futurama II (8) 16.20
Hvězdná brána VI (3) 17.20 Kdo přežije: Krev není
voda (13) 18.15 Simpsonovi IX (9-12) 20.15 Autosalon
21.20 Teorie velkého třesku V (2, 3) 22.20 Americký
ninja 4 0.25 Poslední chlap na Zemi (6)

Prima Max
11.05 Spravedlnost v krvi IV (14) 11.55 Doktor z hor:
Nové příběhy V (13) 12.55 Božské dorty od Markéty
13.25 Spravedlnost v krvi IV (15) 14.20 Doktor z hor:
Nové příběhy V (14) 15.20 Butch Cassidy a Sundance
Kid 17.40 Božské dorty od Markéty 18.20 Pekelná
kuchyně XIV (2) 19.15 Vítejte doma! II (30) 20.15 Jak
básníkům chutná život 22.25 Krokodýl: Návrat do
krvavé laguny 0.25 Pach krve 5: Krvavý masakr

pátek 5. května 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak III 9.50 Pošta
pro tebe 10.45 Neobyčejné životy
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 Soudkyně Amy VI
15.25 Tak neváhej a toč speciál
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 Láska rohatá
Pohádka (ČR, 2009)
21.30 13. komnata Václava Kolouška
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Všechnopárty
22.55 Hitparáda televizní zábavy
23.50 Případy detektiva Murdocha IX
0.35 AZ-kvíz
1.00 Objektiv
1.30 Banánové rybičky
1.55 Dobré ráno
4.30 Žiješ jenom 2x

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.55
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.10
0.35
2.05
2.30
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3244)
Ordinace v růžové zahradě 2 (734)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa II (18)
Ordinace v růžové zahradě (147)
Odložené případy IV
Kriminálka Miami V (16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3245)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Na vlásku
Animovaný film (USA, 2010)
Sherlock Holmes
Dobrodružný film
(N/USA/VB, 2009)
Odložené případy IV
Prásk!
Dva a půl chlapa II (17, 18)
Co na to Češi

Prima
6.05
6.35
7.05
7.50
8.40
9.15
10.15
12.05
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
0.15
2.25
3.20

X-Men (2)
Friends
Friends
M.A.S.H (166)
M.A.S.H (167)
Jake a Tlusťoch IV (14)
Rosamunde Pilcherová: Rackové
ve větru
Romantický film (N, 1999)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch IV (15)
Komisař Rex II (12)
Komisař Rex II (13)
Policie Hamburk II (25)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav II (18)
Česko Slovensko má talent
Řetězová reakce
Akční film (USA, 1996)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Rackové
ve větru

Nova Cinema
5.00 Ricky a Barabáš 6.20 Most přes řeku Kwai
9.15 Odložené případy III (22, 23) 11.00 Bláznivá
komedie 13.05 Superman 15.55 Mrtvý bod II (10, 11)
17.40 Batman, dobrodružný film (USA/VB, 1989)
20.00 Transcendence, sci-fi film (USA, 2014) 22.20
Leningrad, válečný film (Rus./VB, 2009) 0.25
Šílený Max, sci-fi film (Austr., 1979)

Prima cool
7.10 Kdo přežije: Krev není voda (13) 8.25 Futurama
II (8) 8.55 Hvězdná brána VI (3) 9.50 Bylo nebylo
III (22) 10.50 Autosalon 11.55 Simpsonovi IX (9-12)
13.55 Teorie velkého třesku V (2, 3) 14.50 Futurama
II (9) 15.20 Hvězdná brána VI (4) 16.15 Kdo přežije:
Krev není voda (14) 18.15 Simpsonovi IX (13-16)
20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (9, 10)
22.10 Mutant 0.20 Poslední chlap na Zemi (7)

Prima Max
10.45 Pekelná kuchyně XIV (2) 11.40 Spravedlnost
v krvi IV (15) 12.35 Doktor z hor: Nové příběhy V (14)
13.35 Božské dorty od Markéty 14.10 Spravedlnost
v krvi IV (16) 15.05 Doktor z hor: Nové příběhy VI (1)
16.05 Pyšná princezna 17.40 Božské dorty od
Markéty 18.20 Pekelná kuchyně XIV (3) 19.15 Vítejte
doma! II (31) 20.15 Takoví jsme byli 22.45 Prci, prci,
prcičky 0.45 Krokodýl: Návrat do krvavé laguny
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Sandra Mendlová (20)

Je na mateřské dovolené, žije s manželem v
Brně-Lesné a mají malého chlapečka. Pokud
by vyhrála, peníze by
použila na dovolenou
a pro potřeby svého
syna. Mezi její oblíbená jídla patří „flamendr“. Nesnáší mořské plody, zvěřinu
a ryby. Nikdy by neochutnala chobotnici. Těší se, že pozná, jak kdo vaří.

Úterý: Suzana Melkumyan (27)

Pochází z Arménie a
živí se jako kadeřnice.
Je svobodná, žije s babičkou a tatínkem. V
Čechách je od svých
dvanácti let a v Brně
se jí líbí. Pokud by vyhrála, peníze by použila na novou kuchyňskou linku. Chutná jí kuřecí a hovězí maso, různé saláty, těstoviny a rýže,
proto nepřekvapí, že její nejoblíbenější
jídlo je kuře s rýží. Nesnáší vepřové a
jehněčí maso, nemusí dýni a slaninu.

Středa: Radomil Šustr (48)

Vystřídal už hodně povolání, je rozvedený,
má dvě děti. Žije v malém panelákovém bytě
v Brně-venkov. Závodně hraje šachy a je velkým fanouškem Komety. Pokud vyhraje, peníze použije na
cestování a vybavení domácnosti. Má
rád ryby, těstoviny, svíčkovou na smetaně a thajské kari. Nesnáší šunkofleky.
Rád pozná natáčení na vlastní kůži.

Čtvrtek: Renata Ježová (60)

V gastronomii se pohybovala celý život. Podnikala i v Itálii - měla
restauraci a nyní je v
důchodu. Žije střídavě
s rodinou v Brně-Kohoutovicích a v Itálii,
kde je také její přítel a kam se možná v
budoucnu i natrvalo přestěhuje. Do pořadu ji přihlásila její dcera s vnučkou.
Má ráda život, dobré víno a tequillu.
Mezi oblíbená jídla patří pokrmy z italské kuchyně. Nesnáší koprovou omáčku a kulajdu. Těší se na dobrou společnost, nové zážitky a možná i přátele.

Pátek: Karel Berousek (19)

Pochází ze známé cirkusácké rodiny, dost
se nacestoval. Teď je
nezaměstnaný, v budoucnu by byl rád v cizině a vedl vlastní podnik, ideálně na břehu
moře. Bydlí v pěkné nové přístavbě, kterou mu rodiče postavili na střeše svého
domku. Pokud by zvítězil, peníze by investoval do domu nebo do koupi nového auta. Má rád minutky a maso. Nesnáší vnitřnosti, hlavně pajšl, játra ale jí.

Česká republika

Jídla z Arménie, Itálie,
ale i od fandy Komety

V Brně a jeho okolí se v pořadu Prostřeno! na Primě sejde pestrá a mlsná parta
ČR | Na jihu Moravy budou po neděli
soutěžit v pořadu Prostřeno! tři ženy
a dva muži. Všichni mají pěkně mlsné
jazýčky, o jídlo se zajímají a dost o něm
mluví. Jenže Sandře se bohužel hned
v pondělí z mixované kaše stane lepidlo
a je to nejslabší článek menu.
Nejstarší účastnici je šedesát let, a
přestože je Renata už čerstvá důchodkyně, obléká se jako dvacítka a baví ji techno. Navíc je to taková poloviční Italka a
tomu odpovídá i její čtvrteční menu.
Jako morous naopak proti ní působí
její největší rival, šachista Radomil, který je velký teoretik a ve vaření a gastronomii si dost věří. Jak dopadne jeho středeční večer? Bude to v kuchyni taková
sláva? Někteří soupeři ho už předem
tipují na vítěze, ale jeho aromatické
menu obsahuje až moc chutí. Radek přidává dijonskou hořčici i do dýňové polévky. Navíc hodně kritizuje, Renatě
radí ohledně italské kuchyně a elegantní Arménce Suzaně zase vyčítá, že její
boršč není tak silný, jak si představoval.
Zklamání u Suzany ale bude v úterý všeobecné, její boršč je totiž bezmasý.
To nejmladší soutěžící, teprve devate-

Na jižní Moravě se soupeři pustí do mezinárodní kuchyně.
náctiletý Karel, na to jde mnohem taktičtěji. Celý týden se moc neprojevuje, nekritizuje, do nikoho nerýpá. Karel uvaří
jako poslední a úkol týdne – pokrmy
z vajec – už v pátek zná.
Navzdory všem dohadům u stolu
ohledně prostírání a jídla se partička
z Brna a okolí do krve nepohádá. Stmeluje ji slušná Suzana, věčně rozesmátá
Sandra i Renata – sice zklamaná a trochu posmutnělá z toho, jak bude přijato
její lombardské menu, ale přece jen nad

FOTO | FTV PRIMA

věcí. Čeká nás tedy pestrá mezinárodní
kuchyně, zajímaví hosté i šmejdění, další výzvy a „módní policie“, která poslední dobou k pořadu Prostřeno! neodmyslitelně patří. A dojde i na tvrdě upřímné
bilancování, kdy si soupeři navzájem
prozradí, jak bodovali.
Kdo se ukáže jako největší taktik?
A kdo to v Jihomoravském kraji vyhraje a odnese si 60 tisíc korun? Sledujte
Prostřeno! na televizi Prima od pondělí
do pátku v 17.35 hodin.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Boršč, ale bez masa

Ingredience: 400 g bílého zelí, 3 střední
mrkve, 2 červené řepy, 2 střední brambory, 1 cibule, 100 g másla, 2 lžíce rajčatového protlaku, hovězí vývar, petrželová nať,
bobkový list, zakysaná smetana, sůl,
pepř. Postup: Nadrobno nakrájenou cibuli osmažíme na másle, až je dozlatova, přidáme oloupanou a nastrouhanou mrkev a
řepu, promícháme a smažíme do změknutí. Poté přidáme hovězí vývar, rajčatový
protlak, bobkový list, sůl, pepř a smažíme
5 až 10 minut. Mezitím si nadrobno nakrájíme zelí a brambory na čtvrtky, přidáme
do polévky a vaříme, dokud zelí není měkké, osolíme, opepříme. Nakonec dáme najemno nakrájenou petržel a při servírování dozdobíme zakysanou smetanou.
Ossobuco
Specialita z telecí kližky přeseknuté
přes morkovou kost se většinou podává

s rizotem po milánsku. Tentokrát je ale
přílohou batátové pyré.
Ingredience: 5 ks hovězího nebo telecího ossobuka, olivový olej, 1 cibule, česnek, hladká mouka, 200 ml suchého bílého vína, hovězí vývar, sůl. Batátové
pyré: 1 kg batátů, 0,5 l plnotučného
mléka, máslo. Postup: Na olivovém oleji orestujeme nakrájenou cibuli a na plátky nakrájený česnek. Ossobuco lehce
obalíme v hladké mouce a opečeme
zprudka na směsi cibule a česneku z
obou stran. Maso vyjmeme, do výpeku
nalijeme bílé víno, alkohol necháme odpařit, poté maso vrátíme zpět do kastrolu, jemně podlijeme hovězím vývarem
a dusíme do měkka. Na pánvi nasucho
opražíme dvě lžíce hladké mouky. Po
uvaření masa jej vyjmeme a do šťávy pomalu vmícháme opraženou mouku.
Omáčka nesmí být příliš hustá. Zvlášť
uvaříme oloupané batáty, z kterých následně vyšleháme mixérem pyré s mlékem či smetanou. Servírujeme nejprve

kaši doprostřed talíře, na přílohu položíme ossobuco a jemně přelijeme šťávou.
Letní dotek

Ingredience – piškot: 150 g hladké mouky, 100 g cukru, 6 vajec, 1 kypřicí prášek. Krém: 250 ml smetany na šlehání
(33 %), 400 g zakysané smetany, 1 vanilkový cukr, 3 lžíce moučkového cukru,
200 g ovoce dle chuti. Postup – piškot:
Bílky oddělíme od žloutků, z bílků vyšleháme sníh, do žloutků přidáme cukr a vyšleháme do pěny. Smícháme mouku s
kypřicím práškem a pomalu přidáváme
do žloutků, poté přidáváme po třech dávkách vyšlehaný sníh a mícháme. Dáme
péct do vyhřáté trouby na 200 stupňů.
Krém: Vyšleháme šlehačku, přidáme
smetanu, vanilkový a moučkový cukr,
vše zamícháme. Vychladlý piškot rozpůlíme na dvě části, spodní část pokryjeme
polovinou krému, navrch dáme ovoce,
pak postup zopakujeme. Moučník dáme
vychladit do ledničky na hodinu i více.

Česká republika
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Šváb je hnus? Kdepak, lahůdka
Kuchař Milan Václavík je
průkopník hmyzích
dobrot. Má rád pavouky.
MILADA PROKOPOVÁ
ČR | Když kuchař Milan Václavík před
osmi lety poprvé uviděl v Kambodži
smažené tarantule, prodávané jako lahůdky, nesebral odvahu, aby si je dal.
Dnes pořádá pravidelné hmyzí ochutnávky v brněnské restauraci Klub cestovatelů. Přednáší o tom, že hmyz je potravinou budoucnosti, je spoluautorem první české kuchařky Hmyz na talíři.

Milan Václavík lidi zbavuje strachu
z hmyzu na talíři. FOTO | A. VAVRÍKOVÁ
měsíc. Tam jsem musel hodně bojovat.
Pak jsem reagoval jako většina lidí: Ježíš, to je dobré! Osobně mi nejvíc chutnají tarantule, ale také jsem je dal až napodruhé. Pěkně u piva v klídku.

Proč jste to poprvé nedal?
Nedokázal jsem překonat psychologickou bariéru. S tou ostatně bojuje každý
a ve všech kulturách. Tak jako v Indii
by nikdo místní nepozřel hovězí steak,
v Arábii zase vepřový řízek, tak my
jsme byli vychovaní v tom, že švábi,
cvrčci nebo červi se prostě nejedí. Přitom v jiných kulturách je to běžné. Později doma jsem ochutnal larvu brouka
potemníka, ale švába jsem si dal až za

Co lidem servírujete při ochutnávce?
Třeba larvy potemníka brazilského na
chilli, cvrčky na másle, sarančata na červeném víně, smažené štíry nebo tarantule. U těch je důležité spařit a důkladně
opálit chloupky, které by mohly přivodit
alergickou reakci. Tarantule jsou oblíbe-

nou pochoutkou v Kambodži. Začalo se
s nimi za Rudých Khmerů, kdy lidé neměli co jíst, tak to zkusili s pavouky.

které si naše tělo neumí vyrobit. Vědci
dokázali, že to, co člověk potřebuje na
den, je obsažené ve 150 gramech hmyzu.

Jak reagují lidé?
Kdyby bylo hmyzí jídlo hnusné, nejedlo by je tolik lidí. Například v Africe milují sarančata, studenti si jejich chytáním na světlo dokonce přivydělávají na
školu. V Jižní Americe zase mají rádi
mravence. Udí je a chroupají ze sáčků
jako popcorn. Všude po světě vznikají
hmyzí podniky, pokrmy z něj se dostávají i do řetězců. A v Evropě už byl
hmyz uznaný za potravinu. Jen v Česku
ještě ne. Tady si zatím restauraci se sarančaty a cvrčky nebo červy neotevřete.
Ani z nich nemůžete nic vyrábět jako
třeba v Rakousku, kde prodávají hmyzí
müsli, nebo v Polsku, kde frčí proteinové nakopávací nápoje pro sportovce.
Jsou tu povolené jenom degustace na
vlastní riziko.

Kde nakupujete suroviny na vaření?
Od chovatele, který je živí salátem
a mrkví, čistou přírodní stravou, často
je přebírá a přesívá, odvětrává místo,
kde je chová, takže vlastně nakupujeme
čistou bílkovinu. Stejné druhy se dají
koupit třeba ve zverimexu, ale ty bych
nedoporučoval. Jsou určené pro zvířata.

A je o ně zájem?
Je, a jaký. Pokud hmyz umíte připravit
a správně okořenit, dostanete do sebe notnou dávku bílkovin, nenasycených mastných kyselin nebo esenciálních kyselin,

Jste kuchař, nepřipadá vám, že jste
se svým přechodem na hmyz tak trochu zpronevěřil svému řemeslu?
Rozhodně ne, dělal jsem arabskou a indickou kuchyni a samozřejmě i českou.
Teď se věnuji hlavně té hmyzí. S kamarádem Davidem Švejnohou děláme
osvětu. Spolupracujeme s docentkou
Marií Borkovcovou z Mendelovy univerzity, která je evropskou průkopnicí
hmyzí gastronomie nazývané entomofágie. U nás ale bude spíš doplňkem stravy. Rozhodně si nemyslím, že šváby
nebo sarančata my z moravských a českých zemí v dohledné době vyměníme
za řízky nebo svíčkovou.

INZERCE

Dnešní noviny
za jednu SMS ve
vašem mobilu
SMS
ve tvaru

na
tel. číslo

MFD16

ZA KOLIK SI LETOS
ZALYŽUJETE
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Chcete stihnout ještě více zábavy?
Využijte ubytování ve WELLNESS
HOTELU BABYLON.

UPRCHLÍK:
V ČESKU
JSEM DOMA
18 Kč

VYSOČINA

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

Jan Sůra
redaktor MF DNES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €
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Rozhovor dne Str. 4

Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

Skvělý tip na výlet za každého počasí

16 Kč

středa 23. 9. 2015

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.

liberecké centrum zábavy a relaxace pro celou rodinu

jen za

90211

MLADÁ FRONTA

CENTRUM BABYLON

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

lidé řeší právě emise. „Aktuální problémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na reputaci, tržby a zisk automobilky mohou být značné, a to nejen na úrovni mateřské společnosti, ale i dceřiných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom
nejsou dobrou zprávou ani pro českou ekonomiku. Volkswagen a odbyt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Česku největší firmou, tak na další výrobce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW „vyrostli“ a dodávky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8

Doporučujeme výhodné pobytové balíčky
s neomezeným vstupem do AQUAPARKU,
LUNAPARKU, iQPARKU a iQLANDIE nebo
do WELLNESS CENTRA po celou dobu
pobytu a nově pro každého s neomezeným vstupem do ZOO Liberec.

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci

Strana 6
Navštivte náš zpravodajský
server www.idnes.cz

CENTRUM BABYLON, a. s.
Nitranská 1, Liberec
www.CentrumBabylon.cz
www.HotelBabylon.cz
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Česká republika

Velký podvod
začal ve Francii
Falešná poptávka
z ciziny málem stála
znojemské vinařství
jeden a půl milionu.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
ČR | Nebýt podezřívavého řidiče kamionu, mohlo být Vinařství Lahofer o milion a půl chudší. Právě řidič, který do
Francie vezl objednané víno, totiž odhalil propracovaný podvod, který se zprvu
jevil jako slibný obchodní kontrakt.
Znojemský podnik teď rozeslal varování všem kolegům. Není totiž vyloučeno, že podvodníci zkusili obelstít víc vinařů. Odhalit, která poptávka ze zahraničí je seriózní a která ne, je totiž složité.
Do Lahoferu nejdříve přišly důvěryhodně vypadající e-maily od ředitelů
francouzských obchodních řetězců, kteří projevili vážný zájem o znojemské

víno. „Komunikovali jsme spolu přes
e-maily, ale také telefonicky. Až později jsme zjistili, že telefonní hovory byly
vedeny odněkud z Pobřeží slonoviny,
třebaže se na mobilu objevovalo francouzské předčíslí,“ popsal obchodní ředitel Lahoferu Daniel Smola. Podvodníci zaslali i důvěryhodně vypadající skeny výpisu obchodních rejstříků, účetních uzávěrek, disponovali padělky razítek, kterými potvrzovali objednávky.
Podařilo se jim oklamat také mezinárodní pojišťovací společnost zaměřenou na
prověřování exportu.
Vinařství nezarazilo ani to, že objednavatel požadoval odložení platby. U
obchodních řetězců v České republice
je podobný postup běžný. Lahofer tak
bez obav poslal do Francie kamion s vínem v hodnotě milionu a půl korun.
Na to, že v celém obchodě něco nehraje, přišel až podezíravý řidič kamionu.
„Když náklad přivezl na místo určení,
řekli mu, že mají plné sklady a že je po-

Vína z Lahoferu každoročně prověřují v soutěži Vinařství roku.
třeba převézt zásilku jinam. Ovšem to
druhé místo bylo v nějaké vesnici, v jakési stodole, a řidiči se to nezdálo,“ popisuje Smola. Zástupci vinařství zalarmovali francouzskou policii a víno se
jim podařilo odvézt zpět.
Nepříjemnou zkušenost má za sebou
i David Šťastný, ředitel Château Valtice
– Vinných sklepů Valtice. „Měl jsem nabídku od jednoho partnera z Asie, který
chtěl naše vína vozit do zámoří,“ popisuje. Podvodník to měl vymyšlené rafinovaně. „Neustále mě zvali do své země
na návštěvu a projednání obchodu osob-

FOTO | MAFRA

ně. Jak jsem se později dozvěděl, daný
podvodník to dělal tak, že až člověk dorazil na místo do cizí země, postupně z
něj vylákal další peníze za údajné poplatky na registraci zboží, obchodníka
a podobně,“ přibližuje Štastný. Rada
zní: Nejdřív peníze, až pak víno.
Podle Pavla Kršky, šéfa Národního vinařského centra ve Valticích, není jednoduché odhalit, která poptávka je seriózní a kdy vinař narazí na šejdíře.
„Ideální je mít osobní kontakt. Zjistit,
jestli má kupec velkoobchod či sklad,
a ověřit si to na vlastní oči,“ říká.

INZERCE

HOLLEN CZ s.r.o.
Hledáme spolupracovníky i firmy v oblasti kontroly
dílů v automobilovém průmyslu – spolupráce možná
na dohodu, brigádně, TPP, na živnost či smlouvu o díle
podle druhu projektu a jeho časové náročnosti.

Jedná se o kontrolní a třídící práce,
opravy, měření, balení, logistiku
Požadujeme
• Spolehlivost
• Časovou flexibilitu
• Manuální zručnost
• Komunikativnost
• Svědomitost

Surfujte zdarma,
volejte levně
www.mobil.cz

Nabízíme
• Zajímavé finanční ohodnocení
• Možnost spolupráce ihned
• Rozmanité činnosti
• Časovou nezávislost
• Po dohodě příspěvek na ubytování a dopravu
Pracoviště
Mladá Boleslav, Trutnov, Kvasiny, Liberec,
Brandýs nad Labem, Horní Počernice, Žatec, Žebrák
Kontakt
telefon +420 731 381 328, e-mail: dispecing.trutnov@hollen.cz

Královéhradecký kraj
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Maratonci vyrazili z Kuksu na Zvičinu

Na dno sil si předposlední dubnovou sobotu sáhli účastníci ultramaratonského běhu, který byl součástí 2. ročníku akce
Zkus maraton Kuks. Trasu dlouhou 65 kilometrů vyhrál David Gerych v čase 5 hodin a 19 minut.
FOTO | JAN BARTOŠ

Velký návrat. Na
Rock for People
zamíří Paramore
HRADEC KRÁLOVÉ | K hvězdné americké formaci Evanescence, kanadské
skupině Three Days Grace a divoké britské pětici You Me At Six přidali organizátoři červencového Rock for People
další zvučná jména: stálice zámořské
heavy metalové scény Mastodon, z Tennessee dorazí rocková kapela Paramore
v čele s charismatickou zpěvačkou Hayley Williamsovou.
Atlantská čtveřice Mastodon patří ve
svém žánru mezi skutečné pojmy. Na
scéně se pohybuje bezmála 20 let, proměnila už dvě ze tří nominací na cenu
Grammy. Na hradecké letiště začátkem
července skupina přiveze novinky z
osmého alba Emperor of Sand.
S novou deskou After Laughter se východočeským fandům ukáže také skupina Paramore, která se na Rock for People vrací po šesti letech. Její poslední
koncert patří k tomu nejlepšímu v historii přehlídky. Hradec Králové bude jedním z mála evropských festivalů, kde
kapela s nezaměnitelným zvukem založená v roce 2004 letos vystoupí. (top)

Velký úklid po zimní sezoně
Pauzu mezi koncem
zimní a startem letní
sezony vlekaři využili
k promazání lanovek,
mytí kabin a také k
uklízení na sjezdovkách.
TOMÁŠ PLECHÁČ
PEC POD SNĚŽKOU | Přestože lyžařská sezona v Krkonoších už skončila,
vlekaři nemají na odpočinek čas. Připravují střediska na letní provoz. Lanovky
ve Velké Úpě, na Černé hoře, Medvědíně a v Peci pod Sněžkou se po pravidelné odstávce znovu rozjedou už poslední
dubnový víkend.
Jakmile sjezdovky opustili lyžaři,
dali se provozovatelé areálů do velkého
úklidu. Ze svahů musejí zmizet všechny
ochranné prvky. Jen v Peci pod Sněžkou pracovníci po sezoně odmontují ze
sloupů a hydroboxů 300 ochranných
matrací. V celém SkiResortu Černá
hora–Pec, pod který spadá pět krkonošských středisek, okolo tisícovky. Ostré
letní slunce by je mohlo poškodit, stejně jako neukáznění turisté. „Někteří
lidé jsou schopni vzít nůž a rozřezat je,“
upozorňuje vedoucí provozu peckého
areálu Milan Kiska Pod střechu do skladu putují také ochranné sítě a unašeče
od kotvových vleků.
Nejvíce času trvá údržba dopravních

Kabiny černohorské lanovky pracovníci drhnou kartáči.
zařízení: lanovek a vleků. „Všechny
součásti vleků rozebereme do šroubku,
je potřeba je prohlédnout, vyčistit a namazat, aby zařízení bylo na další zimní
sezonu připravené. Zabere nám to celé
léto,“ dodává Milan Kiska. Stejnou péči
vlekaři věnují také zasněžovací technice a rolbám.
Některé úkony se nedělají každý rok.
Například na Bramberku v Peci pod

FOTO | TOMÁŠ PLECHÁČ

Sněžkou letos technici zkracovali lano.
„Při provozu se lano protahuje, za jeho
životnost je potřeba ho třikrát nebo čtyřikrát zkrátit,“ vysvětluje mluvčí skiresortu Zina Plchová. Náklady na posezonní
údržbu a opravu poškozených dílů jdou
do milionů korun. V Peci pod Sněžkou
vloni servis stál 2,5 milionu.
Když odtají poslední zbytky sněhu,
pracovníci středisek uklízejí sjezdovky

od věcí, které vytrousili nebo záměrně
vyhodili lyžaři. „Nacházíme peníze, hodinky, klíče od auta, lyžařské rukavice,
čepice,“ vyjmenovává Kiska.
Po zimní sezoně pořádně prokouknou také kabiny lanovky v Janských
Lázních. Poslední dubnový týden vlekaři na Černé hoře wapkami a kartáči kompletně myjí všech 59 kabinek, špínu ze
sedaček čistí vodním vysavačem na koberce. „Když to jde dobře, tak každý
den uděláme 15 kabin. Čistíme je jednou za rok vždy na jaře,“ prozrazuje
hlavní technik lanovek v největším krkonošském skiresortu Wolfgang Tam.
Mezi nejvýznamnější investice ve skiareálech před příští zimní sezonou bude
patřit instalace repasované čtyřsedačkové lanovky na Horních Mísečkách místo kotvového vleku. V Černém Dole nahradí odpojitelná čtyřmístná lanová dráha stávající třísedačku. Nový vlek má
vzniknout v Javořím dole, což bude další krok k lyžařskému propojení Pece a
Velké Úpy.
Další investice SkiResortu Černá
hora–Pec půjdou do sociálního zázemí
na horní stanici kabinové lanovky.
Vznikne ve sklepení objektu. „Letošní
investice se budou pohybovat kolem sta
milionů korun,“ říká Zina Plchová. Novinkou pro letní turistickou sezonu
bude například nová půjčovna elektrokol u dolní stanice lanovky na Černou
horu a tři půjčovny koloběžek. Jedna z
nich bude u vznikající stezky v korunách stromů v Janských Lázních.
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Tajenka: nikdy nikomu uškodit.

V novém vydání časopisu
„Za příznivci se vracím na
Téma: Největší české poklady pódia,“ říká Karel Gott
ČR | Truhlice plné zlata, měšce nadité
stříbrem nebo zazděné zlacené poháry.
Poklady a historkami o nich se to v českých dějinách jenom hemží. Vždycky
se tradovalo, že když byl někdo mocný
a zámožný, musel po sobě přece nějaké
to ukryté bohatství zanechat.
Proto třeba hledači pokladů totálně
rozkopali hrad Potštejn na Královéhradecku. I hrad Michalovice u Mladé Bo-

„

Hledači
pokladů
rozkopali hrad Potštejn
na Královéhradecku.
Střelným prachem
dokonce vyhodili
věž hradu Michalovice
do vzduchu.
leslavi krutě zaplatil za hledání cenností, neboť zlatokopové v 19. století vyhodili střelným prachem do vzduchu základy věže. Hledači se vrhli také na hrad
Svojanov, kde při svém pátrání dokonce rozkopali hladomornu.

Co se už na našich hradech našlo?
A kde všude se v Česku mohou ještě
nacházet poklady? Čtěte v pátečním
vydání časopisu Téma.
(lc)

Nové vydání časopisu Téma pořídíte každý pátek na pultech novinových stánků za cenu 29 korun.
Nebo můžete vyzkoušet zvýhodněné měsíční digitální předplatné.
Veškeré informace k novému časopisu Téma získáte na webové adrese: www.etema.cz.

ČR | Karel Gott (77 let) se po zdravotních problémech vrací na pódia. Nejpopulárnější český zpěvák vystoupí
31. května v pražském Divadle Hybernia na koncertu s názvem Karel Gott
still aLIVE. Fanoušci se mohou těšit
na největší hity i duety s hosty.
„Po nedobrovolné pauze, která byla
způsobena mými zdravotními problémy, cítím, že prožívám jakýsi restart.
Vracím se na pódia za svými příznivci,“ uvedl Karel Gott. „Přál jsem si
však, aby můj návrat byl postupný.
Prostě jsem nechtěl přepálit startovní
čáru. Po dlouhé zpěvácké cestě a nespočtu velkých koncertů ve sportovních halách jsem se proto po 55 letech
vrátil na malé pódium do Malostranské besedy. Teď mě čeká Divadlo Hybernia, a kdo ví, kam se posunu třeba
příští rok. Prostě jsem still aLIVE, ač
stár, představte si, stále žiju,“ dodal.
Večerem v Divadle Hybernia v Praze provede moderátor a scenárista Libor Bouček, který za doprovodu
Boom!Bandu Jiřího Dvořáka přivítá
na pódiu hosty koncertu Evu Pilarovou, Ilonu Csákovou, Dashu, Vojtěcha Dyka a Petra Koláře.

Karel Gott na premiéře muzikálu
Čas růží.
FOTO | MAREK NAVRÁTIL
Karel Gott, který je vedle Česka oblíbený také v Německu, loni překonal
těžkou nemoc. V současné době se v
Praze připravuje výstava mapující
60 let jeho hudební dráhy. V březnu
měl v Hudebním divadle Karlín premiéru muzikál Čas růží, který napsal herec, zpěvák a producent Sagvan Tofi
podle Gottových hitů. (zar, iDNES.cz)
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Trutnov i Dvůr
jsou zpět na
vítězné vlně

Vrchlabí dál kraluje, zvládlo
i důležitý zápas v Hradci

Dobrou formu z posledních týdnů potvrdili divizní
fotbalisté Dvora Králové výhrou nad Kutnou Horou.
Trutnov zaskočil Živanice a posílil šanci na záchranu.
TOMÁŠ PLECHÁČ
TRUTNOV | Do velmi dobré herní pohody se v posledních týdnech dostali divizní fotbalisté Trutnova i Dvora Králové nad Labem. Oba celky v posledním
kole naplno bodovaly, především pro
Trutnov mají tři body proti silným Živanicím cenu zlata v jejich snaze o záchranu soutěže.

„

Dvoráci
vyhráli potřetí
v řadě a potvrdili,
že utkání proti celkům
z dolní poloviny divizní
tabulky zvládají.
Dvůr Králové splnil roli papírového
favorita a porazil 3:0 předposlední Kutnou Horu. Dvakrát se prosadil středopolař Petr Tomeš, pro kterého to byly zároveň první dvě branky v letošní sezoně.
Už o poločase vedli domácí o dva góly.
Dvoráci vyhráli potřetí v řadě a potvrdili, že utkání proti celkům z dolní poloviny divizní tabulky zvládají. Předtím porazili poslední Náchod i devátý Turnov.

S 38 body jim patří 6. místo, stejně na
tom je i pátý Kolín. V příštím kole fotbalisté z města na Labi zajíždějí na horkou
půdu divizního lídra Ústí nad Orlicí.
Trutnováci na jaře pořádně brnkají na
nervy svým fanouškům. Téměř odepsaný tým vstoupil do jarní části fantasticky a vyhrál třikrát v řadě. Pak ale přišla
studená sprcha v podobě dvou vysokých proher v Čáslavi a hlavně doma s
Pardubicemi B.
V posledních dvou kolech se mužstvo znovu dokázalo vrátit na vítěznou
vlnu. Nejprve zvítězilo 3:0 na hřišti trápících se Kratonoh a předposlední dubnový víkend zdolalo mimořádně těžkého protivníka – čtvrté Živanice. Tři
body zajistila jediná branka, o kterou se
tři minuty před koncem postaral zadák
Martin Křižovič. „Zápas už vypadal na
remízu, ale zaplaťpánbůh že nám to tam
zase jednou spadlo ze standardky,“ neskrýval po překvapivém triumfu radost
trutnovský kouč Miloš Dvořák.
Díky poslední výhře se Trutnov zlepšil už na 28 bodů a udělal další důležitý
krok k záchraně divize. Na třináctou
Přední Kopaninu má dvoubodový
náskok. Těžký soupeř čeká krkonošský
tým i v následujícím kole. Poslední dubnovou sobotu Trutnov doma od 17 hodin vyzve pátý Kolín.

Před vlastními fanoušky Vrchlabí naposledy porazilo Třebechovice vysoko
6:1. Nyní horaly doma čeká Týniště nad Orlicí.
FOTO | JIŘÍ NOVÁK
VRCHLABÍ | Fotbalisté třetího největšího města trutnovského regionu mohou
pomalu začít vyhlížet soupeře v krajském přeboru. Vrchlabí má výborně našlápnuto k titulu v I. A třídě. Skvostnou
formu horalé potvrdili také v posledním
kole, ve které importovali do Krkonoš
další tři body za vítězství 2:0 vybojované na hřišti Nového Hradce.
Vrchlabí pokračuje v jarní krasojízdě.
Ve druhé polovině soutěže ještě neztratilo ani bod, vyhrálo všech sedm zápasů s
úctyhodným skóre 26:3. Hned v pěti
utkáních nedovolilo soupeři ani jednou
skórovat. Lídr soutěže naposledy prohrál na konci října na stadionu trutnov-

ské rezervy, od té doby zvítězil devětkrát v řadě. Na druhou Třebeš má
Vrchlabí v tabulce šestibodový náskok,
třetí Kunčice už ztrácejí propastných 15
bodů. Krkonošský soubor bude chtít vítěznou šňůru prodloužit poslední dubnovou neděli, kdy na svém stadionu od 17
hodin přivítá třinácté Týniště nad Orlicí.
Povedenou sezonu v I. A třídě prožívají také další celky z trutnovského regionu. Čtvrté Hostinné (38 bodů) i šestá
Bílá Třemešná (35) zůstávají ve hře o třetí místo. V klidném středu tabulky se pohybuje Trutnov B (34), jedenáctá Úpice
(29) však ještě bude muset zabojovat o
setrvání v soutěži.
(top)

Prestižní cena pro Ledeckou

Veterán Filip si
prodlouží kariéru

ŠPINDLERŮV MLÝN | Cenu Matteo
Baumgartena pro mladé sportovce, kteří dokážou skloubit vrcholové závodění
se studiem na vysoké škole, obdrží v
květnu špindlerovská snowboardistka
Ester Ledecká. Pro dvaadvacetiletou reprezentantku to je další velký úspěch v
letošní sezoně. V ní vyhrála mistrovství
světa i velký křišťálový glóbus pro vítězku Světového poháru.
Rodina Baumgartnerů, která volí vítěze, vybrala Ester Ledeckou z 24 sportovců ze 17 zemí. Organizátory zaujala její
schopnost vítězit na snowboardu a zároveň zvládat na vysoké úrovni závody ve
sjezdovém lyžování. Špindlerovská
obojživelnice k tomu navíc studuje ve

VRCHLABÍ | Nejproduktivnější hráč
Vrchlabí posledních sezon Martin Filip
bude s největší pravděpodobností oblékat dres horalů i v příští sezoně. Šestačtyřicetiletý veterán se rozhodl minimálně o
rok prodloužit hokejovou kariéru.
„Zdraví slouží, chuť mám, takže se
zase uvidíme,“ uvedl v rozhovoru pro
klubový web. Filip byl v základní části s
59 body (15+44) nejproduktivnějším hráčem oddílu i celé západní skupiny, ve které druholigový celek hraje. V play off přidal 14 kanadských bodů (5+9). „Letos
mě mile překvapil. Opět podával výborné výkony a v play off byl rozdílovým
hráčem,“ řekl na jeho adresu sportovní
(top)
manažer Vrchlabí Jiří Jakubec.

druhém ročníku Vysoké školy finanční
a správní v Praze.
„Už jen to, že mě lyžařská federace
vůbec nominovala, je pro mě senzační.
V minulosti tohle ocenění získávaly
samé významné osobnosti a moje vzory, takže mám obrovskou radost,“ uvedla Ledecká, která se stala 21. vítězkou v
historii.

Ve vybrané společnosti
V předchozích letech cenu dostala například Tanja Poutiainenová z Finska,
Tina Mazeová ze Slovinska, Rakušanka
Bernadette Schildová nebo Švýcar Ramon Zenhäusern. Ocenění si Ester Le-

decká převezme v polovině května v
italském Bormiu. Společně s cenou dostane šek na tři tisíce euro.
Cena se uděluje od roku 1996, kdy
velká lyžařská naděje Matteo Baumgarten tragicky zahynul při autonehodě.
Kromě lyžování se talentovaný sportovec věnoval také studiu. Jeho rodinu to
inspirovalo k tomu, aby každoročně ocenila sportovce, kteří sdílejí životní cestu
předčasně zesnulého lyžaře.
„Toto ocenění podporuje zdravý vývoj sportovců. Nejen že se zaměřuje na
jejich profesionální kariéry, ale také se
dívá na výplň jejich času po závodech,“
sdělil předseda Mezinárodní lyžařské federace Gian Franco Kasper.
(top)

Skvělé BIELASTICKÉ
napínací potahy z Itálie
dodají Vaší sedačce novou tvář!

napínací potahy

od

Made in Italy

1.095

LUXURY

Kč

Collection

» skvěle obepnou

každý tvar sedačky
» elegantní žíhaný vzor
» snadno se udržují

30°

ROZTAŽITELNÉ
VŠEMI SMĚRY

praní

Oceano béžová

Oceano hnědá

Nebaví vás pohled na opotřebené potahy Vašeho křesla či sedací soupravy? Máme pro Vás řešení! Napínací potahy Oceano jsou vysoce roztažitelné do šířky i výšky a přizpůsobí se lehce každému typu sedací soupravy
či křesla. Jsou vyrobeny z velmi odolné kombinace bavlny a polyesteru.
Elasticitu a nápadnou strukturu zajišťuje síť jemných gumiček na rubové
straně. Materiál: 50% bavlna, 50% polyester. Praní na 30°C. Rozměry jsou
uvedeny u obrázků níže.
OCEANO

béžová

hnědá

modrá

křeslo

515 96.01

515 98.01

515 99.01

CENA
1.095 Kč

dvojkřeslo

515 96.02

515 98.02

515 99.02

1.695 Kč

trojkřeslo

515 96.03

515 98.03

515 99.03

2.095 Kč

rohová sedačka

515 96.04

515 98.04

515 99.04

3.495 Kč

ROZTAŽITELNÉ
VŠEMI SMĚRY

60-110cm

až 100cm

až 100cm

350-530 cm

Oceano modrá

170-220cm

120-160cm

Jak na to?
1.

najděte etiketu umístěnou
na spodní straně

2.

začněte natahovat
potah od opěradla

3.

4.

postupujte s napínáním
od shora dolů

užijte si pohodlí
nové sedačky

kompletní nabídka na www.decodoma.cz tel.: 491 204 204
Vyplněnou objednávku zašlete na adresu (neslouží pro výdej zboží):

decoDoma, s.r.o., Březhradská 177, 503 32 Hradec Králové
nebo volejte na číslo: 491 204 204, po-pá 7:00 – 22:00, so-ne 8:00-20:00

Objednací lístek
Obj. číslo

Název zboží

K17L5X71
Kusů

Cena

Jméno, příjmení:
Ulice, číslo:
Město, PSČ:
Abychom Vás mohli informovat o dodání zboží, uveďte prosím, tyto údaje:
telefon:
email:

Objednejte si rychle, zboží doručujeme do vyprodání zásob!

Tato mimořádná nabídka je určena pouze pro nové zákazníky, kteří
si u decoDoma ještě nikdy neobjednali. Zvýhodněné poštovné 99 Kč.
Provedením objednávky vyjadřujete souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů, a to pro obchodní
a marketingové účely společnosti decoDoma, s.r.o., Bohdalecká 1490/25, Praha 10, IČO: 242 65 403. Zboží Vám
zašleme na dobírku, zaplatíte jej až při převzetí balíčku. Zaručujeme Vám možnost do 30 dnů zboží vrátit a my Vám
ho vyměníme nebo vrátíme peníze.

DATUM, PODPIS:

