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Rozhledna nabízí zcela nové výhledy
FUTSALISTÉ SLAVÍ POSTUP

Na jihu Čech se bude
poprvé hrát první liga

...str. 40

VÍTĚZSTVÍ MEDICÍNY

Vymýtíme rakovinu děložního
čípku, tvrdí lékaři
...str. 6
U Kaplice na Českokrumlovsku od soboty funguje pro turisty nová rozhledna na vrchu Hradiště. Je z ní vidět na Šumavu,
České Budějovice, Novohradské hory či i rakouské Alpy. Stála přes 12 milionů.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Zámky otevírají brány

„

Jihočeské památky zahajují o víkendu sezonu. Letos mírně zdražily vstupné
PETR KUBÁT
JIŽNÍ ČECHY | Nové expozice, speciální prohlídky i spoustu kulturních akcí
slibují v letošní sezoně jihočeské hrady
a zámky. První návštěvníky přivítají po
zimě tento víkend.
Na Červené Lhotě turisté mají nyní
jedinečnou šanci vidět, jak vypadal zámeček ve středověku, kdy stál jen na
skále a ještě neexistoval rybník, který
je teď okolo něj. Ten je totiž kvůli odbahnění už od podzimu vypuštěný a
ještě chvíli bude.
„Byli bychom rádi, kdyby v červenci
byl už zámek na vodě, abychom mohli
spustit půjčovnu pramiček. Po odtěžení
sedimentu je rybník splavný do míst,

Byli bychom
rádi, kdyby v
červenci byl už zámek
na vodě. Rybník je teď
splavný do míst, kam se
nikdo nikdy na lodičce
nedostal.
kam se nikdo nikdy na lodičce nedostal.
Může se nově podplout nový mostek,
nebo se podívat za roh za skálu. Jestli
bude ale suché jaro jako loni, tak bychom asi museli čekat na podzimní

vodu,“ říká kastelán Červené Lhoty Tomáš Horyna.
Dvě nové expozice má zámek Jindřichův Hradec. Výstava s názvem Kabinety Stuchlé - Kouzelný svět pohyblivých
loutek představí tvorbu výtvarnice Stanislavy Stuchlé.
„Okruh vedoucí sály druhého patra
Adamova stavení zase představí rod posledních majitelů, hrabat Černínů. Mezi
exponáty nechybí diplomatické dary tureckého sultána císařskému vyslanci
Heřmanu Černínovi včetně zdobeného
stanu nebo obrazy italských malířů. Zájemci se mohou těšit i na upravené interiéry prvního patra Adamova stavení,“
popisuje mluvčí památkářů Markéta Slabová.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3

PRAVDA O PLASTECH

Svět hledá cestu, jak přežít
„dobu plastovou“
...str. 8 a 9

ČESKÝ LEV

Proč vyhrál film, který skoro
nikdo neviděl
...str. 11
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Na kostře je vidět, jak vznikaly
báje o kyklopovi, říká zoolog
Větší prý už jinde
v Česku nevystavují.
Radek Šumbera
z Jihočeské univerzity
získal pro školu
kompletní kostru slona
indického.
MICHAL BĚLSKÝ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Od minulého
týdne je možné ve vestibulu budovy B
Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vidět
unikátní kostru samice slona indického.
Ostatky zvířete se podařilo získat ze
Zoo Ostrava. „Je to poprvé, co jsme takovou kostru od zoo získali. Chtěli bychom do budoucna udělat rozsáhlou expozici Afrotherií,“ říká zoolog Radim
Šumbera z přírodovědecké fakulty
Jak jste se ke kostře slonice z ostravské zoo dostali?
Jeden z absolventů naší školy propadl koníčku výroby takových koster. Dozvěděl
se, že v ostravské zoo uhynula slonice,
takže se snažil získat její ostatky. Normálně jde takové zvíře do kafilérie, ale
myslím si, že u exotických zvířat je to
škoda. Naštěstí se obrátil na nás a mohli
jsme se tak s ostravskou zoo domluvit.
Je to standardní způsob, jak získat
podobná zvířata do své sbírky?
To rozhodně není. Některá muzea takto
získávají materiál do svých sbírek, tak
jsme to jako univerzita také zkusili.
Řada našich studentů dělá diplomové
práce právě v zoologických zahradách,
takže to považuji za propojení vědecké a
popularizační sféry výzkumné činnosti.

„

Zoolog Radek Šumbera představuje kostru slona indického. Je to rarita, kterou se může pyšnit Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity.
FOTO | DAVID PELTÁN, MAFRA

Pořídili jsme
ji i kvůli
takzvanému wow
efektu. Vypadá vskutku
impozantně. Ale hlavně
jsme o ni měli zájem ze
studijních důvodů.

Vy sám máte nějaký vztah k ostravské zoo?
Pocházím z Ostravy, takže místní prostředí dobře znám. Ne že bych slonici předtím nějak znal nebo viděl na vlastní oči,
ale už i takové detaily, jak je v tomto případě vidět, mohou vyústit ve spolupráci.

Zrovna s Ostravou máme dobrou spolupráci, řada našich studentů tam jezdí
zkoumat savce. Možná právě jejich
vstřícnost s poskytnutím slonice je výsledek nějaké delší kooperace.

Mohla by se týkat i dalších zvířat?
Se zoologickými zahradami máme dobré vztahy, ale tohle je úplně poprvé, kdy
si bereme kosterní pozůstatky zvířat.

Proč jste o kostru vůbec usilovali?
Pořídili jsme ji i kvůli takzvanému wow
efektu. Vypadá vskutku impozantně,
ale primárně jsme o ni měli zájem ze stu-

dijních důvodů. Chceme udělat do budoucna expozici zvířat nadřádu Afrotheria a tohle by měl být jejich největší zástupce. Je to zajímavá skupina, patří do
ní jak sloni, tak i drobnější živočichové,
jako třeba damani nebo bércouni. Jejich
příbuznost se potvrdila až na základě
molekulárních výzkumů. Ještě před dvaceti roky se o vztahu mezi druhy Afrotherií moc nevědělo.
Máte už nějakou představu, jaké druhy by se v expozici mohly objevit?
Měli bychom do sbírky získat kostru bércouna, nedávno jsme získali zlatokrta z
jižní Afriky. Největší problém budeme
mít asi s hrabáčem, tak nejspíš použijeme
alespoň repliku jeho lebky vyrobené na
3D tiskárně, stejně tak jako u dugonga.
Jakých zajímavostí si mohou studenti i návštěvníci na kostře všimnout?
V první řadě je vidět, že se jednalo o
starší samici, kterou pravděpodobně trá-

pila artróza. Je to vidět i na pórovitých
výrůstcích, které má všude na kostech.
Když se člověk podívá na lebku zepředu, možná ho napadne, že podobným
pohledem vznikaly v minulosti báje o
kyklopovi. Nosní otvor je obrovský a
tvoří dojem velkého oka uprostřed čela.
Bylo těžké ji znovu sestavit?
Kompletace byla asi tím nejnáročnějším z celého projektu, takový proces
trvá od prvních plánů až do vystavení
na podstavci několik měsíců. Jenom u
nás trvalo tři dny, než se postavila.
Co vše se musí udělat, aby bylo možné ji vystavovat?
Zdechlina se musela nejdříve vypreparovat, zbavit masa, potom se kostra musela vybílit a pospojovat. Jenom sestavení
kostry trvalo zhruba tři dny, a třeba obratle bylo nutné jeden po druhém navrtat, aby se k sobě daly spojit. Všechny
kroky jsou nesmírně pracné.
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Zámky otevírají v sobotu brány
DOKONČENÍ ZE STR. 1

Na většině jihočeských hradů a zámků
zvýšili letos památkáři vstupné. „Hlavním důvodem zdražení je to, že v letošním roce extrémně stoupají ceny energií a další náklady, které souvisí s restaurátorskými a stavebními pracemi. My
potřebujeme pro standardní provoz,
mzdy a hlavní aktivity 200 milionů korun ročně. Od státu dostáváme 60 milionu. Zbytek musí správa vydělat na
vstupném,“ vysvětluje Petr Pavelec, ředitel českobudějovického Národního památkového ústavu.
Zatímco většina hradů a zámků vstoupí do nové sezony tuto sobotu, klášter
Zlatá Koruna přivítá první návštěvníky
2. dubna, Landštejn až příští sobotu.
Tento hrad s románským jádrem v lesích České Kanady láká na mimořádný
nový nález. Za první branou najdou návštěvníci dělové koule. „Loni na podzim nalezli archeologové při průzkumu
studně 60 dobývacích dělových koulí z
období dobývání Landštejna husity v
roce 1420,“ líčí kastelánka Landštejna
Eliška Niederová.
V Českém Krumlově projde v sobotu

Lidé se musejí připravit na omezení, které v Třeboni způsobí úpravy v zámeckém parku.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA
6. dubna historický průvod na téma Setkání Oldřicha II. z Rožmberka s Jiřím z
Poděbrad aneb tragický osud Perchty z
Rožmberka. Ve druhé polovině dubna
ozdobí zámek v Třeboni květinová výstava amarylis. Na Velikonoce připravily památky speciální akce a prohlídky.
V Hradci budou oblíbená Splašená vej-

ce. Hluboká letos vsadí na speciální prohlídky. Na začátku května například provede reprezentačními pokoji bývalý ministr kultury Daniel Herman, který zde
v mládí osobně prováděl. Zájemci se
mohou vypravit s odborníky také na komentované prohlídky zámeckých zahrad.

Na Kratochvíli v létě opět zavítají s
divadelním představením bratři Formanové, Nové Hrady si na podzim připomenou 400 let od dobytí generálem Karlem Bonaventurou Buquoyem. Po roce
se na vybrané památky vrátí také hudební festival Jihočeská intermezza, který
pořádá Jihočeská filharmonie.
Do obnovy letos jihočeští památkáři
investují 101 milionů korun. „Čeká nás
dokončení obnovy středověké věže Jakobínka v Rožmberku nad Vltavou, ale
i zahájení náročných stavebních prací
na zámku Vimperk v rámci projektu
IROP. Právě jsme podepsali smlouvu se
zhotovitelem stavby,“ popisuje Pavelec. Letos začne také druhá etapa obnovy bývalé mincovny v Krumlově, která
bude sloužit jako celoroční galerie. Turisty, ale i krumlovské obyvatele potěší
dokončení Horské zahrady, které vyjde
na bezmála 7,7 milionu korun.
Na omezení se musí připravit kvůli rekonstrukci parku v Třeboni. „V zámeckém parku budeme dávat nový podklad i
historizující lavičky. Rekonstrukce začne v září a potrvá do jara. V tu dobu
bude park zcela uzavřený,“ dodává třeboňský kastelán Vít Pávek.

INZERCE

zvěřina

K DOBRÉMU JÍDLU ZE ZVĚŘINY PATŘÍ
DOBRÉ PIVO Z DOMÁCÍHO PIVOVARU
u svatého huberta NEPASTERIZOVANÉ NEFILTROVANÉ.
Náměstí Míru 160, J. Hradec

tel.: 702 512 432

zverinauhuberta@seznam.cz
Otevřeno: ÚT–PÁ 10:30–17

něco málo o zvěřině...

Maso divoké zvěře nelze srovnat s žádným jiným. Díky
k vy
v sokému obsahu minerálních
látek (fosfor, draslík, hořčík) a stopový
v ch prvků (železo, zinekl, selen), jakož i vvysokému
podílu nenasycených mastných ky
k selin je zvěřina velmi zdravou potravinou a zároveň
vy
v hledávanou lahůdkou. Lidstvo ji konzumuje od nepaměti. Je dokázáno, že z kilogramu
svaloviny zvěřiny vvyytěží naše tělo přibližně o 20 % více živin, vitamínů a minerálních látek,
zejména bílkovin, než z jatečného masa. Konzumace zvěřiny je proto nejen zážitkem pro
naše chuťové buňky
k , ale také přínosem pro zdravou vvýživu. Celkově lze zvěřinu doporučit
i v dietní kuchyni.
Zvěřina nesměla chybět na žádné svatbě, na žádné sváteční tabuli. Ze zvěřiny se vy
v rábí od
pradávna nejrůznější pochutiny, zejména paštiky
k , kt
k eré jsou vy
v hledávanou pochoutkou.

PRvoREPUBliKová SPiŽÍRnA

Rozšířili jsme sortiment naší oblíbené „PRvoREPUBliKové SPiŽÍRny“ v sekci
„z nAšich lESů“ právě o všechny druhy zvěřinových paštik, které jsou vyrobeny
dle starých receptur, neobsahují žádné náhražky, barviva.
V nabídce je i například celá pečená křepelka, kachní stehýnka apod. Zavařeniny
na přípravu zvěřinových pokrmů: Šípková, jeřabinová, smrkové výhonky, hrušky
s jeřabinami a trochou pálenky a další...

zastavte se v naší spižírně pro opravdové jídlo.

Sledujte nás na: www.facebook.com/zvěřina u sv. huberta, kde naleznete aktuální akce...
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Když slyším „moudra“ z Prahy,
říkám, měli ji už dávno zbourat
„Něco o lásce“ nebo „Jarmila“ jsou největšími hity
písničkáře Pavla Dobeše. Kdysi mu v rozhlase řekli,
že jeho zpěv je tak zatížený ostravským nářečím, že
se to ani nedá vysílat. Jenže i díky tomu nakonec
prorazil. Před pár dny oslavil sedmdesátku.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Je autorem stovky písní, má devět
dětí a čtyři bývalé manželky. Poslední
dobou ale písničkář Pavel Dobeš více
zůstává sám a těší se na pořádný fotbal
v televizi. Říká, že je svobodný.
Oslavil jste své sedmdesátiny koncertem, novou deskou, písní, nebo
třeba knihou?
Jeden náš kamarád chystal na 22. března společný koncert těch, kteří jsme se
v tento den narodili. Měli tam vystoupit
Petr Spálený, Dagmar Havlová, Jožka
Zelený.., další už opravdu nevím.
Z toho bláznivého nápadu ale nakonec
sešlo, takže jsem měl na své narozeniny
volno. Kdybych přes den napsal nějakou písničku, večer jsme si ji mohli s kamarády u piva i zazpívat!
Naposledy jste napsal cestopis
o Gibraltaru, ale i zpěvník. Jaké to je
slyšet u ohně nebo v hospodě náhodou vlastní píseň?
Kolem ohňů moc nechodím, ale jednou
v Plzni jsme přišli po koncertě do nočního podniku, kde hrála živá hudba. To
bylo v době, kdy jsem se vrátil z Ameriky a napsal písničku Mary Lou z Nashville. Jen jsem vstoupil do dveří, ještě
jsem si ani nesedl a už ji hráli. Než se
rozjely první takty, tak se naplno ozvalo
z mikrofonu: „Vítáme známého umělce, …všichni zatleskáme a jdeme na taneční parket!“ Já měl strach, ať mě nějaká dáma nevyzve, protože na Mary Lou
z Nashvillu opravdu tančit neumím.

Tak jsem koupil tomu člověku panáka,
to je v baru taková slušnost, a vytratil se
do klidnějšího lokálu.
Je pravda, že první větší obnos peněz jste dostal za svou píseň těsně
před revolucí?
Na zakázku neboli „na kšeft“ jsem napsal dvě písničky. Jihočeská děvčata a
Zum Zum II. První byla pro Marka Vašuta do propagačního filmu Jihočeských tkalcoven „Perspektiva – to je Jitka!“ (rozuměj: Jitka = Jihočeské tkalcovny – pozn. red.) a ta druhá pro film
„Hauři“. Kdybych tenkrát pracoval pro
Hollywood, kdo ví...
Prý jste dostal honorář 20 tisíc korun a pak jste nemusel chodit do práce. Bylo to opravdu tak?
Za socialismu fungoval zákon o příživnictví. Nikdo nemohl být nezaměstnaný, každý člověk byl povinen přispívat
k rozvoji společnosti. Flákačství, bezdomovectví či potulování se netolerovalo.
Takový člověk byl chápán jako příživník. Příslušníci Veřejné bezpečnosti u
každého podezřelého individua požadovali občanský průkaz, kde kontrolovali
potvrzení o zaměstnání. Třeba já tam
měl razítko Nová huť Klementa Gottwalda, nositel Řádu práce, od
1. 9. 1964 - dosud. U žen byla povolena „práce v domácnosti“.
Ale! Existovala výjimka. To
bolševikovi nějak uteklo. Kdo
mohl prokázat své příjmy jiným způsobem (dědictví, dar
od čerta ďábla…), ten nemusel
mít v občance razítko zaměstnavatele. Stačilo potvrzení o
příjmu. A to já tenkrát měl.
Díky těmto dvěma písnič-

kám. Takže jsem dal na půl roku výpověď a napsal pár nových písniček.
Jaký je všední den Pavla Dobeše?
Nežiji s rodinou, ale víme o sobě, kde
kdo bydlí, čím se kdo živí, zkrátka neobtěžujeme se svojí přítomností. O to radostnější je pak občasné setkání s přítelkyní, s bývalými manželkami, tchyněmi, dětmi. A co dělám? Tak první, když
ráno vstanu, podívám se, jestli se nehraje nějaký důležitý fotbal. Konkrétně
dnes, kdy děláme rozhovor, tady čtu:
20:25 FC Juventus – Atlético Madrid.
Pak se ovšem musím podívat do svého
kalendáře, jestli večer někde nehraji já,
to by byla smůla – střet zájmů! Načež
celé dopoledne dělám na povinnostech
(účetnictví, maily), ale nebaví mě to, nebaví! Tak od toho utíkám, někdy si i zacvičím, někdy i nádobí umyji, jen abych
nemusel dělat ten pitomý úřad. Raději
bych něco vytvořil. Dříve spisovatelé
nebo básníci dopoledne psali svá díla,
odpoledne si vyjeli třeba na dostihy a večer se věnovali prostopášné zábavě. Já
toho stále nějak nemůžu dosáhnout.
Měl jste čtyři manželky, máte devět
dětí, s rodinou, jak říkáte, nežijete.
Proč jste se rozhodl po tolika vztazích být sám?
Hlavně to slovo „sám“ bych nechtěl nazývat samotou. Sám nejsem, o víkendech jezdíme s nejmladším synem Ond-

Kde můžete v nejbližší době
Pavla Dobeše vidět a slyšet?
„Březen už vynechám, takže: 11. 4. Přerov,
12. 4. Prešov, ale tam mají malý klub, čili
budeme hrát i 13. 4., pak jsou Velikonoce a
25. 4. Pec pod Sněžkou. Ještě volali z Ostravy
z Hudebního bazaru na 27. 4., ale podruhé už
se neozvali, takže čtvrtý měsíc čtyři koncerty.
Předpokládám, že v prosinci jich bude
dvanáct,“ směje se písničkář Pavel Dobeš.
FOTO |

rou na lyže, v létě jezdím s kluky
k moři. Přiléhavější výraz než samota
bych možná volil „svoboda“. Pak by
vaše otázka zněla: „Zajímalo by mě,
proč po tolika manželstvích, dětech,
vztazích atd. jste se rozhodl pro svobodu?“ A já bych vám odpověděl: „Po tolika letech trmácení se a omezování si
snad konečně ten kousek svobody zasloužím, no ne?“
Máte nějaký „velký plán“, co uděláte po sedmdesátce?
Mám velký plán, ale nevím, jak se s ním
poperu. Chtěl bych vyházet všechny
zbytečnosti, co mám doma a které nebudou mí dědicové k ničemu potřebovat.
Staré ponožky na zašití, ubrus po babičce, výpisy z bank i účtenky z hospod
včetně telefonního čísla na barmanku,
první botičky mých dětí, vyschlé propisky, kamínky a mušličky od moře, zapalovač s Marilyn Monroe, ve kterém už
dávno došel plyn, staré pohlednice a plakáty, zaprášené růže ze střelnic a poutí.
Nikdo ale k sobě nedokáže být tak krutý, aby všechno vyházel, a pozůstalým
pak zbývají jen oči pro pláč!
Ač ze severní Moravy, nakonec jste
zakotvil v Hradci Králové, kde žijete
dodnes. Proč jste vlastně nikdy „nedojel“ do Prahy?
V Praze jsou skupiny lidí, kteří se považují za „elitu národa“. A tato myšlenka
se kolem nich šíří jako infekce a zamořuje stále větší část Prahy i médií. Já, když
si někdy zapnu rádio nebo televizi a slyším, jaká z nich padají moudra, tak si
vždycky říkám: „Tu Prahu měli už
dávno zbourat!“ Pak ale zase mávnu rukou, a řeknu si, že ty stavby
za to nemohou, a jak by k tomu
přišla ta většina, která je naštěstí
stále normální. Na druhou stranu
blbce najdete všude. Co myslíte,
koho si lidé u nás víc váží, toho,
kdo se chlubí svým autem, jak
rychle mu to jede mimo Prahu, nebo toho, kdo někomu
v nouzi pomůže? To, co
uděláš pro sebe, jak máš
drahý vůz, jak máš drahý oblek, na to ti s.re
pes. Ale kdo udělá
něco pro druhého, na
toho lidé nezapomenou. Čínský
mistr Lao-c’napsal: „Kdo na
sebe vezme
bláto země a
neštěstí
země, ten je
její opravdový král.“
MAFRA

Česká republika
Narodil jste se roku 1949 a celá
50. léta jste vyrůstal ve Frýdlantě
nad Ostravicí. Jaké bylo poválečné
dětství, hráli jste si na vojáky?
Hráli jsme si zásadně na vojáky! Pak ještě na četníky a zloděje. A ve volných
chvílích jsme chodili do školy. Ve školách byla přísnost. Pamatuji si, že když
jsem lezl do třídy oknem, volali kvůli
tomu moji matku do školy. Písemně!
Nebyl internet, nebyla televize, fotoaparát měl u nás pouze jeden člověk, místní
fotograf. Také jídla nebylo mnoho, ale
bylo zdravé. Čisté vody teklo všude
dost. Brambory, zelí, fazole, hrách, vejce, mléko, veškerou zeleninu a ovoce
měl doma každý. I havíři, co bydleli v
koloniích kolem Ostravy, měli malé zahrádky. Ovšem, co doma nebylo, muselo se kupovat na lístky. Cukr, kdo neměl doma cukrovar. Alkohol, kdo neměl doma destilační přístroj. Maso jsme
měli jednou týdně. Nikdo si nestěžoval,
kromě našeho táty. Ten byl rozmazlený
z Německa, kde byl za 2. světové války
totálně nasazen.
Coby chlapec jste se s rodiči přestěhoval do Ostravy. Prý měla tehdy
Ostrava ve zbytku republiky divokou pověst...
Bylo to město práce. Ocelové srdce republiky. Tvrdě se pracovalo, tvrdě se
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zrovna taková politická uskupení?
U Balbínovy poetické strany už nevím,
za poetu se moc nepovažuji, ale u zelených si to pamatuji přesně. Chtěl jsem
uskutečnit takový sen, že by se naši zelení stali avantgardou v Evropě prosazením jaderných elektráren jako alternativního zdroje. To jsem ovšem nevěděl o
solárním projektu, který se na nás všechny chystal. Předseda Bursík ani Kateřina Jacques mi to neřekli.

Jak to bylo s láskou

V pražském paláci Lucerna přichystala koncert k 60. narozeninám muzikantovi Pavlu Dobešovi jeho tehdejší manželka Vlaďka (vlevo).
FOTO | F. VLČEK
pilo, kouřilo a sprostě mluvilo. Menší
problémy se řešily pěstí, větší nožem.
Nejen Ostrava, ale i každý z Ostravy
měl trochu divokou pověst. Když jsem
přijel na prázdniny k babičce do nedalekých Chlebovic, sousedky se křižovaly
a místní kluci mi ustupovali z cesty. Jenom jeden mi nechtěl ustoupit. Ve střelnici o pouti tam totiž podávala broky
jedna holka v našem věku, bylo nám asi
12 až 13 let, a já od ní dostal zvláštní bonus, malý šáteček z měkčeného plastu.

INZERCE

AUTOVRAKOV
Ekologická likvidace autovraků
Zdarma včetně odvozu a odhlášení
www.autovrakov.cz

777 816 749
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR
PŘIJMEME pracovníky
na HPP na pozici:

 DělNÍK sADOvýCH úPRAv
 sTAvEBNÍ DělNÍK
Požadavky: • výhodou znalost oboru, popř. zahradnické vzdělání
• řidičský průkaz sk. B podmínkou
• řidičský průkaz sk. C vítáno
Nabízíme:

• práci ve stabilní prosperující ﬁrmě
• práci v menším kolektivu
• osobní hodnocení
• možnost dalšího odborného vzdělání (kurzy, školení)
• podíly na výsledku hospodaření
• 5 týdnů dovolené
• cestovní výdaje hradíme v plné výši

Kontakt: cepak@zahradytabor.cz • Tel.: 602 200 550

Ale borec si na ni také dělal nárok, tak
mě vyzval na pole, na strniště, a já pozval všechny kluky a holky, co jsme se
tam motali kolem kolotočů, aby viděli,
jak se perou Ostraváci.
Možná by se „ostré lokty“ hodily i
při vašem několikerém pokusu
vstoupit do politiky. Kandidoval
jste za Balbínovu poetickou stranu
a za Stranu zelených. Nikdy vás
ovšem nezvolili. Proč jste si vybral

Když Pavel Dobeš v roce 1985
napsal svůj hit Něco o lásce, měl
premiéru na folkové přehlídce
v Žamberku. Chtěl ho tam poprvé
hrát hlavně své tehdejší přítelkyni
z Hradce Králové. Šlo o milostné
vyznání před početným publikem.
Dozpíval a za bouřlivého potlesku
přejížděl zrakem sál. Jenže ona
tam nebyla! „Až po vystoupení
jsem se dozvěděl, že se ve foyer
zapovídala s Karlem Plíhalem.
Neřekl jsem jí, že pro ni budu
zpívat novou písničku, která je jen
o ní – chtěl jsem ji překvapit. A tak
se stalo, že ji slyšeli všichni diváci –
kromě ní,“ usmívá se Dobeš. (wok)
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Vítězství lékařů: Zbavíme svět
rakoviny děložního čípku, tvrdí
Dostat zcela pod kontrolu nemoc, která zabíjí lidi
po celém světě, je sen mnoha vědců. Většině ale
hodně vzdálený. V případě karcinomu děložního
čípku jsou však odborníci v Austrálii blízko jeho
naplnění. Lékaři stále varují: Nebezpečné HPV infekce,
které za nemocí stojí, ohrožují nejen ženy, ale i muže.
5plus2
■ ZDRAVÍ
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Ta slova vyvolala velké naděje:
„Jednoduše nesmíme připustit, aby jakákoli žena na světě zemřela na nemoc,
které je možné vhodnou prevencí předejít či ji úplně vyléčit. Máme k dispozici
všechno, co potřebujeme, aby se rakovina děložního hrdla vyskytovala jen v knihách o historii,“ prohlásil před časem
Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel Světové zdravotnické organizace, přibližující zásadní skutečnost
ve světě moderní medicíny.
Rakovina děložního hrdla – nebo
také rakovina děložního čípku, kterou
na světě ročně onemocní na 530 tisíc
žen, a jen v Česku této nemoci každý
rok podlehnou čtyři stovky pacientek,
by v dohledné době nemusela už představovat hrozbu.
Nejdále na cestě k naplnění tohoto
ideálu je Austrálie.

Většina lidí s virem zatočí
Z loňské studie, kterou zveřejnil odborný časopis The Lancet, vyplývá, že zmiňovanou nemoc by se mohlo podařit
zcela eliminovat v příštích 20 letech.

Současná medicína k tomu, zdá se, má
všechny potřebné nástroje.
Rakovina děložního čípku patří k nejčastějším nádorovým onemocněním,
které má na svědomí takzvaný HPV –
tedy lidský papilomavirus. Ten je v současnosti nejčastější sexuálně přenosnou
infekcí. „Alespoň jednou za život se s těmito viry setká 80 procent lidí, přičemž
většina infikovaných zlikviduje infekci
vlastní imunitou,“ vysvětluje Vladimír
Dvořák z Centra ambulantní gynekologie a primární péče v Brně.
Pokud se však infekce rozvine, může
zůstat bez příznaků, a to klidně i desetiletí. Například rakovina děložního čípku
vzniká průměrně 15 let od infekce vysoce rizikovými viry. Nejde zdaleka o jediné nádorové onemocnění, které mohou
HPV způsobit. Je však jediným, které lze
už v počátečních stadiích odhalit pravidelnými gynekologickými prohlídkami.
Právě jejich absolvování ale bývá často kamenem úrazu. Nejen Česko se totiž
stále potýká se zbytečně vysokou úmrtností, a to zejména u pacientek nad padesát let. „Problémem jsou ženy, které dlouhodobě neřeší prevenci a ty, které přestanou navštěvovat gynekologii, protože už
nepotřebují řešit antikoncepci, těhotenství a nemají žádné gynekologické obtíže. Právě u těchto skupin žen dochází nejčastěji k rozvoji pokročilých stadií onemocnění a jejich pozdnímu záchytu,“

FOTO | 2x SHUTTERSTOCK

upozorňuje Dvořák s tím, že v Česku
jsou jako nástroje prevence dostupné jednak očkování proti HPV, které má v první řadě zabránit nákaze infekcí, a dále
pak sekundární prevence. Tou je takzvaný screening. V Česku se používá kombinace stěrů z děložního hrdla a HPV testy.

Mužům ohrozí hlavu i penis
Ačkoli je rakovina děložního čípku
ryze ženská diagnóza, zmiňované očkování se zdaleka netýká pouze žen. Lidské papilomaviry totiž napadají i muže,
kteří zdaleka nejsou pouze jejich ne-

ohrožení přenašeči. Mohou být u mužů
zodpovědné za nádory penisu, anální oblasti nebo také nádory hlavy a krku či genitální bradavice. Zejména karcinomy
v oblasti hlavy a krku spojené s HPV infekcemi jsou u mužů alarmujícím způsobem na vzestupu. V celosvětovém měřítku představují páté nejčastější zhoubné
nádory. Zdaleka ne všechny tyto nádory
způsobují HPV infekce, avšak mnohé
případy s nimi souvisí. „Pokud máme
k dispozici takovou vakcínu, jako
máme dnes, bylo by zločinem proti lidskosti nechránit jí i chlapce,“ říká gynekolog Vladimír Mulač.

Válka s nebezpečnými viry

V celém světě se podalo přes 270 milionů dávek vakcíny proti
HPV, tedy proti lidskému papilomaviru. Dostupné jsou ve 130 zemích.
Tyto viry se přenáší především vaginálním, análním a orálním sexem.
Podle lékařů může být mezi nakaženými každý, kdo je sexuálně
aktivní, a to i tehdy, pokud měl jen jednoho partnera. Přesto se mezi
rizikové faktory na prvním místě zmiňuje rizikové chování – tedy
v tomto případě promiskuita. První příznaky některého z onemocnění
se mohou projevit i několik let po nakažení virem. Není tedy možné
určit, kdy k nákaze došlo. S výjimkou rakoviny děložního čípku počty
nádorových onemocnění, která mají spojitost s HPV, každoročně
rostou o 3 až 5 procent.
■ Austrálie může jít zbytku světa jako jasný příklad úspěšného boje
s nebezpečnými HPV infekcemi. Zdejší proočkovanost patnáctiletých
dívek dosahuje 79 procent. V případě stejně starých chlapců je to
73 procent. Podobná čísla nenajdeme nikde jinde na světě.
Pro srovnání v České republice, která na tom v celosvětovém měřítku
není vůbec špatně, dosahuje proočkovanost dívek 64 procent,
chlapců pak 30. Od loňska je očkování hrazené z veřejných
prostředků nejen pro 13leté dívky, ale i stejně staré chlapce.
■
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Tolik je v Česku ročně
diagnostikováno
případů rakoviny
děložního čípku.
milionů lidí je nyní
na světě nakaženo
infekcí HPV. Jde
o 11 procent lidstva.

až 25 let je lidem, kteří
se nejčastěji nakazí
papilomavirusem.
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Pravda o době plastové: Svět
Většina z děsivého znečištění moří plastem pochází
z rozvojových zemí jako je Čína, Indie či Indonésie.
Smutný trend ale
živí i Evropa a Amerika.

VERONIKA
STREJCOVÁ
a skutečnost, že
žijeme v době
plastové, poukazují odborníci již řadu
let. Obrázky ptáků a ryb
s žaludky plnými odpadků
nebo mořských želv zamotaných
do igelitek nepotřebují žádné komentáře. Otázka odpovědnosti za tento
stav je však složitější, než by se mohlo
zdát.
Loňský výzkum německých hydrologů přinesl překvapivé výsledky. Podle nich se 90 procent veškerých plastů dostává do oceánů prostřednictvím pouhých deseti světových řek.
Osm z nich najdeme v Asii, dvě v Africe.

s nimi, neexistuje z logiky věci reálná naděje
na odvrácení současného
alarmujícího stavu. A to nejen
pokud jde o mořský život.

N
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Západní zvyky škodí

„Většina znečištění v mořích pochází zhruba z deseti rozvojových zemí,
jako jsou Čína, Indonésie, Indie. Jsou
to země, kde není dostatečně zavedené
odpadové hospodářství. To je známý
fakt a my víme, že tyto země se nedokážou jednoduše vypořádat s množstvím
plastu, které u nich vzniká,“ potvrzuje

ředitelka Institutu cirkulární
ekonomiky Soňa Jonášová. Drtivá
většina plastového odpadu v oceánech
spolu s veškerými ekologickými dopady, které způsobuje a do budoucna způsobí, jde na konto zejména chudých asijských lidnatých států. Pokud právě
v těchto problémových regionech nenastane zásadní změna v přístupu zejména k jednorázovým obalům a nakládání

Jonášová však hovoří i o aspektech,
které západní svět s asijským plastovým odpadem neoddiskutovatelně spojují. A zmiňuje především vliv vyspělých zemí na ty rozvojové. „Souvisí to
s přebíráním západních zvyků. Jsme
zvyklí všechno obalovat do plastu a používat jednorázové plasty. Je to pro
nás určitá známka komfortu, kterou si
nechceme odpírat ani při našich
cestách do zahraničí,“ říká.

8 165 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Katka 41 3+1

www.ekonomicke-stavby.cz

katalog 600 domů
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zamořuje Asie, i Západ má vinu
Zároveň dodává zajímavý příklad ze
zmiňované Indonésie, který poodhaluje
důvody zdejšího problematického přístupu k životnímu prostředí.
„Pro odpad se zde používá stejný výraz jako pro listí, protože jediný odpad,
který dříve měli, byl biologického původu. Tím, jak se postupně mění zvyklosti, přibývají plasty. Jenomže místní obyvatelé nemají úplně dobré vzdělání a informovanost o tom, že plast je úplně
jiný materiál s jinými vlastnostmi a v
přírodě se nerozloží. Nakládají s ním
tak, jak byli vždy zvyklí s odpadem nakládat. A tak ho buďto pálí před svými
domy, čímž vzniká ohromné znečištění,
nebo ho pouštějí po řece, protože s biologicky rozložitelnými odpady to nikdy
nebyl problém,“ vysvětluje Jonášová.
Rychlost, s jakou rozvojové státy přivykly používaní plastů, je podle ní tak
veliká, že se s ní tyto země nedokázaly
vypořádat.

Miliony tun plastů na vývoz
Evropa se nemůže od světového znečištění jednoznačně distancovat a házet
vše na Asii z dalšího prostého důvodu.

7,4
90

milionu tun
plastového odpadu
přivezly cizí země
do Číny v roce 2016
procent všech plastů
se do oceánů dostalo
z osmi asijských a dvou
afrických řek

Ještě do loňského roku totiž vyvážela
nejen ona, ale také například Spojené
státy do Číny ročně miliony tun plastového odpadu, který se v zemích jeho
původu nevyplatilo dále zpracovávat
nebo pro to nebyly dostatečné kapacity. Konkrétně v roce 2016 se do Číny
ze zahraničí dostalo 7,4 milionu tun
plastového odpadu.
To se zásadně změnilo s příchodem
roku 2018, kdy čínská vláda dala dovozu většiny tohoto odpadu stopku. Od
té doby nejen evropské země naléhavě
řeší, co s přebytečnými, zejména méně
kvalitními plasty. „Evropa se příliš soustředila na sběr odpadních plastů a jejich expedování do zámoří a příliš

málo podporovala výrobce v tom, aby
využívali recyklovatelné plasty pro
vlastní výrobu,“ přiznal v rozhovoru
pro New York Times Emmanuel Katrakis, generální sekretář bruselské Konfederace evropského recyklačního průmyslu.

Biobrčka místo plastu?
A tak se postupně objevují opatření, která mají smysl, avšak někdy vyvolávají
až hysterické reakce. Konkrétně ve chvíli, kdy Evropská unie v rámci schválené
směrnice, která od roku 2021 zakazuje
některé skupiny jednorázových plastových výrobků, společně s nimi zakázala
i používání brček. To rozpoutalo doslova brčkové šílenství, kterému nešlo
uniknout. V jedné české kavárně se třeba objevil slogan: „Vezmi si brčko, zabiješ racka.“
Označit však brčka nebo plastové příbory za původce všeho zla, je podle odborníků více než přehnané. „Ukazuje
se, že brčka jsou jen kapkou v moři.
Plastová brčka sama o sobě nejsou špatná, protože alespoň víme, kam tento odpad vytřídit a dá se zpracovat. Jestli to

V roce 2021 by měl začít platit
zákaz jednorázových plastových
výrobků, včetně brček nebo příFOTO | MAFRA
borů.
děláme, to je otázka druhá. Na druhou
stranu nahradit takové brčko bioplastovým brčkem, které nemá v Česku koncovku ke zpracování, je asi nešťastný
krok,“ dodává Jonášová.
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Rozdíl mezi kašlem
a plicní nemocí vám může
zachránit život

(CHOPN) a až 450 tisíc Čechů vůbec neví, že u nich nemoc
propukla. CHOPN nenávratně postihuje dolní cesty dýchací. Tuto
obstrukci, tedy ucpávání dýchacích cest, způsobuje chronický
zánět průdušek nebo plicní rozedma.

Kašel je důsledkem kouření, za zadýchávání může špatná
kondice. To jsou slova, kterými sami sebe přesvědčujeme,
že jsme vlastně v pořádku. Se zdánlivými banalitami lékaře
nenavštívíme, přitom se může jednat o náznaky hned několika plicních chorob. Včasným odhalením a léčbou lze průběh
nemocí sice zpomalit, zdravé plíce vám však nikdo nevrátí.
Jedním z nejzávažnějších plicních onemocnění je chronická obstrukční plicní nemoc

Týden měření

PLICNÍHO VĚKU

8. - 12. 4.

ve vybraných
Alphega lékárnách

Máte pochybnosti o zdraví svých plic? Nechte si je během dubna
zkontrolovat ve vybraných Alphega lékárnách. Měření je velmi jednoduché a rychlé. Během pouhých 10 minut se můžete dozvědět,
jestli za vaše zadýchávání může CHOPN, nebo málo fyzické aktivity. Výsledky s vámi navíc ihned zkonzultuje speciálně proškolený
lékárník a v případě potřeby vám doporučí vhodná opatření.
Seznam Alphega lékáren, ve kterých měření probíhá, naleznete na www.alphega-lekarna.cz v sekci PLICNÍ VĚK
– PORADNA.

TÝDEN MĚŘENÍ PLICNÍHO VĚKU
V JIHOČESKÉM KRAJI

› Lékárna U Zlaté rybky, České Budějovice, tř. Čsl. legií 2118/6
› Lékárna U Svaté Anny, Písek, Velké náměstí 6/14
› Lékárna Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Rudé armády 614/9
› Lékárna Šumava, České Budějovice, Karla Šafáře 887

Zarezervujte si termín měření. Více info na www.alphega-lekarna.cz
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Evropská unie se stala zelenorudým sebevražedným atentátníkem
Když vyhraje ideologie nad logikou, fakty a zdravým
rozumem, je to vždy pověstné Pyrrhovo vítězství. A
právě takto s neuvěřitelnou vehemencí „vyhrává“ současná Evropská unie. Bohužel poraženými jsme my.
Děje se to stále znovu a znovu. Příkladem absurdních rozměrů je migrační krize a celá
otázka nelegální migrace. Evropská
unie nejenom, že nedokázala ochránit vnější hranice ani své občany a to
ani v schengenském prostoru, ale dokonce rozjela masivní kampaň proti
všem projevům kritiky.
Ve stejném duchu vyrazily orgány
EU na zteč také proti právu Evro-

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

tel.: 773 191 811, trofejeeu@gmail.com

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne

panů na vlastní obranu. Pod záminkou boje proti
teroristickým útokům, probíhá boj proti držitelům
legálních zbraní, kteří se ovšem na terorismu nepodíleli ani v jednom případě.
Úplně stejný, sebevražedný přístup zvolila unie
i ve válce proti globální změně klimatu.
Zahájila totiž brutální tlak na snižování emisí, zejména CO2. Tenhle tlak,
který vede k dramatickému zdražování
elektřiny, tepla, automobilů a mnoha
dalších věcí, však uplatňuje pouze vůči
členským zemím. V důsledku tak vůči
svým občanům.
Je to absurdní nesmysl. Víte totiž, které

Kundera Čechem. Žert?
Apríl, tedy 1. duben,
bývá spojován se žertíky
a zlomyslnostmi. Své
90. narozeniny v ten
den slaví Milan Kundera.
INZERCE
INZERCE

JEDNODUŠE
SE ZAPOJ!
. 4. 2019
Í OD 18. 3. DO 18
PŘÍJEM ŽÁDOST

INOVUJTE
JTE za každou cenu! Za dotovanou ještě víc!
Čerpejte jednorázově až 2 000 000 Kč na inovace.

www.prazskyvoucher.cz
Výzkumného partnera naleznete na www.trhinovaci.cz

EVROPSKÁ UNIE

země tvoří první desítku největších světových producentů emisí CO2? Jsou to: Čína, USA, Indie, Rusko, Japonsko, Německo, Jižní Korea, Irán, Saudská
Arábie a Kanada. Ze zemí EU je zastoupeno pouze Německo, jehož příspěvek navíc tvoří pouze jen
něco málo přes 2 procenta světových emisí. Také
byste očekávali, že Evropská unie, pokud si vzala za
cíl ochranu životního prostředí, bude především tlačit na klíčové znečišťovatele? Opak je bohužel pravdou. Po hlavách a peněženkách dostávají evropské
firmy a evropští občané.
Tento eurovlak je navíc tak rozjetý, že už nejde zastavit. Jedinou šancí je z něj vystoupit, říká František
Matějka, předseda Strany nezávislosti České republiky.

PAŘÍŽ | Už minul třicátý rok, co světově proslulý romanopisec, dramatik, básník i překladatel Milan Kundera stvořil
své poslední dílo v rodné češtině. Šlo o
román Nesmrtelnost a i ten vyšel nejprve v roce 1990 ve francouzském překladu. Tehdy Kundera dostal nejvyšší francouzské vyznamenání Řád čestné legie.

ZÁBLESK
HISTORIE
Zato „doma“ v Česku provázejí Milana Kunderu spíš zlomyslnosti a nejznámějším nejspíš zůstává jeho román Žert
i díky filmovému zpracování režiséra Jaromila Jireše. „Narodil jsem se prvního
apríla. To má svůj metafyzický význam,“ prohlásil kdysi Milan Kundera.
A nemýlil se. Vody čeří i teď těsně před
devadesátkou. Stačila k tomu jediná návštěva premiéra Andreje Babiše u Kunderových v Paříži loni v listopadu.
„Mám zážitek na celý život. Milan
Kundera, jeden z nejslavnějších spisovatelů na světě, jehož 17 románů bylo přeloženo do 44 jazyků, mě s Monikou
(manželka premiéra Babiše, pozn. red.)
pozval na návštěvu jeho pařížského
bytu. Má tam plno zajímavých věcí. Nejvíc mě zaujala lampa s nápisem Je m’en
fous neboli Kašlu na to. Potom jsme
manžele Kunderovy pozvali na oběd
do jejich oblíbené restaurace. Vařili
tam skvěle, pochutnali jsme si a strávili spolu tři hodiny. Byla to pro mě
velká čest. Hlavní slovo měla paní
Kunderová, neskutečně energická
dáma, která všechno řídí. Pozval jsem je k nám do Česka,
kde nebyli 22 let, a myslím,
že by si české občanství, o
které přišli po emigraci,
zasloužili,“ psal po návštěvě nadšeně premiér
Andrej Babiš na svém
facebookovém profilu.
V roce 1975 totiž bylo
Kunderovi, prý díky
přímluvě Françoise

„V téhle pařížské hospodě jsme
právě já a Monika strávili tři hodiny s manžely Kunderovými,“ psal
premiér Babiš na sociálních sítích.
Mitteranda, nabídnuto místo hostujícího
profesora na univerzitě v Rennes, později v Paříži. A v roce 1979 mu pak komunistický režim odebral československé
občanství. V té době už patřil k nejslavnějším světovým spisovatelům. Jeho největší úspěch ale přišel v roce 1984 s jedním z největších bestsellerů umělecké literatury vůbec, románem Nesnesitelná
lehkost bytí. A třebaže Milan Kundera
už přes třicet let píše své knihy jen francouzsky, mohl by se stát znovu Čechem.
I když podle nejčerstvějšího vyjádření
mluvčí české vlády
Jany Adamcové
žádné oficální informace k takovému kroku dosud nemá.
(kor, jp)

Milan Kundera

Česká republika
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Lvy vyhrál film, který nezajímal
Bylo to překvapení.
Divácky úspěšné filmy
na udílení cen Český lev
převálcoval snímek
Všechno bude. Proč jej
akademici upřednostili?
ČR | Bezstarostná road movie Všechno
bude vypálila na předávání Českých lvů
rybník svým konkurentům hned v šesti kategoriích. Výsledek ukazuje zajímavý
trend. Akademiky letos okouzlil snímek,
který do kin přilákal o prvním promítacím
víkendu pouze lehce nad tisíc diváků. V porovnání s tím životopisné drama Toman,
které do boje o Lvy vytáhlo se 13 – nakonec neproměněnými nominacemi, vidělo
po prvním víkendu v kinech na 19 tisíc lidí.
A podobný výsledek přinesly také americké Oscary, na kterých uspěl snímek Zelená kniha. Ten porazil divácky výrazně
úspěšnější Bohemian Rhapsody, stejně
tak jako například marvelovku Black Panther. I zde lze vypozorovat zajímavou hru
čísel, ve které soškou oceněný film fatálně
prohrává. Za první víkend se tržby v USA
vyšplhaly v případě Zelené knihy ke
320 000 dolarům, trhák Bohemian Rhapsody utržil přes 51 milionů dolarů a Black
Panther dokonce přes 200 milionů dolarů.
Diváky zkrátka láká něco jiného než akademiky. S tím souhlasí také producent
a střihač Adam Dvořák. „Důvodů samozřejmě může být víc, ale principiálně je to
asi tak, že divák chce od filmu především
jakousi formu zábavy a my filmaři a tvůrci
hledáme něco jiného. V tomhle směru jsme
možná o něco náročnější diváci,“ vysvětluje. „Je to podobné jako s jídlem. Na fast foody, které jsou hodně oblíbené, musíte nahlížet jinak než na drahou restauraci. Kuchaři
na různých kulinářských soutěžích také připravují jídla, se kterými by například u mé
babičky asi neuspěli,“ dodává.
Snímek Všechno bude nepotřeboval nákladnou výpravu, kterou se mohl pochlubit
například konkurenční Toman, aby u akademiků uspěl. „Film Všechno bude vyhrál
emocemi. Mám pocit, že Toman v emocích tak silný nebyl, i když výpravou byl ne(vrm)
srovnatelný,“ uzavírá Dvořák.

Výsledky 26. ročníku Českého lva
Nejlepší film - Všechno bude
Nejlepší režie - Olmo Omerzu (Všechno bude)
Nejlepší ženský výkon v hlavní roli - Jenovéfa Boková (Chvilky)
Nejlepší mužský výkon v hlavní roli - Karel Dobrý (Hastrman)
Nejlepší ženský výkon ve vedlejší roli - Eliška Křenková (Všechno bude)
Nejlepší mužský výkon ve vedlejší roli - Jan F. Uher (Všechno bude)
Mimořádný počin v oblasti audiovize - Martha Issová (Dukla 61)
Nejlepší dramatický televizní seriál - Dabing Street
Nejlepší televizní film či minisérie - Dukla 61

Mimořádný příno české kinematografii - Věra Plívová-Šimková,
Nejlepší kostýmy - Eva Kotková (Hastrman), Nejlepší
scénografie - Jan Švankmajer a Václav Švankmajer (Hmyz),
Nejlepší dokument - King Skate, Nejlepší kamera - Diviš Marek
(Hastrman), Nejlepší scénář - Petr Pýcha (Všechno bude), Nejlepší
masky - Zdeněk Klika (Čertí brko), Nejlepší hudba - Petr Wajsar
(Hastrman), Nejlepší střih - Jana Vlčková (Všechno bude), Nejlepší
zvuk - Jan Šulcek, Jakub Jurásek, David Titěra (Domestik),
Cena Magnesia za nejlepší studentský film - Ondřej Erban
(Sto dvacet osm tisíc).

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
47 990 Kč
SELVO 41000

79 900 Kč

Dojezd 50 km
Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
Hydraulické kotoučové
brzdy
Výkon 1000 W
Nový výrobek

Drhovle u Písku – Pamětice
AKTIV ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY s.r.o., Pamětice 17
tel.: 608 100 717, tel.: 380 427 000
Písek
ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL s.r.o., Pražská 484
tel.: 382 271 693, tel.: 731 441 904
Strakonice
Milisterfer Jiří – AGROM, Volyňská 145
tel.: 383 324 405, tel.: 777 993 399
Soběslav
Oáza–Cyklosport Švec, Na Ohradě 368
tel.: 381 211 481, tel.: 603 836 119
České Budějovice
AGROZET, U Sirkárny 501/30
tel.: 389 012 230, tel.: 778 714 670

Nejlepší ženský herecký výkon podala podle akademiků Jenovéfa Boková ve filmu Chvilky. FOTO | MAFRA

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz

FINANCE - POJIŠTĚNÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

7 mýtů o povinném ručení
Mnoho řidičů si stále plete rozdíl mezi
pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinným ručením) a havarijním pojištěním, neznají limity pojistného plnění u svého povinného ručení
nebo nevědí, že i staré auto musí mít povinné ručení. Česká asociace pojišťoven
upozorňuje na nejčastější mýty o povinném ručení:

1

Pojištění nepotřebuji, protože nebourám
Povinnost mít sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je dána zákonem. Fakt, že Česká kancelář pojistitelů (ČKP) každoročně vyplácí z garančního fondu škody způsobené nepojištěnými řidiči v řádu stovek milionů Kč,
svědčí o tom, že i pro zkušené a dlouholeté řidiče může mít tento předpoklad fatální důsledky.

2

Z povinného ručení se hradí jen
škoda na autě
Povinné ručení se nevztahuje jen
na škody na vozidlech, ale – a to hlavně

– na újmu na zdraví. Z povinného ručení hradí pojišťovny poškozeným bolestné, ušlý výdělek, náklady léčení, ztížení
společenského uplatnění aj.

3

I škoda na vlastním autě je kryta z povinného ručení
Nikoli. Škodu způsobenou na
vlastním vozidle kryje havarijní pojištění, a proto není od věci jej mít sjednané.
Povinné ručení – pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla – kryje
jen ty škody, které způsobíte v rámci nehody jiným osobám, například i spolucestujícímu a dále pak škody na věcech, které má řidič a spolucestující u
sebe.

4

Pokud s autem nejezdím, případně jezdím jen občas, pojištěno být nemusí
Jedná se o nejčastější omyl. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je ze zákona povinné a každé vozidlo, zapsané v
registru vozidel, jej musí mít sjednané.
Zákon také stanovuje, že tuto povinnost

musí splňovat každé vozidlo ponechané
na pozemní komunikaci. Pokud nemáte
pojištění sjednané, hrozí vám vysoké pokuty a sankce. Za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno, zaplatí majitel či
provozovatel vozidla příspěvek do garančního fondu ČKP.
Pokud víte, že vozidlo nebudete po
nějakou dobu potřebovat, pak máte možnost dočasně je vyřadit z registru vozidel (odevzdat na registru vozidel tabulky s registrační značkou a osvědčení o
registraci vozidla). Takto dočasně vyřazené vozidlo nesmí na veřejně přístupnou komunikaci a nemusíte za ně platit
pojistné, ovšem jen za předpokladu, že
také dočasné vyřazení oznámíte své pojišťovně. Dočasně vyřadit vozidlo z registru je však možné max. na dobu 12
po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

5

Po zániku povinného ručení je
odevzdání tabulek SPZ a osvědčení o registraci na registr vozidel dobrovolné
Pokud povinné ručení zanikne, je podle

zákona povinností vlastníka vozidla požádat registr silničních vozidel o vyřazení vozidla z provozu. Nejde o dobrovolnost, ale o zákonem uloženou povinnost. V případě, že vozidlo bylo ekologicky zlikvidováno, je nutné registru
tuto skutečnost oznámit také, aby ji
v evidenci vozidel vyznačil.

6

U starších vozů se povinné ručení již nemusí a nevyplácí sjednat
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je povinné, a to jak pro nové, tak pro
starší vozy.

7

Povinné ručení zaniká prodejem vozidla
Aby pojistná smlouva pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla v případě prodeje vozidla zanikla, musí pojistník – původní vlastník – své pojišťovně
písemně oznámit, že vozidlo prodal. Pojištění tak zanikne až dnem oznámení
skutečnosti o prodeji vozidla pojišťov(re)
ně.
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Myslete
na
CESTU.

UNIQA SafeLine:

NejVyšší bezPečNoStNí
komfort A SLeVA
Pro SVátečNí řIdIče

záchrana při nehodě
stálý dohled nad vozidlem
platba pojistného podle

ujetých km

motoristé mohou v UNIQA získat k povinnému ručení telematickou asistenci SafeLine, která představuje aktuálně nejvyspělejší aktivní servis pro jakýkoli druh nouze
na silnici. kromě toho počítá SafeLine
pojistné podle ujetých kilometrů a druhů
používaných komunikací.

slevy za maximální

zabezpečení

Asistence SafeLine hlídá nepřetržitě vozidlo i posádku díky telematice.
V případě nehody registruje centrála díky nárazovému čidlu kolizi a ihned se
zapojí do řešení – telefonicky dohodne s řidičem potřebné kroky, a pokud se ho
nedaří kontaktovat, pošle na přesně určené místo záchranné složky hned.
Při odcizení dokáže UNIQA SafeLine ztracený vůz lokalizovat a ve spolupráci
s policií ho vrátí majiteli. Loni bylo dohledáno sedm vozů, dva roky předtím
shodně šest aut, a v roce 2015 dříve dokonce čtrnáct. Nalezená auta byla vrácena
zpět jejich vlastníkům.
V případě defektu nebo nevolnosti na silnici lze díky jednoduché aplikaci
SafeLine na mobilním telefonu přivolat na místo potřebnou pomoc. Nejčastěji
potřebují motoristé odtah nepojízdného vozu, asi ve třetině případů se opravuje
závada na místě. Aplikace je ke stažení zdarma.

ne
UNIQA SafeLi
žba
- unikátní slu
y.
pro motorist
www.uniqa.cz

Kromě toho motorista s asistencí SafeLine ušetří
na povinném ručení i na havarijním pojištění 10 až
25 %, pokud najede méně než 20.000 km ročně (nájezd
na dálnicích se započítává jen z poloviny). Ujeté
kilometry se načítají automaticky na palubní jednotce.

www.uniqa.cz

NÁŠ KRAJ
technologie a volný čas

SPECIÁLNÍ MAGAZÍN PRO JIŽNÍ ČECHY
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ZÁJEM
O ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
POD STŘECHOU ENGELU
KAŽDOROČNĚ ROSTE
Společnost ENGEL klade velký důraz na vzdělávání jak stávajících zaměstnanců, tak žáků středních odborných škol.
Pobočka v Kaplici v tuto chvíli podporuje necelých tisíc pracovníků různých profesí a na 60 studentů středních škol. Těm
poskytuje v rámci stipendia zajímavou ﬁnanční podporu po celou dobu jejich studia či praxe v závodě. Kromě samotného
stipendia žáci mohou absolvovat jazykový kurz či pracovní stáž v zahraničních závodech. Samotná praktická výuka
probíhá v moderně vybavených učebnách učňovského střediska, a to pod dohledem mistrů odborného výcviku. Vše
samozřejmě v úzké spolupráci se školami.

ENGEL, tvoje budoucnost!
ENGEL KAPLICE
• Výroba plechových
a železných konstrukcí

Závod založený
v roce 1999

Rozloha
34 000 m2

1000
zaměstnanců

• Výroba rozvaděčů

4
výrobní divize

• Výroba dopravníků a periferií
• Konstrukční kanceláře

ENGEL

Společnost založená
v roce 1945 v Rakousku

David Dědič, HR manažer,
provádí žáky základních škol výrobní částí závodu

Jednička ve výrobě
vstřikovacích lisů

9 výrobních závodů
po celém světě

Učňovské středisko,
žáci oboru Elektromechanik pro stroje a zařízení

Zuzana Vendlová

+420 380 386 784

zuzana.vendlova@engel.at

Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

6000
zaměstnanců

Učňovské středisko,
žák oboru Obráběč kovů, Zámečník

www.fb.com/ENGELCZkariera
www.engel.cz
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Zatímco v západní
Evropě je to standard,
v Česku se nová
metoda výuky
informatiky testuje.
Tým vědců a učitelů
vede Jiří Vaníček
z Jihočeské univerzity.
TEXT: MARTIN ŠTEFANSKÝ

N

a Jihočeské univerzitě vzniká revoluce v učení informatiky. Od
příštího roku by se měla zavést
oficiálně na všech školách a jak
říká garant projektu Jiří Vaníček,
bylo to vážně třeba. „Děti stále učíme, jak
pracovat s nástroji, ale neučíme je počítači
porozumět. V budoucnu bude programování základem veškeré elektroniky,“ je přesvědčen Vaníček.
Žáci by díky novému stylu výuky neměli
být jen pasivními uživateli, ale měli by více
pronikat do základů programování. Způsob spočívá v programování co nejjasnějších příkazů. Učitelům k tomu poslouží jedenáct učebnic, které zpracovaly týmy z pedagogických fakult z celé republiky pod vedením docenta Jiřího Vaníčka z Jihočeské
univerzity.
Momentálně se nový systém vyučování
testuje na 70 školách. Když se osvědčí, změní se výuka informatiky plošně od roku
2020. Z té vypadnou věci, jako prezentace
nebo psaní. Žáci se budou učit programovat. Nepůjde však o klasické programování
psaním kódů.
Vzdělávání v oblasti informatiky by mělo
začít už v útlém věku, projekt počítá s tím,
že už v mateřské škole se děti seznámí s roboty prostřednictvím hraček, na prvním
stupni základní školy by pokračovaly s robotickou stavebnicí a na druhém stupni už
skládají legoboty a používají je v hodinách
fyziky a chemie. Důraz je kladen na rozvíje-
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České děti
zaostávají
za Evropany
ní analytického a logického myšlení.
„Nechceme vychovávat armádu programátorů. Naším cílem je naučit děti myslet a
řešit základní algoritmické úlohy. Děti se
mají v podstatě naučit vytvářet postupy řešení. Začíná se s jednoduchými programovatelnými roboty v mateřských školách.
Což si představme jako hračku, u které mů-

„NAŠÍM CÍLEM JE NAUČIT
DĚTI MYSLET A ŘEŠIT
ZÁKLADNÍ ALGORITMICKÉ
ÚLOHY. DĚTI SE MAJÍ
NAUČIT VYTVÁŘET
POSTUPY ŘEŠENÍ. ZAČÍNÁ
SE S JEDNODUCHÝMI
ROBOTY V MATEŘSKÝCH
ŠKOLÁCH.“
žeme pomocí tlačítek 'naprogramovat', jak
se má chovat,“ upřesňuje Vaníček.
Zhruba před deseti lety vznikla pracovní
skupina, která dala podnět ministerstvu
školství. K vymýšlení nových učebnic vedla
situace v Česku v kontrastu s evropskými
státy – tam se robotice a programování věnují už roky.
Na Slovensku programování vyučují deset let, v Anglii dokonce zrušili klasickou informatiku, jak ji známe z našich poměrů, a
zavedli předmět computing, kde se žáci
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OKNO-PLAST PN s.r.o

České Vrbné 2381 (za GLOBUSEM), 370 11 České Budějovice
e-mail: oknoplastpn@volny.cz
Tel., fax: (+420) 387 311 357 Tel.: (+420) 387 410 439
Mobil: (+420) 603 561 329 – Jan Přibyl

STRAKONICKÁ POBOČKA
Lidická 1081, 386 01 Strakonice
e-mail: oknoplastpn.strakonice@volny.cz
Tel.: (+420) 739 051 317 – Vladislava Janochová

www.oknoplastpn.cz

snaží porozumět tomu, jak počítač funguje. V jižních Čechách je v testovacím projektu zapojeno od mateřských škol po střední
celkem osm institucí.
„Studenti, které učím, začínají tím, že naprogramují jednoduchý semafor a ten potom každý dle svého tempa vylepšuje. Jak
výuka postupuje, začínáme využívat různé
senzory pro ukládání dat, a tím se nám propojuje informatika i do dalších přírodovědných oborů. Děti mají práci s těmito nástroji rády, protože ihned vidí výsledek svého
úsilí. Vidí něco, co reálně funguje, a dokážou si tak informatiku spojit s něčím praktickým. To je pro ně obrovská motivace,“
popisuje Hana Šandová, členka autorského
týmu učebnic a učitelka informatiky na
Gymnáziu Jana Keplera v Praze.
Pracovní trh si dlouhodobě žádá IT zaměstnance a těch je v Česku nedostatek,
protože ve škole děti nezjistí, co znamená
práce s počítačem, na rozdíl od jiných předmětů, jako je fyzika nebo chemie.
„Naším cílem je postupně propojit s počítačem i ostatní předměty, v matematice
by žáci mohli programovat rýsování obrazců, v dějepise vyhledávat historické události,“ říká Vaníček a dodává, „asi je naivní
předpokládat, že změny nastanou najednou. Když se v devadesátých letech zavedla povinná angličtina, také chyběli lidé, kteří by ji učili. Trvalo řadu let, než se dosáhlo
cíle. Jistě to nebude tak, že ve všech vyučovacích předmětech žáci začnou používat
technologie jako učební pomůcku,“ myslí
si Vaníček.
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Brzy ukážeme
V Technologickém centru Písek vznikají dva nové
startupy zaměřené na cloud a internet věcí.
TEXT: MONIKA FILIPOVÁ
FOTO: MAREK PODHORA, MAFRA

V

areálu bývalých Žižkových kasáren sídlí Technologické centrum Písek (TCP), jeden
z předních poskytovatelů moderních informačních a komunikačních služeb na českém trhu. V moderní, kompletně zrekonstruované budově sídlí kromě samotného TCP i téměř čtyři desítky dalších firem. Před dvěma lety se podařilo Technologickému
centru Písek prodat za téměř miliardu
korun svoji startup společnost Tcp
cloud. TCP se tak zařadilo k nejúspěšnějším startupovým líhním v České republice.
„Byl to velký úspěch, byť malé firmy
o 25 lidech. Něco, co široko daleko nemá

obdoby. V tuto chvíli se zrodily další dva
startupy v oblastech cloudových technologií a internetu věcí,“ říká Jaromír Grégr,
předseda představenstva investičního
holdingu RG Investment, do jehož portfolia TCP patří.
Před dvěma lety se vám podařilo prodat
firmu Tcp cloud americké společnosti
Mirantis, zabývající se počítačovými
technologiemi. Zdá se, že pak jste se
trochu odmlčeli.
Prodejem bývalé společnosti jsme ztratili poměrně velký tým lidí a zároveň značnou profesní kompetenci v oblasti cloudových služeb. Zároveň jsme se zavázali, že po dobu dvou let nebudeme
v dané oblasti podnikat. To je důvod,
proč o TCP nebylo relativně dlouho slyšet.

JAROMÍR GRÉGR JE PŘEDSEDOU PŘEDSTAVENSTVA INVESTIČNÍHO
HOLDINGU RG INVESTMENT, DO JEHOŽ PORTFOLIA
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM PÍSEK (TCP) PATŘÍ.
INZERCE

Zaměřujeme se především na výrobu šroubových uzávěrů
a uzávěrových systémů z umělých hmot pro péči o tělo,
domácnost, nápoje a potraviny.

NABÍZÍME ŘADU BENEFITŮ VČETNĚ
NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU.
Budeme rádi, pokud se i Ty staneš součástí
naší společnosti.

s

Jsme součástí nadnárodní skupiny Aptargroup a působíme
na trhu již více než 25 let. Zaměstnáváme na tři sta
zaměstnanců různých profesí a řadíme se mezi perspektivní
a stabilní zaměstnavatele Jihočeského kraje.

Jiří Ribola

Centrální vysavače, alarmy,
kamerové systémy, anténní systémy

Prodej, montáž, servis
l alarmy
l TV a satelitní antény
l domovní audio
a video vrátné
l kamerové systémy
l centrální vysavače

Aktuálně obsAzujeme následující pozice:

•
•
•
•
•
•
•

Seřizovač vstřikovacích lisů a montážních strojů
Opravář a údržbář vstřikovacích lisů
Operátor výroby
Kč
000
0
Finanční účetní
1
vek
íspě
ř
Obráběč kovů
p
vý
oro
Opravář forem
Náb
Řidič
Ing. Natálie Turková, tel.: 388 405 109,
natalie.turkova@aptar.com

to
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Aptar Čkyně s.r.o.
Čkyně 299,
384 81 Čkyně

Zajišťujeme záruční
i pozáruční servis.

Mobil: +420 728 052 292
E-mail: info@centralnivysavaceribola.cz
www.centralnivysavaceribola.cz
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dva nové projekty

Čím se tedy zabýváte teď?
V mezidobí jsme nezaháleli a poměrně
intenzivně se věnovali vývoji univerzální platformy v oblasti internetu věcí
umožňující práci s širokou škálou čidel
bez ohledu na výrobce či technologie.
Druhou oblastí našich stávajících aktivit je budování cloudových prostředí
pro firmy, ale i města, postavených na
open source technologiích. To je důvod, proč TCP zanedlouho představí
dva startupové projekty realizující zmíněné aktivity. V obou nově vznikajících
firmách je slušné zastoupení píseckých
kolegů a kolegyň. Ambice obou startupových uskupení jsou velmi vysoké.
Máme za sebou první velmi pozitivní
reference z České republiky, Evropy a
jednu skvělou referenci od obrovské
americké korporace.
Se společností Tcp cloud jste slavili
velký úspěch. Bude se opakovat?
Nevím, zda se úspěch bude opakovat.
Samozřejmě úspěšným chce být takřka
každý a je to jedna z velkých byznyso-

INZERCE

vých motivací. Náš první příběh jsme
psali bez jakýchkoliv zkušeností, ale
s obrovským nadšením. Velká mezinárodní zkušenost je samozřejmě nekonečnou výhodou. Nespornou výhodou
je i skvělý tým s ojedinělým know-how.
Jsem přesvědčen, že i segment a zacílení je naprosto správné. V tuto chvíli
jsme zpět na scéně, plni optimismu,
energie a obklopení skvělými a schopnými lidmi, s nimiž vyrážíme s velkou
pokorou do světa.

Přinesl vám prodej Tcp cloud i nějakou
negativní zkušenost?
Negativní zkušenost nás, bohužel, neminula. Ztrácíte tým, kamarády, spolupracovníky a část svých životů. Jste citliví na to, jak se nový vlastník bude chovat k vašim bývalým kolegům. Zda dostojí všem závazkům, které slíbil, a podobně. V našem případě závazky dodrženy nebyly. Proto jsme přistoupili k arbitrážnímu řízení, v němž jsme byli na
konci úspěšní. Ale i to je další velká zkušenost.

V čem tkví tajemství úspěchu?
Ve výběru spolupracovníků a kolegů.
V obrovském nasazení, nadšení, v nekonečném entuziasmu. Být trochu
idealistou, ale také realistou. Nebýt
ohraničen okresem Písek a hranicemi
České republiky. Nevěřit v neomylnost a genialitu korporací a věřit, že
sny se mohou stát skutečností. A pak
jsou najednou vaši kolegové konfrontováni na největších světových konferencích, ostatní chtějí poslouchat
naše názory, sdílet technologické postupy a myšlenky. Od vzniku TCP
jsme ovšem nezažívali jen příjemné
chvíle. Dusily nás prvotní neúspěchy,
nepříjemné ohlasy, neporozumění
profesní i laické veřejnosti. Ne vždy
jsme přesně věděli jak... Nevzpomínám na to období příliš rád. Obrovský
úspěch na konci ale dá ve vteřině na
všechny nepříjemnosti zapomenout.
Dostaví se satisfakce, radost a pochopení. To vše říkám s velkou pokorou
a vyjádřením obrovského díku mým
kolegům a kolegyním.
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Park pomohl 80 firmám
z celých jižních Čech

Více než deset let pomáhá podnikatelům Jihočeský vědeckotechnický park v Českých
Budějovicích. Poskytuje bezplatné poradenství a podporuje firmy i finančně.
TEXT: MARTIN ŠTEFANSKÝ

J

ihočeský vědeckotechnický park
nabízí velké poradenské možnosti pro začínající i stávající podnikatele. Jedním z největších projektů
parku je soutěž Jihoczech. Do té
se mohou přihlásit začínající podnikatelé se svými projekty. Z těch vybere odborná porota tři nejlepší. Autoři vítězných
projektů se pak mohou těšit na finanční
podporu, odborné rady nebo půlroční zázemí přímo v sídle vědeckého parku
v Českých Budějovicích.
Mezi další programy patří Jihočeské
podnikatelské vouchery. „Jedná se o finanční podporu s modernizací výroby
nebo postupu. Už jsme pomohli více než

80 firmám z kraje,“ informuje Jan Vanžura, marketingový manažer parku.
V budově u kampusu Jihočeské univerzity se také pořádají odborné semináře
pro veřejnost. „Tím, že je naším zřizovatelem Jihočeský kraj, tak poskytujeme
všechny rady bezplatně. Dalším zajímavým projektem je pomoc malým a středním podnikům se středním managementem. Firmám bezplatně zaškolíme zaměstnance,“ dodává Vanžura.
Vědeckotechnický park je společnost založená Jihočeským krajem v roce 2008.
Z názvu by se dalo vytušit, že je určena především pro vědu a výzkum. „Hlavním cílem je systematická podpora podnikatelům v sociálních, technických a ekonomických problémech,“ upřesňuje Vanžura.

JIHOČESKÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PARK SÍDLÍ U KAMPUSU JIHOČESKÉ
UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

INZERCE

Zahájení turistické sezóny v Jindřichově Hradci
Brány většiny památkových objektů v Jindřichově Hradci se otevřou návštěvníkům
od dubna, některé objekty využijí přelomového víkendu a pro návštěvníky budou
k dispozici již 30. a 31. března.
Výstavní dům a galerie Stará radnice již brzy otevře své dveře do nové sezóny, a to
2. dubna 2019. Pro výstavní sezonu roku 2019 budou připravené stálé expozice z dějin
Města Jindřichův Hradec a jeho samosprávy, expozice JHMD železnice hrou a obřadní
síň Jana Kotěry. Návštěvníky určitě potěší rozšířený provoz na modelovém kolejišti,
které je zde nainstalováno od loňského roku. V galerii výstavního domu bude pro první
polovinu sezóny otevřena výstava „Z historie partnerského města: železniční motivy Neckargemündu 50. 70. let 20. století“. Chystaná výstava nabídne návštěvníkům
vhled do prostředí dráhy, které svým objektivem zachytil tehdejší železničář Alfred
Volk. Dobové záběry neukazují pouze technickou stránku železnice, nýbrž především
její atmosféru, všednodenní pracovní život „ajsnboňáků“ v autentické podobě poloviny 20. století. Dnes patří Neckargemünd již přes 20 let mezi partnerská města Jindřichova Hradce. Syn, dnes už zesnulého autora fotograﬁí, pan Frank Volk, je v současné době úřadujícím starostou Neckargemündu. Je to právě Frank Volk, který sestavil
soubor prezentovaných fotograﬁí, a který bude v sobotu 6. dubna hlavním aktérem
vernisáže výstavy. Vernisáž začíná v 16. hod. Na zbytek sezóny naplní galerii Josef
Lada. Výstava bude představovat průřez celoživotním dílem Josefa Lady (1887-1957),
který se narodil do chudé řemeslnické rodiny ševce v malé středočeské vesnici Hrusice.
Dům gobelínů také v letošním roce srdečně zve do svého prostředí všechny nadšené
zájemce na kurzy textilních a jiných technik. Kurzy vedou odborní lektoři a o domácí
atmosféru se stará příjemný personál muzea. V tomto roce se v nabídce kurzů objeví
tři novinky – Patchwork Tilda, Figurky z kukuřičného šustí a Barvení textilu přírodními barvivy.

TIP NA AKCI:

18. května – Přes kopec na Hradec aneb
Jindřichohradecký pedál – tradiční
cyklistický výšlap pro celou rodinu
s možností výhry hlavní ceny – jízdní kolo.

V Muzeu fotograﬁe a moderních obrazových médií na vás čeká opět stálá expozice
zaměřující se na historii jindřichohradecké jezuitské koleje, nynějšího sídla muzea, její
zakladatele a podporovatele pány z Hradce – Jezuité v Jindřichově Hradci a chystá se
i spousta dalších zajímavých výstav.
Státního hrad a zámek Jindřichův Hradec své první letošní návštěvníky přivítá v sobotu 30. března. V interiérech trasy A bude na Velikonoce tradičně nainstalována oblíbená výstava zvaná „Splašená vejce“.
Od 1. dubna se návštěvníkům znovu otevře možnost výstupu na Rozhlednu Rýdův
kopec, která se nachází za obcí Děbolín, cca 6 km od Jindřichova Hradce.

Infocentrum Jindřichův Hradec, www.infocentrum.jh.cz

Sto let je dlouhá doba. Mnohé kdysi slavné společnosti se tohoto jubilea nedočkaly. Také velešínský Jihostroj čelil překážkám, politickým
zvratům i hospodářským krizím. V osudových chvílích však obstál, a to
hlavně díky svým prac
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Kraj se snaží
chystat půdu
pro inovace

Vicehejtman Jihočeského kraje Josef Knot se dlouhodobě zabývá
tématem Smart Cities a moderními technologiemi. Stál u zrodu tohoto
projektu v Písku. Také se pravidelně účastní summitů a konferencí
o využití technologií ve městech.
TEXT: MONIKA FILIPOVÁ
FOTO: MAREK PODHORA, MAFRA

Š

pičkové technologie patří neodmyslitelně k dnešní době. Jsou
nedílnou součástí vývoje firem
a stopu zanechávají i v práci Jihočeského kraje. „Jihočeský kraj
se snaží být na špici v zavádění high-tech
technologií. Hledáme v nabídce ty, jež
řeší moderním způsobem a efektivně problémy, kterým čelí obyvatelé jižních
Čech. Důležitý je pro nás především udržitelný rozvoj a zlepšování životního prostředí,“ říká vicehejtman Jihočeského kraje Josef Knot, který je pravidelným hostem summitů a konferencí zabývajících
se zaváděním a využíváním moderních
technologií pro chytré fungování běžného chodu měst a obcí ve 21. století.
Jihočeský kraj vypsal pro města a obce
dotace na projekt Smart City. Je o tuto
možnost velký zájem?
Loňský rok byl takový zkušební, a to nikdy nevíte, jaký bude zájem. Hodnotili
jsme celkem 11 žádostí od obcí, což je
slušný začátek. Letos jsme zaznamenali
opravdu velký zájem a budeme vyhodnocovat už 25 žádostí.
Jakým směrem se nejčastěji žádosti měst
ubírají?
Předešlý rok šlo zejména o dotace na kon-

cepce, analýzy a strategie v oblasti Smart
City. Letos už to jsou více hmatatelné projekty. Obce nejvíce žádají o dotaci na dálkové odečty energií, mobilní rozhlasy či
bikesharing, tedy sdílená kola. Ale objevují se i velice zajímavé projekty na využití smart technologií pro oblast vodního
hospodářství, efektivního hospodaření
s vodou a řešení uchovávání získávaných
dat nebo také dobíjecí stanice.

„ELEKTROMOBILITA JE
TREND, KTERÝ MÁ VELKOU
BUDOUCNOST. URČITĚ JE
ZNATELNÝ NÁRŮST
ELEKTROMOBILŮ V KRAJI.
BUDE ALE ZÁLEŽET NA
NABÍDCE A CENĚ VOZIDEL
A MOŽNOSTECH NABÍJENÍ.“
Nedostatek vody je aktuální téma.
Zabývá se tímto problémem také kraj?
Samozřejmě, že se kraj intenzivně touto
problematikou zabývá, byť je to především otázka státu. Naše řeky pramení na
Šumavě, a pokud chceme, aby pramenily
dále, musí být Šumava zelená. Kroky státu v souvislosti s novou zonací tomu moc
nepřispívají. V rámci výkonu státní sprá-

vy ji tak Jihočeský kraj řeší v možnostech,
které má. Například podporou péče o krajinu.
Zmínil jste také bikesharing. V Českých
Budějovicích už sdílená kola fungují. Je
o tuto nabídku mezi lidmi velký zájem?
Jedná se o aktivitu města a soukromé společnosti zapadající do systému udržitelné mobility. Kraj s tímto projektem tedy
nemá nic společného. Osobně ale mohu
říct, že jsem nakloněn každé myšlence,
která přispívá k šetrnému způsobu řešení dopravní obslužnosti ve městech.
K šetrnému způsobu řešení dopravy
napomáhají i elektromobily. Začínají
podle vás lidé v elektromobilech jezdit
více než dřív?
Elektromobilita je podle mě trend, který
má velkou budoucnost. Určitě je znatelný nárůst výskytu elektromobilů v celém
kraji. Bude ale záležet na nabídce a ceně
vozidel a možnostech nabíjení.
Vy jste stál u zrodu projektu e-Road Písek
– Deggendorf, který se zabývá umístěním
nabíjecích stanic na trase mezi těmito
městy. Jak projekt pokračuje?
Závěrečná konference k tomuto projektu
se uskuteční 29. března. Zástupcům
měst tam budou prezentovány výstupy
projektu. Tímto dnem by měl být projekt
otevřen. Pokračování na str. 22

LipnoPort
Apartments

Uprostřed přírody, na dosah jezera.
Tam, kde se ticho snoubí s komfortem.
To je váš nový apartmán na Lipně.

LipnoPort
Apartments

Představte si klid, který panuje na břehu lipenského jezera.
Sedíte na terase moderního apartmánu, kolem jen les,
před vámi vodní hladina. Je to balzám na duši.

www.lipnoport.cz
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Náš kraj

JOSEF KNOT MÁ JAKO
NÁMĚSTEK JIHOČESKÉ
HEJTMANKY NA STAROSTI
MIMO JINÉ INVESTICE,
PODPORU VĚDY A VÝZKUMU
A JIHOČESKÝCH PODNIKŮ.

Dokončení ze str. 20
Plánuje kraj výstavbu nabíjecích stanic
i jinde, třeba na trase České Budějovice Praha nebo dalších frekventovaných
místech v jižních Čechách?
Nechali jsme si vypracovat studii proveditelnosti krajské dobíjecí infrastruktury,
kde se určitě plánuje výstavba dobíjecích
stanic tímto směrem. Na tom však spolupracujeme se společností E.ON, která má
možnost sáhnout si na dotaci. Kraj stavět
a provozovat dobíjecí stanice neplánuje.
Byl bych ale rád, kdyby se podařilo vybudovat síť pro elektromobily napříč krajem.
V Praze funguje i carsharing, tedy
možnost vypůjčit si automobil, dojet na
určité místo a tam ho nechat. Neuvažuje
Jihočeský kraj o něčem podobném?
Toto je doména spíše soukromých subjektů. Jedná se o produkt pro určitou skupinu zákazníků. Nicméně určitě je toto
dobré podporovat v rámci udržitelné mobility.
Podporuje kraj i podnikatele, potažmo
firmy, zabývající se inovacemi
a high-tech technologiemi?
Kraj podporuje podnikatele prostřednictvím Jihočeského vědeckotechnického
parku, což je organizace vlastněná ze 100
procent krajem. Ta každoročně vypisuje
výzvu na Jihočeské podnikatelské vouchery a v loňském roce byla poprvé spuš-

těna soutěž o nejlepší podnikatelský
záměr. Máme i další nápady pro letošní
rok a nadcházející období, ale o tom
bych nechtěl předčasně mluvit.

„V DNEŠNÍ DOBĚ JE
DŮLEŽITÉ SLEDOVAT
VÝVOJ TRENDŮ
V TĚCHTO OBLASTECH
A SNAŽIT SE DOBRÁ
ŘEŠENÍ PŘIZPŮSOBIT
A NASADIT V NAŠICH
PODMÍNKÁCH.“
Jak vnímáte dnešní dobu, roste o tento
směr zájem mezi firmami?
Zájem zde určitě je, ale současně vnímám stále i jistou opatrnost ze všech
stran. Každopádně Jihočeský kraj má zájem inovativně zvelebovat náš region,
a připravit tak půdu pro dobré nápady
a projekty. Ať už obcí, nebo firem.
Písek v minulosti zabodoval jako první
středně velké město v evropském
projektu +CityxChange na tvorbu
energeticky pozitivních čtvrtí. Cílem je
vyprodukovat v těchto čtvrtích víc
energie, než dokážou samy spotřebovat.
Jakým způsobem přistupuje kraj

k energetické náročnosti svých budov?
Projekt +CityxChange je obrovský
úspěch, který přesahuje nejen hranice
města Písek či Jihočeského kraje, ale také
České republiky. Zapojili jsme se do projektu mezinárodního významu, který
může přinést doslova revoluční výsledky.
Jihočeský kraj se snaží snižovat u svých
budov spotřebu energií. Nejnověji jsme
před vyhlášením soutěže na realizaci
úsporných projektů pomocí metody EPC
včetně energetického managementu a samozřejmě využíváme dostupné dotační
prostředky státu i EU.
Současně Písek patří k lídrům projektu
Smart Cities v Česku. Vy jste byl u vzniku
tohoto projektu v Písku a navštívil jste
mnoho měst v zahraničí, například
v rámci konferencí. Co považujete za
největší přínos těchto setkání?
Kontakty, které jsme za poslední léta navázali s představiteli municipalit z celého
světa, obrovsky obohatily naše vize. Je
pro nás velkou ctí být například pravidelnou součástí Smart Expo na Tchaj-wanu,
jedné z největších událostí na světovém
poli inovací. V dnešní době je důležité sledovat vývoj trendů v těchto oblastech
a snažit se dobrá řešení přizpůsobit a nasadit v našich podmínkách. Nejde jen o
technologie samotné, ale i o zodpovědný
přístup k jejich nasazení a posouzení
dlouhodobého dopadu na životní podmínky.
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Světová jednička v kosmetické výrobě zprovoznila
novou výrobní halu v Českém Krumlově
Firma Schwan Cosmetics CR je největším
výrobcem dřevěných kosmetických tužek
na světě. V Českém Krumlově jich každoročně vyrobí přes 120 milionů kusů. Od začátku
letošního roku se může pyšnit novou výrobní halou vybavenou nejsoﬁstikovanějšími
technologiemi, které se v současné době
používají v kosmetické výrobě, a designovým administrativním zázemím obchodního
oddělení. Celková investice do technologií
a stavby přesáhla tři čtvrtě miliardy korun.
Na jihu Čech působí společnost od roku 2001.
V roce 2004 se přesunula z pronajatých prostor do své vlastní továrny na Průmyslové ulici.
Postupně, jak si ﬁrma v kosmetické branži budovala jméno a rozrůstala se, musela opět využívat pronajatých prostor v okolí. Proto v roce
2015 padlo rozhodnutí přistavět novou výrobní
halu a sestěhovat veškerou výrobu pod jednu
střechu.
EnERgEtiCKy úSpORná StaVba
Monolitická betonová budova s hliníkovou fasádou byla navržena architekty z německého Norimberku, stejně jako starší budova, která byla
zprovozněna v roce 2004. A obě jsou si velmi
podobné: v suterénu jsou umístěny skladovací
prostory, v mezipatře se soustředí šatny a zázemí pro zaměstnance. Výroba má své místo
v prvním nadzemním podlaží a je situována
po obvodu objektu. Uprostřed budovy tak vznikl odpočinkový prostor pro dílenský personál.
Ve druhém a třetím patře jsou umístěny moderní velkoplošné kanceláře.
Společnost Schwan Cosmetics CR dbá na dodržování nejvyšších ekologických standardů,

proto je zařízení nové budovy vybaveno technologiemi, které jednoduchou cestou šetří
energie. „Např. k úpravě vzduchu je zde použit tzv. zemní kanál, který díky dvěma rourám
s průměrem 1,8 m, jež vedou od budovy pod
zadní přístupovou komunikací a končí nasávacím objektem, dokáže z části nahradit práci klimatizace. Zbytkové teplo z výroby stlačeného
vzduchu z kompresoru je využito pomocí zařízení pro využití tepelné energie – rekuperační
jednotky. Odtud se teplo odvádí pro vytápění
a ohřev teplé užitkové vody,“ vysvětluje Facility manažer Michal Vondra. Osvětlení v nové
budově a jejím okolí je provedeno úspornou
LED technologií a to v podobě závěsných či
zapuštěných svítidel nebo světelných pásů
s LED vložkami. Chodby, schodiště, šatny, toalety a hygienické smyčky jsou vybaveny pohybovými senzory, které automaticky zapínají
a vypínají světlo.
Budova je navržena tak, aby při svém provozu nejen šetřila životní prostředí, ale aby i co
nejméně narušovala své okolí, což je nejlépe
vidět z ptačí perspektivy. „Střecha je pokryta
substrátem, ve kterém jsou vysazeny rostliny
a má svým vzhledem a složením připomínat
alpskou bylinnou louku,“ přibližuje architektonický záměr Vondra.
VýRObní linKa za StO miliOnů
Ruku v ruce s moderní stavbou jdou i technologie a vybavení dílen, na kterých se vyrábí dřevěné kosmetické tužky pro všechny
renomované i méně známé kosmetické ﬁrmy.
Nové výrobní prostory jsou koncipovány tak,
aby umožnily perfektně čistou výrobu, což je
jeden z nejdůležitějších faktorů při výrobě kos-

metiky. „Ta musí být hygienicky naprosto nezávadná, tudíž musíme splňovat nejvyšší čistotní
standardy kosmetického průmyslu,“ potvrzuje
Ředitel technologie a vývoje Martin Bíca. Společnost proto investovala do nejmodernějších
zařízení, které jsou v této době k dispozici.
„Nová výrobní linka, na které kosmetická jádra do dřevěných prkének zakládají robotické
manipulátory, posune výrobu dřevěných tužek
s kosmetickou hmotou zase o něco dál,“ věří
Bíca s tím, že jen do této jedné linky společnost
investovala přes 100 milionů korun.
Nový proces přípravy kosmetické hmoty
umožňuje dosáhnout její vyšší stabilitu
za dodržení nejpřísnějších hygienických
standardů. Riziko kontaminace je zde sníženo
na minimum, protože hmota nepřijde po celý čas
přípravy do kontaktu s operátorem a není ani
vystavena vlivům okolního prostředí, jak tomu
bývalo v minulosti. „Nová linka na zpracování
kosmetické hmoty do jader kosmetických tužek
umožňuje bez expozice okolnímu prostředí
odlévat jádra s mnohem větším výkonem,“
doplňuje Bíca.
Stavba a nové technologie byly pořízeny
s ohledem na zefektivnění procesu výroby,
v čemž pomáhají i nejmodernější systémy průmyslu 4.0. „Automatický skladovací systém
mezi surovou tužkou a následujícími výrobními kroky řadí a seskupuje zakázky přesně dle
potřeb výroby, tak abychom vyráběli s nejvyšší
možnou efektivitou. Na organizaci strojních celků a jejich obsazování zakázkami ve správný
čas a pořadí je implementován systém umělé
inteligence,“ uzavírá krátký výčet technologic●
kých možností nové výrobní haly Bíca.

Přidejte se k nám!
Právě hledáme:
Specialistu strojního centra
Seřizovače
Skladníka
800 050 220
contact@schwancosmetics.cz
www.jobs.cz
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Za čím se rádi vracíte
na jih Čech?

Oslovili jsme šest Jihočechů, které zaměstnání nebo studium zavedlo do ciziny. Tráví tam
podstatnou část roku, ale každoročně se vrací do Jihočeského kraje. Co je sem táhne?

TEREZA CELBOVÁ

TEREZA NÁPRAVNÍKOVÁ

VOJTĚCH CHOCHOLE

JAKUB KOVÁŘ

JAN KUDLATA

DENIS HOLUB

21 let, Swansea (Velká Británie),
studentka a modelka
„Určitě mi chybí náš český humor, který
je podle mě jedinečný. Když ho srovnám s anglickým humorem, tak ten je
sušší a pro člověka, který na něj není
zvyklý, může být docela zvláštní.
Na jihu Čech si také ráda připomínám
místa, jako jsou například zámek Hluboká nad Vltavou nebo Český Krumlov.
Celý rok se také těším, až si na našem
českobudějovickém náměstí dám punč
s přáteli.“

30 let, Jekatěrinburg (Rusko),
hokejista
„V jižních Čechách jsem se narodil, stále tu žiju, takže se vždy po sezoně
v Rusku vracím domů. Popravdě si ani
nedokážu představit, že bych se měl
usadit někde jinde než právě v Jihočeském kraji. Klidná města, vesničky, možnost vyběhnout do přírody, jižní Čechy
nabízejí to, co si za žádné peníze nekoupím. A když zatoužím po velkoměstě,
Praha je za rohem, a pokud se někdy
dostaví dálnice, bude to, co by kamenem dohodil.“

24 let, Linec (Rakousko),
studentka
„Ve většině případů se na jih Čech vracím za svojí rodinou a přáteli, ale také
když se mi zasteskne po Českých Budějovicích, kde jsem se narodila. Ráda
také jezdím k Lipenské přehradě a do
Českého Krumlova. Tam občas beru
své rakouské známé, kteří jsou z těchto míst vždycky nadšení. Dalším důvodem k návratu je jihočeská kuchyně,
protože na kulajdu žádná rakouská polévka nemá.“

28 let, Brighton (Velká Británie),
barman
„Do svých rodných Českých Budějovic
a do jižních Čech obecně se nejraději
vracím za svojí rodinou a také za kamarády a spoluhráči ze sportovního
klubu Mladé, se kterými si jednou za
rok zahraju fotbal. Jako správný Budějčák se také vždy těším na to, až si
dám kroužkovaný ležák od Budvaru,
a pokud mám štěstí, což tedy, bohužel, většinou nemám, a Motor hraje
doma, rád si také zajdu zafandit na stadion.“

22 let, Colchester (Velká Británie),
zaměstnanec farmy
„Na jih Čech se vždy velmi rád vracím
zejména kvůli své rodině. Narodil jsem
se tu, vyrostl jsem tu, a až se jednou
vrátím ze zahraničí, chci tu žít dále.
Ve Velké Británii bydlím a pracuji na
pobřeží Severního moře a všude v okolí jsou jen dlouhé pláně bez kopců a
lesů. Příroda v jižních Čechách je mnohem rozmanitější, což je další z důvodů, proč se pokaždé těším na návrat
domů.“

20 let, Salcburk (Rakousko),
student
„Nejraději se vracím za rodinou, rád potkávám spolužáky z gymplu, obzvláště
v době maturitních plesů. Nejvíce mi
ale v zahraničí chybí lední hokej, který
si každý víkend chodím zahrát, a často
chodím i fandit, třeba na univerzitní
ligu. Tahle hokejová kultura v Salcburku bohužel chybí. Je tu jedna nedostupná hala, zatímco doma je v okolí
30 kilometrů ledových ploch alespoň
pět.“
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Ve jménu RAF
Jan Veselý uprchl z protektorátu jakožto armádní letec do zahraničí. Proti
okupantům bojoval zvenčí. Vedl nálety 311. československé bombardovací
perutě RAF. Jeho památku připomíná pomník v Přehořově na Táborsku.
TEXT: DAVID NEBOR
FOTO: DAVID PELTÁN, MAFRA

P

oložil svůj život v boji s nepřítelem jako věrný syn své země
a statečný obhájce našich společných ideálů a svobody. Tuto
větu si přečetl rolník Matěj Veselý v oznámení, které mu zaslala Inspekce
československého letectva nedlouho po
kapitulaci nacistů. Dopis mu potvrdil
smutnou zprávu: jeho syn Jan padl v bojích druhé světové války.
Po celou dobu válčení rodina Jana Veselého nevěděla, jaký osud ho potkal. Žila v
Přehořově u Soběslavi uvnitř protektorátu, zatímco on se snažil porazit nepřítele
z britských ostrovů. Vzkazy domů posílal

jen skrze vysílání Svobodné Evropy. Na
jih Čech už se však nikdy nevrátil.
Jan Veselý se narodil 17. května 1906
manželům Marii a Matějovi Veselých.
V rodném Přehořově vychodil pět tříd
místní obecné školy, poté se přesunul na
gymnázium do Soběslavi, kde absolvoval
i Státní učitelský ústav. „Byl vystudovaný
pedagog, ale už tehdy snil o létání. Cesta
k němu se mu otevřela při vojenské službě,“ líčí Zdenka Zemanová. Bratrancem
její matky byl Jaroslav Veselý – Janův
mladší sourozenec, kterého měl otec Matěj se svou třetí manželkou. Jeho dvě
předchozí ženy zemřely krátce po sobě
na španělskou chřipku.
Jan Veselý přišel o matku ve svých 12 letech. Dva roky po studiu strávil Jan ve Vo-

jenské akademii v Hranicích, kde v červenci roku 1928 končil jako poručík pěchoty. Na začátku října 1931 se konečně
dostal k létání, když byl přijat do 18. pozorovatelské školy Vojenského leteckého
učiliště v Prostějově.
„Prošel řadou denních i nočních pilotních výcviků na vojenských základnách
v Hradci Králové, Praze a Prostějově,“
uvádí Vladislav Burian z Klubu historie letectví Jindřichův Hradec ve Veselého životopise.
V té době Veselý netušil, jak se mu mistrovská dovednost nočních letů bude hodit. Postupně získal hodnost kapitána letectva a při mobilizaci v září roku 1938
sloužil jako první důstojník dvou letek
u Leteckého pluku 5 v Brně.
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1.4. OTEVÍRÁME

podnikovou prodejnu v TRHOVÝCH SVINECH

DEŠTNÍKY

POLSTRY(i na míru)

ZAHRADNÍ NÁBYTEK

SLUNEČNÍKY

SLEVA 15% NA VEŠKERÝ NÁKUP NA CELÝ SORTIMENT
S PLATNOSTÍ DO 24.4.2019
PO ZADÁNÍ SLEVOVÉHO KÓDU

052019

Slevový kód je platný na prodejně i na e-shopu
www.dopplershop.cz

Vyhrajte zahradní sedací soupravu RODOS v hodnotě 24.990,- Kč
a další ceny!! Více informací na www.facebook.com/dopplerCZ

DOPPLER CZ spol. s r.o., Trocnovská 70, TRHOVÉ SVINY

www.doppler.cz

Tel.: 386 301 633, 725 316 467

Email: prodejna@doppler.cz
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SOUČÁSTÍ POMNÍKU V PŘEHOŘOVĚ JE I TATO DESKA S FOTOGRAFIÍ LETADEL
A JANA VESELÉHO. NECHYBÍ ANI PODROBNÝ POPIS.

Poté však vstoupil wehrmacht do Československa. Letectvo bylo podmaněno a zabavením strojů prakticky zlikvidováno. V dubnu
1939 se proto Jan rozhodl z protektorátu
uprchnout. Jediná možnost byla přes Polsko. „Byl zařazen do skupiny československých letců, kteří odjeli lodí do Francie s podmínkou pětileté služby v Cizinecké legii,“ popisuje Burian letcovy cesty po útěku.

Po stažení z legie byl Veselý přiřazen
k francouzským jednotkám, kde prošel výcvikem bombardovacího letce a aktivně se
účastnil bitvy o Francii. I tu však obsadili
Němci, a tak se v červnu 1940 přemístil oklikou přes Afriku do anglického Liverpoolu.
„Zdravíme všechny ke svaté Anně. Věříme, že zlo bude přemoženo,“ doslechli se
tehdy jeho příbuzní na Svobodné Evropě. Po-

chopili, že je to vzkaz pro ně. Přímo od Jana.
„Přemýšlel, jaká slova zvolit, aby neprozradil
sebe a svou rodinu u gestapa. Vzpomněl si,
že se od dětství se svými blízkými účastnil
tradiční pouti ke kostelu svaté Anny v Přehořově. Tudíž se ve vysílání tajně identifikoval
právě těmito větami,“ vysvětluje Zdenka Zemanová.
Příbuzným utečenců hrozily postihy. Otec
Matěj Veselý musel podstoupit třídenní výslech, při němž však nic neprozradil. A rodina musela zničit veškeré dokumenty a předměty, které by Jana gestapu připomněly. Podařilo se jim důkladně schovat a zachránit
jen pár fotografií.
Na konci července 1940 vznikla 311. československá bombardovací peruť při Royal Air
Force (RAF), britském Královském letectvu.
Veselý se stal jejím členem. 311. peruť byla
jednou ze čtyř československých u RAF.
Měla za úkol podnikat bombardovací nálety
na města nepřítele v Německu i dalších zemích. Veselý poprvé velel náletu na začátku
října, kdy s posádkou provedl operační let
na Brémy.
Při dalším náletu na stejné město však neměli štěstí. V noci z 16. na 17. října 1940 mířil
letoun Wellington pilotovaný Janem Veselým ke svému cíli. Stroj však postihla námraza a kvůli bouři přestaly fungovat palubní
přístroje. Posádka proto odhodila pumy a zamířila zpět na ostrovy.
Pokračování na str. 28
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Pojďte k nám pracovat
ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ ZDARMA

Řidič autobusu

Řidič nákladního vozu

Automechanik

35.000,-

50.000,-

35.000,-

Bližší informace: pan Petr Kocar
Tel.: 602 433 997
E-mail: petr.kocar@gwbus.cz

S námi jste na dobré cestě

Bližší informace: paní Lenka Peprná
Tel.: 602 274 240
E-mail: lenka.peprna@gwlogistics.cz

Bližší informace: pan Jan Horký
Tel.: 602 436 132
E-mail: jan.horky@gwjihotrans.cz

www.jihotrans.cz
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Dokončení ze str. 27
Bombardér byl zasažen protiletadlovým kanonem, který vážně zranil radiotelegrafistu a poškodil radiostanici. S vyřazenými přístroji prolétali hustou mlhou a orientovali se jen velmi těžko. Najednou se před nimi objevily obří heliové
balony, které chránily Londýn před nálety. Nárazem do nich by letadlo okamžitě vybuchlo.
Veselý se pokusil o záchranný manévr. Balony
chtěl podletět, lano kotvící jeden z nich však
přeřízlo Wellingtonu křídlo.
Hořící letoun se zřítil asi tři hodiny po půlnoci. Z šestičlenné posádky přežil jen zadní střelec František Truhlář. Tehdy 34letý Veselý a
jeho parťáci byli pohřbeni v Pinneru nedaleko
místa tragédie.
V PŘEHOŘOVĚ MÁ NYNÍ POMNÍK
V dobách komunistického režimu se rodina
pravidelně scházela na pouti ke svaté Anně,
aby na Jana zavzpomínala. Hřbitov v Anglii ale
poprvé navštívil Jaroslav Veselý až po sametové
revoluci. Bratra viděl naposledy ve svých 18 letech. Jan Veselý byl za svůj boj proti nacismu
oceněn. „Posmrtně mu byl udělen Československý válečný kříž 1939. Dne 1. června 1991 byl in
memoriam povýšen do hodnosti plukovníka letectva,“ dokládá Burian z Klubu historie letectví. Loni v květnu hrdinu uctili také v Přehořově, kde mu odhalili pomník. „Zúčastnili se
všichni žijící příbuzní. Všichni jsme obci a zastupitelům vděční, že se k Janovi přihlásili a
uspořádali krásnou a důstojnou vzpomínkovou slavnost,“ těší Zdenku Zemanovou.
INZERCE

PŘED ROKEM ODHALILI JANU VESELÉMU PŘED OBECNÍM ÚŘADEM V PŘEHOŘOVĚ NA TÁBORSKU POMNÍK.
SLAVNOSTI SE TEHDY ZÚČASTNIL I GENERÁLMAJOR A VÁLEČNÝ VETERÁN EMIL BOČEK.

Česká republika

Nejlepší hokejový
brankář všech dob
a hrdina olympiády
v Naganu Dominik Hašek
je rodilý Pardubák. Žije
ale za Prahou. „Líbí se mi
výhled z Lávky, když se
díváte na Hrad, na
Petřín,“ vysvětluje.

29. března 2019 29

Zlato z Nagana, hokej
v Tibetu a lovečtí psi
lím, že Gilbert Perrault, který skončil na
třetím místě, byl největší hvězdou
Sabres v sedmdesátých a začátkem osmdesátých let. Skvělý hokejista, jeden
z nejlepších ve své době.

5plus2
■ ROZHOVOR

V Buffalu jste založil nadaci umožňující hrát hokej i dětem ze sociálně
slabších rodin. Jste s ní v kontaktu?
Samozřejmě, lítám tam většinou dvakrát za rok. Za lidmi, kteří se starají
o program, jenž jsem před osmnácti lety
založil a jmenuje se po mně, Hasek’s
Heroes. Funguje velmi dobře. Máme
dva zimní stadiony a každý rok programem projde 200 až 400 dětí. Při jeho založení jsem mu věnoval milion dolarů,
dneska už se samofinancuje. Děti ze sociálně slabších rodin, kteří by jinak hokej nemohli hrát, jsou jeho zásluhou několikrát týdně na ledě.

BOHUMIL BREJŽEK
PRAHA | Návštěvy vodí nejdříve na Staroměstské náměstí nejen na orloj.
„Tady nás v roce 1998, když jsme vyhráli zlaté medaile v Naganu, vítalo plné náměstí lidí,“ vzpomíná Dominik Hašek
a ukazuje známým, kde stálo pódium.
Náš nejlepší hokejový brankář a hrdina
z olympiády vyprávěl nejen o hlavním
městě, ale i o své kanceláři v Psárech u
Prahy, kde se po ukončení hokejové kariéry věnuje svému podnikání.

„

Na prvním
místě mám
dnes byznys, ten mi
zabírá hodně času.

Odstěhoval jste se kousek za Prahu.
Nechybí vám ruch metropole? Nestal se z vás samotář?
Samotář určitě ne. Každý den jezdím do
práce, dvakrát týdně hraju hokej, baví
mne scházet se s lidmi a trávit s nimi
čas, ale je pravda, že už nevyhledávám
ruch velkoměsta a už vůbec noční život
jako před dvaceti lety.
Kterou část Prahy máte nejraději?
Jednoznačně Staré Město a Malou Stranu, to je srdeční záležitost, i když jsem
v Praze nevyrůstal a nevážou se mi k ní
vzpomínky z mládí. Miluji Petřín, když
na jaře rozkvete, je to nádhera, ze Starého Města se dívat na Petřín. Nevím, zda
některé hlavní město v Evropě má něco
tak krásného. Vltavu, Hrad nad ní
a k tomu takový nádherný kopec.
Máte oblíbenou hospůdku, kde rád
s přáteli posedíte?
Samozřejmě, že nějaká místa mám, ale
abych mohl říci: Tohle je moje oblíbené
místo, tak to ne. Třeba se mi hrozně líbí
výhled z Lávky, když se díváte na Hrad,
na Petřín. Na první pohled to vypadá
skoro jako kýč, ale je to opravdové. Přátele na návštěvě vždy beru na Staroměstské náměstí, kromě toho, že tam vidí orloj, jim ještě říkám: Tak tady nás v roce
1998, když jsme vyhráli zlaté medaile v
Naganu, vítalo plné náměstí lidí. A ukazuji: Tady tenkrát stálo pódium. Vždy
je vezmu nejprve tam a potom samozřejmě k Vltavě, na Karlův most, aby z něj
viděli Pražský hrad. Na oběd se je snažím vzít do nějaké restaurace, z níž je
pohled na město, abychom se najedli
při krásném výhledu.
Nedávno jste se vrátil z indického

„Mám dva lovecké psy, zabývám se myslivostí. Není jen o střílení, ale především o starání se o životní prostředí, “ říká Dominik Hašek. FOTO | B. BREJŽEK
Malého Tibetu, kde jste učil mladé
hochy i dívky hrát hokej. Jak jste se
k tomu dostal a jaké to bylo?
Hnutí Brontosauři v Himálajích pomáhá ve vesnici Mulbekh v rámci charitativní akce stavět a zvelebovat školu.
Mimo jiné tam postavili kluziště a dovezli pro děti hokejovou výzbroj. Mají
tam přes zimu i dva trenéry, kteří jim dávají hokejové základy. Ale potřebovali
někoho, kdo by dětem ukázal, jak se
chytá. Hokej začíná být v Tibetu nesmírně populární. V zimě se tam minimálně
pracuje, protože v té době není práce,
školy jsou zavřené, děti mají volno
a čas na zábavu. Před několika lety objevili hokej, který se tam dříve hrával minimálně, ale dnes jsou do něj bez výjimky všichni nadšení.

News“ vás vyhlásil nejlepším evropským hokejistou v historii NHL
a jako první Čech jste byl uveden do
Síně slávy NHL. Byl jste zařazen
mezi sto nejlepších hráčů NHL
všech dob, dokonce do první desítky. Co pro vás ocenění znamenají?
Nejprve bych připomněl, že mnoho veličin světového hokeje v NHL nikdy nehrálo a nemohlo být do tohoto hodnocení zařazeno a také by tam patřili. Zábrodský, Martinec, Holík, Holeček,
Treťjak, Charlamov a další. Ale samozřejmě, že si tohoto ocenění obrovsky
vážím, být mezi takovými velikány,
jako byli Bobby Orr, Gordie Howe
a Wayne Gretzky. Nikdy mne, když
jsem hrál, ani ve snu nenapadlo, že by
mne experti mezi ně mohli zařadit.

Vyhrál jste Vezinovu cenu pro nejlepšího brankáře NHL (6x), získal
Hartovu trofej pro nejužitečnějšího
hráče (2x). Časopis „The Hockey

Podle hlasování fanoušků Buffala
Sabres jste s obrovským náskokem
i nejlepším hráčem klubu v historii.
Až mne to překvapilo, protože si mys-

Profesionální kariéru jste ukončil
před sedmi lety. Jak se dnes žije hokejové legendě?
Dobře. Dělám jiné věci, hokej samozřejmě zůstal v mém srdci, hraju ho dál, ale
jako někteří mí kamarádi jsem se nerozhodl pro trénování nebo funkcionaření.
Byl jsem vždy hráč a to ve mně zůstalo,
jdu si dvakrát týdně zahrát, už ne do
branky, ale jen do pole. V brance jsem
se nastál dost, teď si s chutí zahraju
obránce. Jinak na prvním místě mám
dnes byznys, ten mi zabírá hodně času.
Pokud vím, stal se z vás i myslivec.
Ano, mám dva lovecké pejsky, tak se
také zabývám myslivostí, protože příroda mi byla vždy hodně blízká. Myslivost není jen o střílení zvěře, ale především o ochraně přírody.
Vloni v létě jste dětem na letních táborech o ochraně přírody vyprávěl.
Budete v tom pokračovat i nadále?
Určitě. Letos jsem začal na ochraně přírody spolupracovat i přímo s jednotlivými
základními i středními školami a spolu se
dvěma dalšími výrobci a prodejci nápojů
v plechovkách jsme založili asociaci
WIACA. Jde o to, aby se plechovky a
plast nejen třídily, ale aby se zálohovaly
a ve finále jsme se přiblížili ke stoprocentní recyklaci. Prvním krokem jsou speciální recyklační koše na prázdné plechovky
s nápisem #replechuj. Ty, kdo recyklují,
finančně odměníme. Vrácené plechovky
půjdou do recyklačního centra.

ZDRAVÍ

KOMERČNÍ PREZENTACE

Na psychiku je dobrý AVS přístroj
Pořád se necítíte dobře, ale na doktora to zatím není?
Nechcete brát léky, nebo vám nezabírají? Existuje řešení,
jak problémy vyřešit, dokonce účinně a bez chemie.
Je to AVS přístroj. Doporučují ho lékaři a používá ho čím
dál více lidí. AVS přístroj vám totiž opravdu pomůže.
KOMERČNÍ PREZENTACE

M

ěla jsem problémy se spánkem,
nic nezabíralo a léky mi nedělaly dobře. Tak jsem si koupila AVS přístroj. A hned první noc jsem zase spala dobře a za dva
týdny jsem z toho byla venku! píše Petra Joachymstalová.
AVS přístroj, lidově zvaný „psychowalkman“, je určený pro domácí použití. Nasadíte si speciální brýle a sluchátka, na přístroji si zvolíte program,
například „Rychlé odstranění únavy“
a zapnete start. Pulsující světlo z brýlí
a hudba a zvuky ze sluchátek přeladí
vaše biorytmy do stavu bez únavy.

AVS přístroj navozuje stavy, které
jsou pro organismus přirozené, ale vlivem různé zátěže či stáří je člověk nemůže sám dosáhnout. AVS přístroj zejména dobře eliminuje stres, nespavost,
únavu, deprese, bolesti, migrény. Nejčastěji používají tento přístroj uživatelé
na hlubokou relaxaci. Patnáctiminutový
program totiž dodá tak hlubokou relaxaci, že člověk zregeneruje jako za několik hodin dobrého spánku.

Zlepší i koncentraci
AVS přístroj optimalizuje činnost mozku, čili zlepšuje koncentraci, duševní
svěžest a předchází nemocem, jako je

například Parkinsonova a Alzheimerova choroba.
Čeští uživatelé si přístroje chválí,
stovky recenzí najdete i na internetu.
48 % uživatelů dokonce ve výzkumu
uvádí, že účinky předčily jejich očekávání. Často AVS přístroj používají
všichni členové domácnosti.
Přímo u nás si můžete zdarma objednat brožuru o AVS technologii. Pošlete
na telefon 774 444 795 běžnou SMS,
kde uveďte vaši poštovní adresu a slovo
PĚT. Brožuru i s katalogem AVS přístrojů obdržíte obratem.

Prim. MUDr. Jan Cimický, CSc:
„Chodí k nám lidé vystresovaní,
s nespavostí, depresemi, úzkostí – lidé vyčerpaní. Příčinou je
psychické přetížení. Na to AVS
přístroje fungují výborně, používáme je a doporučujeme přes
20 let.“
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Psychické zdraví máme jen jedno.
AVS přístroj Vám pomůže.
Používá se zejména pro redukci stresu, únavy, nespavosti
a depresí. Kromě toho obsahuje přes 30 dalších možností
na podporu duševní činnosti, hlubokou relaxaci, meditaci
a na zlepšení psychosomatického stavu,
například snížení vysokého krevního tlaku.
AVS přístroj se snadno používá,
jeho účinky jsou garantované
a můžete si je kdykoli vyzkoušet.

www.galaxy.cz
Nová tištěná brožura - objednejte zdarma přes SMS!
Pošlete běžnou SMS s poštovní adresou a slovem DVA na tel:
77 4444 795. Brožuru zasíláme společně s katalogem obratem.
Přidejte emailovou adresu a zdarma dostanete navíc E-book.

AVS přístroj vyzkoušíte u odborného
garanta Galaxy v kamenných prodejnách
v Praze, Brně a dalších místech.
Koupit je také můžete v eshopu
www.psychowalkman.cz
Zcela výjimečná sleva pro čtenáře 5+2:

1500 Kč!

Platí na AVS přístroj,
do 30.4.2019. Nesčítá
se s jinými slevami.

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Na jaro se těší snad
každý, ovšem stále
více lidí na toto období
pohlíží zároveň
s obavami. Důvodem
jsou pylové alergie, které
znepříjemní život nejen
kýcháním, ale i únavou.
ČR | Alergii na pyly, označovanou též
jako alergická rýma, bychom nikdy neměli podceňovat. Její diagnostikování patří
do rukou lékaře, alergologa.

V čem se liší léčba?
Nejčastěji se používají tzv. antihistaminika, která tlumí rozvoj alergické reakce.
Tyto léky dokážou zmírnit nepříjemné příznaky, jako jsou otok, svědění a sekrece
z nosu, zarudlé slzící oči, případně kopřivku. Pro ty, kdo dávají přednost celkovému
působení, jsou dostupné jako tablety. Je
však možné aplikovat je i lokálně ve formě nosních sprejů nebo očních kapek.
Spouštěče (tzv. mediátory) alergické reakce dokážou blokovat také léky obsahující
kortikosteroidy, které jsou dostupné jako

Jak si poradit s alergií?
nosní spreje. Řada léků proti alergii je volně prodejná (bez receptu). Výběr nejvhodnějšího přípravku je dobré konzultovat
s lékárníkem. Při volbě správného léku je
totiž důležité zohlednit, zda již nějaké
léky nebo doplňky stravy užíváte nebo
máte nějaké zdravotní omezení, při kterém je třeba postupovat specificky.
Pokud se u vás objevují příznaky svědčící o alergické rýmě, doporučuje se návštěva alergologie. Není to proto, že by
akutně člověka ohrožovala na životě, ale
při jejím dlouhodobém zanedbávání hrozí
komplikace. Vzhledem k tomu, že alergie
je popisována jako nepřiměřená reakce
imunitního systému, vyvolává neléčení
alergie v našem imunitním systému neustálou pohotovost. Ta může vést k jeho
postupnému vyčerpávání, způsobující například častější nemocnost, v horších případech hrozí rozvoj astmatu.

Co se děje v těle při reakci?
Problémem alergiků je, že jejich imunita
reaguje na alergen (například pyl) jako na

Pylová sezona

FOTO | MAFRA

nebezpečnou látku a po kontaktu s ním automaticky spouští obrannou, tzv. zánětlivou reakci. Při té se v těle uvolní množství
mediátorů. K nejznámějším mediátorům
patří histamin. Ten se běžně podílí na vyvolání obranné reakce. Histamin je pro
tento účel připraven v zásobě uvnitř
tzv. žírných buněk, které jsou nejvíce zastoupeny v kůži a trávicí soustavě, ale
jsou i jinde v těle.
Histamin působí mimo jiné tak, že
v místě zánětu rozšíří drobné cévy proto,

Období, kdy se ve vzduchu vyskytují
pyly, dělíme na skupiny podle
převládajících druhů rostlin.
DŘEVINY: Uvolňují po zimě pyly jako
první. K nejvýznamnějším alergenům
patří pyl lísky a břízy. Lískový pyl se po
zimě objevuje v ovzduší nejdříve, a to
obvykle již koncem února.
TRAVINY vč. obilovin: Způsobují alergie
od poloviny jara do poloviny léta. Alergiím
na traviny je připisována až polovina
veškerých případů pylových alergií.
BYLINY: Zahrnují alergeny vyskytující se
koncem léta, jako jsou například pyly
kopřivy a pelyňku.

aby se tam mohlo dostat co nejvíce obranných látek. Výsledkem je otok zasažených částí těla. Uvolnění mediátorů poznáme podle svědění na napnuté pokožce, pálení očí či nosu, pocitu horka nebo například průjmu u potravinové alergie. Čím silnější je alergie, tím více histaminu se uvolňuje a tím větší obtíže pociťujeme. (re, ks)

INZERCE

AKTUÁLNĚ V NABÍDCE
Akční ceny platí od 1. 4. do 30. 4. 2019

Trápí Vás alergie?
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

znáte
z TV

• nosní sprej na léčbu alergické rýmy
• ulevuje od kýchání, svědění nosu,
ucpaného nosu, svědění a slzení očí
• komplexní úleva od alergické rýmy
po 24 hodin již v 1 dávce
Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní sprej,
suspenze je lék k nosnímu užití. Obsahuje
ﬂutikason-propionát.*

běžná cena 379,akční cena
od

309,-

Analergin
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245 lékáren

60 dávek

30 potahovaných
tablet
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Flixonase 50 mikrogramů/dávka
nosní sprej,
suspenze

v celé České republice
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• přípravek proti alergiím
• ke zmírnění nosních a očních příznaků
sezónní a celoroční alergické rýmy
• ke zmírnění příznaků chronické
kopřivky nejasného původu
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou cetirizin*

běžná cena 119,akční cena
od

94,-

O ceně se informujte ve své lékárně.

* Cílem této inzerce není podpora navýšení prodeje, předepisování nebo užívání léků. Inzerce nenahrazuje poradenství lékařů ani lékárníků. U léčivých přípravků si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob
použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem.

HUDEBNÍ IMPULSY

Hanin podmanivý hlas
70 let Hany Ulrychové,
legendy z Moravy, která
dokázala spojit folklór
s populární hudbou.
JOSEF VLČEK

M

ajitelka jednoho z nejkrásnějších hlasů naší populární hudby, Hana Ulrychová, oslaví
31. března sedmdesátiny. O pět let mladší sestra Petra Ulrycha patří ke generaci
moravských muzikantů, kteří se s úspěchem pokoušeli spojit moravský folklór
s populární hudbou.
Dcera operního pěvce začínala zpívat

INZERCE

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

EKO DOTACE 7 600 Kč na pohonné
jednotky s motory HONDA, nově s
motorem HONDA GSV 190!
Pokud u autorizovaného prodejce VARI
odevzdáte svůj starý, i nefunkční, dvou- či
čtyřtaktní motor s řídítky (akceptujeme i
pohonné jednotky od jiných výrobců), získáte v rámci EKO DOTACE slevu 7 600 Kč
na nákup nové pohonné jednotky s odstředivou spojkou 80 mm VARI PJGCV160 nebo
VARI PJGCV190 (HONDA GSV 190) včetně
nových řídítek, příruby a spojky. Získáte tak
novou pohonnou jednotku s čtyřtaktním
motorem za skvělou cenu.

Nikola Šuhaj loupežník

NOVˇE 90
SV 1
G
A
D
N
HO

JEDNOTKY POHONNÉ
Objednací číslo
Cena Kč
AKCE EKO DOTACE

PJGCV160

po boku Petra už v polovině šedesátých
let s beatovými skupinami Vulkán, Atlantis a pak i s olomouckou kapelou Bluesmen. S Bluesmeny natočila svou první
pozoruhodnou skladbu Nevidomá dívka.
Napsal ji pro ni Karel Kryl – až teprve
později ji začal zpívat sám. O rok později, v roce 1969, měli spolu s bratrem první velký hit Nechoď do kláštera. Z toho
se v průběhu let stala jedna z nejznámějších hudebních trvalek, pocházejících
z éry velkého vzedmutí českého popu.
Hana Ulrychová okouzlila tehdejší
posluchače jasným, čistým altem. Když
se k němu přidala romantická, krásně
klenutá melodie, byl hit zaručený. To se
podařilo hned v roce 1970, kdy vyhrála
Bratislavskou lyru s písní Spoutej mě.
Dnes už víme, že tuto píseň napsal Bohuslav Ondráček pro Martu Kubišovou,
ale protože ta už v té době nesměla vystupovat, ujala se skladby právě Hana.
Kubišová se k písni vrátila a v roce
1995 ji natočila po svém. Máme tak jedinečné srovnání dvou velkých hlasů
a dvou osobních přístupů.

PJGCV190

S MOTOREM GSV 190

4369

4371

20 590
12 990

24 590
16 990

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

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Blansko, Roman Boček, Dolní Lhota 137, T 516 418 555 / Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová 15, T 548 531 294 / České Budějovice,
AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 606 648 802 / Havlíčkův Brod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská 2495, T 569 425 052 / Humpolec, PIPEK,
Nerudova 176, T 565 532 406, 777 583 996 / Jemnice, VÁCLAV FUČÍK-ZAHRADNÍ TECHNIKA, Na Podolí 310, T 607 279 706 / Jihlava, MARREKO, Romana
Havelky 2, T 567 220 595 / Moravský Krumlov, JAN HOLÝ, Na Kačence 1253, T 734 678 116, 737 260 791 / Strakonice, JIŘÍ MILISTERFER, Volyňská 97,
T 383 324 405 / Tábor, HUTAB s.r.o., Chýnovská 2989, T 381 212 153 / Znojmo, Ivan Krejčí, Pražská 88, T 515 221 833 / Žďár nad Sázavou, ZAHRADA
VYSOČINA, s.r.o., Brodská 104, T 566 627 075

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

V sedmdesátých letech byl na umělce
vytvářen tlak, aby vystupovali v komponovaných pořadech. Ulrychovi přišli
s pořadem o podkarpatské legendě Nikolovi Šuhajovi. Program se tak vydařil, že písně z něj se objevily v roce
1974 na albu Nikola Šuhaj loupežník.
Byla to výjimečně vydařená deska, na
níž dokázalo sourozenecké duo spojit
do jednoho kompaktního celku pop,
rock, moravský folklór a jazz. Ulrychovi přišli s tématem podkarpatského zbojníka jako první a otevřeli tím cestu k divadelní a filmové adaptaci příběhu pod
jménem Balada pro banditu.
Na Nikolovi Šuhaji loupežníku má
Hana Ulrychová další svou nezapomenutelnou píseň, ústřední motiv Eržiky.
Její ohlas, stejně jako úspěch celého projektu pomohl definovat sourozencům
Ulrychovým jejich budoucí hudební
směřování. Sestavili soubor Javory, který svým repertoárem osciloval na pomezí popu a folklóru.
S Javory působili Ulrychovi od roku
1978 a vydali nespočetnou řadu alb původních, lidových i zlidovělých písní.
Vytvořili si svůj okruh oddaného publika a je ke škodě věci, že se ho nepokoušeli nijak rozšiřovat. Na moravské scéně
našli řadu následovníků, ale sami se po
roce 2000 trochu stahovali. Ostatně, populární hudba začala směřovat úplně jinam. Proto vzniká dojem, že zůstali nedoceněni. Nezbývá doufat, že se vrátí doba,
kdy Češi uznají, že Hana a Petr Ulrychovi patří k tomu nejlepšímu, co tu v druhé
polovině dvacátého století existovalo.
A krásný, hladivý hlas Hany Ulrychové
nebude znít jen z Rádia Český Impuls.

Knižní tipy
Věnujte mi valčík
Zelda Fitzgeraldová
Román o nezkrotné jižanské krásce, jež se po svatbě ocitá v prostředí meziválečné newyorské smetánky – je vyprávění jemné, lyrické, zářící mnoha jasnými barvami, ale také dojemné, nostalgické a místy
do krajnosti zoufalé. Jediný dokončený
román Zeldy Fitzgeraldové ukazuje její
mimořádný talent pro citlivé pozorování.
Nakladatelství LEDA
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Smrtící tajnosti
Robert Bryndza
Detektivní sérii s vyšetřovatelkou Erikou Fosterovou
si oblíbily miliony čtenářů
po celém světě. I v šestém
díle se vrátíme do jižního
Londýna na stanici Lewisham Row. Jednoho mrazivého rána nalezne matka svou
dceru v kaluži krve a zmrzlou na malé předzahrádce. Kdo mohl provést takovou věc,
ještě k tomu na Štědrý večer?
Nakladatelství GRADA

Prostory a dialogy
Evy Jiřičné
Karel Hvížďala
Kniha představuje význačnou současnou česko-anglickou architektu
a filozofku prostoru Evu
Jiřičnou, jež nedávno
oslavila 80. narozeniny. Je určena všem
zájemcům o moderní architekturu včetně profesionálů a lidí, kteří by si chtěli
pořídit byt nebo postavit dům.
Vydavatelství Mladá fronta

Bohemian Rhapsody
Owen Williams
Kniha dokumentuje fantastickou cestu Freddieho Mercuryho a skupiny
Queen, jak byli zachyceni ve filmu, od prvních
úspěchů až po strhující vystoupení na
koncertu Live Aid v londýnském Wembley v roce 1985. Obsahuje stovky jevištních i zákulisních fotografií členů
kapely a jejich doprovodu.
Nakladatelství JOTA

INZERCE

Obchodník s realitami Rozšiřujeme
kolektiv o dalšího srdcaře, který s námi
touží stoupat ke hvězdám. Pracujeme v
oboru, ve kterém je vše možné. Přidej se k
nám, a získej fajn kolegy, pohodovou práci
a vysoký příjem. Praxe vítána.

Více na www.jobdnes.cz/detail/4YPSPH

Konzultant O2 prodejny (m/ž) - Brno
Ukaž všem, že na to máš! V O2 Prodejně si
díky aktivním prodejům sáhneš na skvělé
provize a ještě potkáš denně nové lidi. K
tomu smlouva na dobu neurčitou, příspěvek
na telefon, tarif plný dat a další výhody.
Více na www.chcidoo2.cz.
Více na www.jobdnes.cz/detail/PZL5DV

Reality
Julínková s.r.o.

O2 Cz ec h
Republic a.s.

Konzultant O2 prodejny (m/ž) - Praha
Ukaž všem, že na to máš! V O2 Prodejně si
díky aktivním prodejům sáhneš na skvělé
provize a ještě potkáš denně nové lidi. K
tomu smlouva na dobu neurčitou, příspěvek
na telefon, tarif plný dat a další výhody.
Více na www.chcidoo2.cz.
Více na www.jobdnes.cz/detail/NL18FA

Konzultant O2 prodejny (m/ž) - Písek
Ukaž všem, že na to máš! V O2 Prodejně si
díky aktivním prodejům sáhneš na skvělé
provize a ještě potkáš denně nové lidi. K
tomu smlouva na dobu neurčitou, příspěvek
na telefon, tarif plný dat a další výhody.
Více na www.chcidoo2.cz.
Více na www.jobdnes.cz/detail/0O9AEC

O2 Cz ec h
Republic a.s.

O2 Cz ec h
Republic a.s.

VÍTE, ŽE?
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ČESKÝ

Každý rok nově onemocní
cukrovkou 60 tisíc Čechů
a v souvislosti s ní zemře
ročně 22 tisíc nemocných.

po+st 2015
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Fotbal

Kudrnatá kometa

Slávistický mladík Alex Král má za sebou první
turnus s reprezentačním áčkem. A to hned při
měření sil s Anglií a Brazílií. Z vlasatého univerzála
je ve 20 letech jedna z hlavních hvězd Fortuna ligy.

VÍKEND
SE BLÍŽÍ!
SLEDUJ
VSAĎ SI A
IGU
FORTUNA:L
NA TV
NA FORTU

ČR | Když před jarní částí Fortuna ligy
přišel Alex Král z Teplic do Slavie coby
stoper, v nabité sestavě pražského týmu
na něj klidně mohla zbýt jen lavička.
O dvě místa ve středu obrany se tehdy prala hned čtveřice kvalitních beků - Deli,
Ngadeu, Kúdela a Jugas. Trenér Jindřich
Trpišovský však dal, pro mnohé překvapivě, vytáhlému kudrnáči šanci v záloze.
A 20letý mladík se jí nezalekl.
Stačilo pár výborně odehraných zápasů, úspěch se Slavií v Evropské lize
a Král dostal první pozvánku do reprezentačního áčka na dvojzápas s Anglií a Brazílií. S „Krále Alexe“ je rázem jeden
z nejsledovanějších hráčů Fortuna ligy,
který si v úterý 20 minut zahrál i proti
hvězdné Brazílii.

umí silou, rychlostí i technickými finesami (jako ve stylu Zidanovy slavné otočky s míčem v zápase s Bohemians) vést
útok. A samozřejmě – když by bylo potřeba, s přehledem si pořeší defenzivu i z pozice
stopera.
„Alex je mentálně vyspělý
a má správné nastavení. Ví, co

Univerzální bojovník
Jeho největší trumfem je univerzálnost.
Dokáže spolehlivě zvládnout roli defenzivního štítu, na pravém křídle zálohy

FOTO | SK SLAVIA PRAHA

Reprezentační střípky
Český tým začal tažení za postupem na evropský šampionát 2020
duelem v Anglii. Z Wembley si Šilhavého svěřenci odvezli ostudnou
porážku 0:5, tedy vůbec nejvyšší prohru v historii samostatné české
reprezentace. Za posledních 10 měsíců šlo už o třetí podobný direkt.
V červnu 2018 Češi dostali za vyučenou od Austrálie (0:4) a v září 1:5
v Rusku. „Dělali jsme hloupé chyby. Nestačili jsme rychlosti
anglických mladíků, jejich kvalitě v zakončení. Rozdíl byl patrný,“
hodnotil bez vytáček trenér Šilhavý.
To při úterním přátelském zápase v Edenu s Brazílií ukázali Češi
odvážnější tvář. Proti zpočátku nejistě hrajícímu soupeři domácí
nastoupili s vysunutým napadáním a útočnou aktivitou. Sympatická
hra vyústila v zasloužené vedení. Ve druhé půli ale Brazilci postupně
přepnuli na vyšší rychlostní stupeň a zápas otočili.
18+
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Užij si s námi zábavu na:
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26. kolo Fortuna ligy
Pátek 29. března
Karviná – Ostrava (18:00, ČT2)
Sobota 30. března
Opava – Dukla (15:00, O2 TV Fotbal)
Boleslav – Sparta (15:00, O2 TV Sport)
Zlín – Olomouc (15:00, O2 TV Fotbal)
Teplice – Slovácko (15:00, O2 TV Fotbal)
Slavia – Liberec (17:30, O2 TV Fotbal)
Neděle 31. března
Jablonec – Příbram (15:00, O2 TV Fotbal)
Plzeň – Bohemians (17:30, O2 TV Sport)

chce, a ví, jak toho dosáhnout. Je elegantní, snaživý a hlavně ctižádostivý,“ shrnul
kouč reprezentační jedenadvacítky Karel
Krejčí. „Zkusili jsme ho na pozici středního záložníka, protože se nám líbí, jak je
konstruktivní a odvážný,“ vysvětlil slávistický trenér Trpišovský, proč na jaře
nevyužívá Krále na stoperu – tedy na pozici, na níž odehrál většinu z více než
čtyř desítek startů za Teplice.
O juniorského reprezentanta už vloni
v létě projevil tým z francouzského Bordeaux. K přestupu nakonec nedošlo, ale
Král nelituje. „Když se na to koukám s odstupem času, tak myslím, že je možná
dobře, že ta Francie nevyšla. Dostal jsem
novou šanci,“ usmívá se. (mb, iDNES.cz)

Anglie - Česko 5:0 (2:0)
Góly: 24. R. Sterling, 45. H. Kane (pen.), 62. R. Sterling, 68.
R. Sterling, 84. T. Kalas (vlastní).
Sestava Česka: J. Pavlenka - P. Kadeřábek, O. Čelůstka, T. Kalas,
F. Novák - T. Gebre Selassie, D. Pavelka, T. Souček, J. Jankto
(46. M. Vydra) - P. Schick (82. M. Škoda), V. Darida (67. L. Masopust).
Česko - Brazílie 1:3 (1:0)
Góly: 37. D. Pavelka - 49. R. Firmino, 83. a 90. G. Jesus.
Sestavy - Česko: J. Pavlenka - V. Coufal, M. Suchý, O. Čelůstka
(59. O. Kúdela), F. Novák (46. T. Gebre Selassie) - L. Masopust,
T. Souček, D. Pavelka (69. A. Král), J. Zmrhal (84. J. Jankto) P. Schick (52. M. Vydra), V. Darida (56. M. Frýdek).
Brazílie: Alisson - Danilo, Marquinhos, T. Silva, A. Sandro Casemiro (71. A. Melo), Allan, L. Paquetá (46. Everton) - Richarlison
(63. D. Neres), R. Firmino (87. Fabinho), P. Coutinho (72. G. Jesus).

TV program týdeníku 5plus2

sobota 30. března 2019

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.25 Polopatě 7.20 Chytrost má děravé šaty
7.55 Čertova skála 8.35 Gejzír 9.05 Durrellovi III
(1/8) 9.50 Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 A nebojíš se, princezničko? 14.00
O čarovné Laskonce 14.30 Rozpaky kuchaře
Svatopluka (1/13) 15.30 Bílá paní 17.05 Hercule
Poirot 18.00 Ferdinandovy zahrady II 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

7.40 Show Toma a Jerryho (23) 8.00 Sněženka
a Růženka 9.10 The Voice Česko Slovensko
11.10 Koření 12.10 Volejte Novu 12.45 Rady
ptáka Loskutáka 13.55 Výměna manželek XI
15.20 Hudbu složil, slova napsal 17.10 Deník
princezny 2: Královské povinnosti 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.15 Jurský svět: Indominus na útěku. Anim.
pohádka (USA, 2016) 6.45 My Little Pony (26)
7.15 M.A.S.H (194) 7.45 M.A.S.H (195) 8.15
M.A.S.H (196) 8.45 Autosalon 9.55 Bikesalon
10.30 Prima Partička 11.40 Máme rádi Česko
13.20 Česko Slovensko má talent 14.50 Právě
začínáme. Komedie (ČR, 1946). Hrají
J. Plachta, J. Marvan, M. Valentová, J. Kotapiš,
E. Fiala, A. Mikulič a další 16.50 Fešák Hubert.
Filmová komedie (ČR, 1984) 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

7.30 Černá listina: Vykoupení (8) 8.25 Top Gear
XVII 9.40 Pevnost Boyard III (19, 20) 11.45 Re-play
12.20 COOL e-sport 12.45 Futurama (1) 13.15
Simpsonovi XXIII (6, 7) 14.05 COOLfeed 14.15
Simpsonovi XXIII (8, 9) 15.15 Futurama (2) 15.35
COOLfeed 15.45 Top gun 17.50 COOLfeed 17.55
Simpsonovi XXIII (10-13) 19.50 COOLfeed 20.00
Neprůstřelný mnich 22.15 Smrtonosná hra 0.30
Berlínská mise II (3)

20.00 Zázraky přírody
Maroš Kramár a Vladimír Kořen
vás provedou pořadem,
u kterého se budete divit,
žasnout a bavit se
21.10 Postřižiny
Komedie (ČR, 1980). Hrají
J. Schmitzer, M. Vášáryová,
J. Hanzlík, R. Hrušínský,
P. Čepek. Režie J. Menzel
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.50 Prodloužený víkend
Melodrama (USA, 2013).
Hrají K. Winsletová, J. Brolin,
G. Griffith, C. Gregg,
J. K. Simmons a další.
Režie J. Reitman
0.40 Manéž Bolka Polívky
3.20 Sama doma
3.55 Pod pokličkou
4.50 Banánové rybičky
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.50 Policisté v akci 7.50 Policisté

v akci 8.50 Na chalupě 9.55 Nové bydlení 11.00
V sedmém nebi 13.35 Přejděte na druhou stranu
(3) 14.35 Záchranáři v akci 15.25 Policisté v akci
16.20 Policisté v akci 17.15 Nové bydlení 18.20
Miláčkov 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Doktor
z vejminku (4) 21.15 Nikdo není dokonalý 22.30
Nikdo není dokonalý 0.00 Nové bydlení

NEDĚLE 5.10 Noviny 5.50 Krimi 6.10 Noviny

6.50 Soudní síň 7.55 Soudní síň 8.55 Nové bydlení
10.05 Nová zahrada 11.05 Miláčkov 11.40 Nikdo
není dokonalý 13.35 Doktor z vejminku (4) 14.30
Zkrocení zlého muže 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.30 Všechno, co mám rád 0.35
Všechno, co má Ander rád

PONDĚLÍ 9.30 Soudní síň – cz 10.25 Policisté
v akci 11.20 První oddělení 11.50 Dr. Stefan Frank
(46) 13.05 Ochránci 14.05 Ochránci 15.00 Soudní
síň 16.05 Soudní síň – cz 16.55 Policisté v akci
17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Zkrocení zlého muže 22.30 Policisté v akci 23.25
Policisté v akci 0.25 Na chalupě

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA

20.20 25 let TV Nova –
Všechno nejlepší
21.55 Nepřítel pod ochranou
Akční film (USA/JAR, 2012)
0.00 Hadi v letadle
Akční film (USA/N/Kan., 2006)
1.50 Mentalista IV (2)
3.30 Život ve hvězdách
4.10 Sněženka a Růženka

ÚTERÝ 9.30 Soudní síň 10.35 Policisté v akci
11.30 Dr. Stefan Frank (47) 12.50 Ochránci 13.45
Ochránci 14.45 Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové
případy 17.00 Policisté v akci 17.55 Na chalupě 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (12, 13/82)
22.25 Policisté v akci 23.20 Policisté v akci
STŘEDA 10.00 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.45 Dr. Stefan Frank (48) 13.00 Medicopter 117
(12, 13/82) 15.00 Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz
16.55 Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Nikdo není dokonalý 21.45
Nikdo není dokonalý 23.10 Policisté v akci
ČTVRTEK 9.35 Soudní síň 10.35 Policisté v akci
11.35 Dr. Stefan Frank (49) 12.55 Ochránci 13.55
Ochránci 14.55 Soudní síň 15.55 Soudní síň – nové
případy 17.05 Policisté v akci 18.05 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117
(14, 15/82) 22.20 Policisté v akci 23.20 Policisté v akci
PÁTEK 10.50 Policisté v akci 11.50 Dr. Stefan

Frank (50) 13.05 Medicopter 117 (14, 15/82) 15.05
Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 16.55 Policisté
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Přejděte na druhou stranu (4) 21.20 Policisté
v akci 22.25 Policisté v akci 23.20 Na chalupě

20.15 Jak básníci čekají na zázrak
Romantická komedie (ČR, 2016).
Hrají P. Kříž, D. Matásek,
L. Rybová, F. Antonio,
E. L. Hassmannová, L. Vaculík,
J. Somr, E. Jeníčková, D. Nesvačilová, T. Brodská, E. Holubová,
N. Boudová, M. Táborský a další.
Režie D. Klein
22.50 Ochránce spravedlnosti
Akční film (USA, 2016).
Hrají S. Seagal, C. Sheffer,
H. Mattssonová, L. Mandylor
a další. Režie M. Winnick
1.00 Sběratel polibků
Thriller (USA, 1997).
Hrají M. Freeman, A. Juddová,
C. Elwes a další. Režie
G. Fleder
3.15 Ano, šéfe!
Jsme tu proto, abyste
v hospodách nejedli blafy!
Uvadí Zdeněk Pohlreich

Relax
SOBOTA 5.55 Doktor z hor 6.55 Doktor z hor

8.30 Doktor z hor 9.30 Doktor z hor 10.30 Relax
na špacíru 11.00 Zvěřinec 11.55 Luxus store 15.55
Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45 Esmeralda
18.40 Pralinky 19.25 Esmeralda 20.20 Esmeralda
21.15 Megakoncert rádia Čas 22.50 Filmové novinky
23.05 Indian – Pořad o hrách 23.15 7 pádů Honzy
Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 6.05 Labyrinty vášně 7.00 Labyrinty

vášně 8.30 Labyrinty vášně 9.25 Labyrinty vášně
10.20 Dámská jízda Heidi 11.00 Filmové novinky
11.20 Indian – Pořad o hrách 11.55 Luxus store
15.55 Stefanie 16.50 Stefanie 17.45 Stefanie 18.45
Dámská jízda Heidi 19.40 Stefanie 20.40 Stefanie
21.40 Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 9.55 Esmeralda 10.50 Filmové

novinky 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus store
15.55 Esmeralda 16.50 Divoký anděl 17.45 Stefanie
18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická příroda
19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie 21.50 Labyrinty
vášně 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

Nova Cinema
6.25 Zbraně pro San Sebastian 8.35 Mentalista IV
(1, 2) 10.15 Námořní vyšetřovací služba VIII (20, 21)
12.30 Srdce a duše 14.20 102 dalmatinů, komedie
(USA, 2000) 16.10 Aljaška, dobrodružný film
(USA, 1996) 18.15 Trhák pana Bowfingera, komedie
(USA, 1999) 20.00 Karlík a továrna na čokoládu,
dobrodružný film (USA/VB, 2005) 22.10 Pěsti ze
železa, akční film (USA/HG, 2012) 0.00 Rychle
a zběsile 6, akční film (Jap./Šp./USA, 2013)

Prima Max
7.10 My Little Pony (25) 7.35 Tlapková patrola (26)
8.05 Velké zprávy 9.25 Pekelná kuchyně XII (18)
10.15 Pekelná kuchyně XII (19) 11.20 Krůček ke
štěstí 13.15 Plyšový medvídek 14.55 Chobotnička
17.40 Nová Kniha džunglí, dobrodružný film (USA,
1994) 20.00 Lara Croft – Tomb Raider: Kolébka
života, dobrodružný film (VB/N/Jap./USA, 2003)
22.25 Krvavá dimenze, sci-fi thriller (USA, 2010)
0.15 Smrtonosná hra, akční film (USA, 2008)

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

store 15.55 Esmeralda 16.50 Divoký anděl 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie 21.50
Labyrinty vášně 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Divoký anděl 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie 21.50
Labyrinty vášně 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Divoký anděl 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie 21.50
Labyrinty vášně 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
PÁTEK 10.50 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy

11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50 Divoký
anděl 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Zvěřinec 19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie 21.50
Labyrinty vášně 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
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ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.50
15.50
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.10
21.45
22.14
22.15
23.45
1.20

Zajímavosti z regionů 6.25 Soused
6.40 Bílá paní. Komedie (ČR, 1965)
8.15 Úsměvy Miroslava Moravce 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.35 Objektiv 11.05
Šípková Růženka (6/10)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O bílé paní
O ptáku Ohniváku
Přijeď si pro mě, tady straší
Komedie (ČR, 1995)
Andělské oči
Komedie (ČR, 1994)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Vodník (1/3)
168 hodin
Koptashow
Výsledky losování Šťastných 10
Zlá minuta
Taggart
Banánové rybičky

NOVA
6.05
6.20
7.10
7.30
7.55
8.15
8.40
10.15
11.55
13.40
16.10
17.25
19.30
20.20
22.30
23.05
1.15
2.30
2.50

Oggy a Škodíci V
Tlapková patrola II (15, 16)
Looney Tunes: Úžasná show II (10)
Looney Tunes: Úžasná show II (11)
Show Toma a Jerryho (24)
Krok za krokem V (8)
O Rampelníkovi
Pohádka (Rak., 2007)
Příšerky, s. r. o.
Animovaný film (USA, 2001)
Dívčí parta
Komedie (USA, 2008)
Lepší pozdě nežli později
Romantická komedie (USA, 2003)
Matěji, proč tě holky nechtějí?
Komedie (ČR, 1981)
Zítra to roztočíme, drahoušku...!
Komedie (ČR, 1976)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
The Voice Česko Slovensko
Střepiny
Náhlá smrt
Akční film (USA, 1995)
Matěji, proč tě holky nechtějí?
Komedie (ČR, 1981)
Krok za krokem V (9)
Volejte Novu

6.05
6.35
6.55
7.30
7.55
9.15
9.45
11.00
11.55
12.50
13.30
14.20
16.15
18.55
19.40
19.55
20.15

21.30
22.20
0.55
1.20
2.20

Prima

Nova Cinema

Jurský svět – Utajená expozice (1)
My Little Pony II (1)
M.A.S.H (196)
M.A.S.H (197)
Svět ve válce (3)
Prima ZOOM Svět
Policajti z centra (11)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Most 2
Drama (USA, 2015)
Jak básníci čekají na zázrak
Romantická komedie (ČR, 2016)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Černé vdovy (7)
Krimiseriál (ČR, 2019). Hrají
J. Čvančarová, J. Plodková,
L. Siposová, B. Polívka, F. Blažek
Sport Star
Vražda na úrovni
Detektivní film (VB, 1979)
Bikesalon
Svět ve válce (3)
Vraždy v Midsomeru IX

7.55 Neuvěřitelné příběhy 8.20 Neuvěřitelné
příběhy 8.50 Aljaška 11.25 102 dalmatinů 13.15
Karlík a továrna na čokoládu 15.25 Sherlock
Holmes: Jak prosté (24) 16.15 Sherlock Holmes: Jak
prosté II (1, 2) 18.00 Hudbu složil, slova napsal
20.00 Stopařův průvodce po Galaxii 22.00
Nezvratný osud 4 23.30 Rudá voda

Prima cool
9.20 Pevnost Boyard (1) 11.45 Těžká dřina 12.20
Bikesalon 12.55 Futurama (2) 13.25 Simpsonovi
XXIII (10, 11) 14.15 COOLfeed 14.25 Simpsonovi
XXIII (12, 13) 15.20 Futurama (3) 15.40 COOLfeed
15.50 Neprůstřelný mnich 17.50 COOLfeed 17.55
Simpsonovi XXIII (14-17) 19.50 Úplně debilní zprávy
20.00 Labyrint: Zkoušky ohněm 22.55 Vikingové
V (16) 23.55 American Horror Story: Hotel (12)

Prima Max
7.10 My Little Pony (26) 7.35 Jurský svět:
Indominus na útěku 8.05 Velké zprávy 9.10 Pekelná
kuchyně XII (19, 20) 11.05 Právě začínáme 12.55
Nová Kniha džunglí 15.15 Lara Croft – Tomb Raider:
Kolébka života 17.45 Velký 20.00 Iluzionista,
romantický film (USA, 2006) 22.15 Ochránce
spravedlnosti, akční film (USA, 2016) 0.25 Vražda
na úrovni, detektivní film (VB, 1979)

pondělí 1. dubna 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi III (1/8) 9.45
Nádraží 10.05 168 hodin 10.35
Strážmistr Topinka (12/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Případ zamilovaného synovce
Komedie (ČR, 1976)
14.25 Postřižiny
Komedie (ČR, 1980)
16.00 To je vražda, napsala XI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Rapl II (13/13)
21.15 Zkáza Dejvického divadla (5/6)
21.45 Reportéři ČT
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Kriminalista
23.25 Na stopě
23.50 Koptashow

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
14.10
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.25
23.15
0.10
0.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3645)
Specialisté (18)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (423)
Mentalista IV (3)
Mentalista IV (4)
Kriminálka Miami VIII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3646)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (73)
Specialisté (19)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (18)
Beze stopy (13)
Mentalista IV (3)
Mentalista IV (4)
Novashopping

6.15
6.40
7.25
8.10
8.50
9.20
10.20
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
0.50
1.50
2.50

Prima

Nova Cinema

Jurský svět – Utajená expozice (2)
My Little Pony II (2)
M.A.S.H (197)
M.A.S.H (198)
M.A.S.H (199)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Ukradené léto
Romance (N/Rak., 2011)
Polední zprávy
Policie Hamburk III (11)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (14)
Komisař Rex VIII (15)
Návrat komisaře Rexe IX (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (166)
Mít trochu štěstí. Seriál (ČR, 2019)
Jak se staví sen – extra
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VIII (15)
Návrat komisaře Rexe IX (1)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (14)

5.10 Zbraně pro San Sebastian 7.05 Trhák pana
Bowfingera 8.50 Dívčí parta 11.00 Karlík a továrna
na čokoládu 13.35 Stopařův průvodce po Galaxii
15.30 Lepší pozdě nežli později 17.55 Deník
princezny 2: Královské povinnosti 20.00 Diana:
Poslední cesta 21.50 Ve stínu pravdy 23.50
Zlomyslný apríl, horor (USA, 2008)

Prima cool
13.15 Simpsonovi XXIII (16, 17) 14.15 Sport Star 15.05
Re-play 15.40 Futurama (4) 16.00 COOLfeed 16.05
Špinavá práce II (11) 17.05 Top Gear XVII 18.10
COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXIII (18-21) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Simpsonovi XXX (9)
20.45 Teorie velkého třesku XII (9) 21.15 Teorie
velkého třesku VII (12, 13) 22.10 Partička 22.55 COOLfeed 23.05 COOL e-sport 23.25 Špinavá práce II (11)

Prima Max
8.10 My Little Pony II (1) 8.35 Jurský svět – Utajená
expozice (1) 9.05 Velké zprávy 10.30 Pekelná
kuchyně XII (20) 11.20 Pekelná kuchyně XIII (1)
12.15 Hvězdná brána IX (8) 13.15 Velký 15.30
Iluzionista 17.55 Zmrzlý na kost, krimikomedie
(Austr., 2004) 20.00 Ulička hanby, komedie (USA,
2014) 22.05 Mrtvá v moři, drama (Fr., 2016) 0.15
Labyrint: Zkoušky ohněm, sci-fi film (USA, 2015)

úterý 2. dubna 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 Příběhy slavných... Bohumil
Hrabal 10.45 A máte nás, holky,
v hrsti 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Už vám není dvacet, paní Bláhová
15.05 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala XI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Černí baroni
21.40 Columbo
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Taggart
23.45 Už vám není dvacet, paní Bláhová
0.25 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky

5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.10
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
23.35
0.25
1.50
2.35
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3646)
Specialisté (73)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (424)
Mentalista IV (5, 6)
Kriminálka Miami VIII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3647)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (885)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (19)
Beze stopy (14)
Mentalista IV (5, 6)
Kriminálka Miami VIII
Kriminálka Miami VIII
Střepiny

6.15
6.40
7.25
8.10
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.35
0.35
1.40
2.50
3.50

Prima

Nova Cinema

Marvel Superhrdinové
My Little Pony II (3)
M.A.S.H (199)
M.A.S.H (200)
M.A.S.H (201)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Ve víně je láska
Romance (N/Rak., 2011)
Polední zprávy
Policie Hamburk III (12)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (15)
Návrat komisaře Rexe IX (2)
Návrat komisaře Rexe IX (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (55)
Policajti z centra (12)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe IX (2)
Návrat komisaře Rexe IX (3)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (15)
Prostřeno!

5.30 Aljaška 7.20 Mentalista IV (3) 8.10 Mentalista
IV (4) 9.00 Stopařův průvodce po Galaxii 11.30
Lepší pozdě nežli později 14.25 Hudbu složil, slova
napsal 16.25 Diana: Poslední cesta 18.10 Zítra to
roztočíme 20.00 Stroj času, sci-fi film (USA, 2002)
21.50 25. hodina, drama (USA, 2002) 0.15 Nepřítel
pod ochranou, akční film (USA/JAR, 2012)

Prima cool
14.35 Teorie velkého třesku VII (12, 13) 15.35 Futurama (5) 15.55 COOLfeed 16.00 Špinavá práce II
(12) 17.00 Top Gear XVIII 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XXIII (22) 18.45 Simpsonovi XXIV (1-3)
20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 To nejlepší z Top
Gearu: Top 41 (1) 21.20 Teorie velkého třesku VII
(14, 15) 22.20 Partička 23.00 Cesty k úspěchu 23.05
COOLfeed 23.20 Špinavá práce II (12) 0.20 Partička

Prima Max
6.35 My Little Pony II (2) 7.05 Jurský svět – Utajená
expozice (2) 7.35 Velké zprávy 8.45 Pekelná kuchyně
XIII (1) 9.35 Pekelná kuchyně XIII (2) 10.30 Hvězdná
brána IX (9) 11.30 Nová Kniha džunglí 13.55 Zmrzlý
na kost 16.05 Ulička hanby, komedie (USA, 2014)
18.05 Spi, holčičko, spi, thriller (USA, 2013) 20.00
Rocky V, akční film (USA, 1990) 22.15 I muži mají
své dny, komedie (N, 2015) 0.20 Mrtvá v moři

středa 3. dubna 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.50 Doktor Martin 10.35
Všechno, co mám ráda 11.05
O čarovné Laskonce 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Jezevec
Komedie (ČR, 1976)
14.40 Columbo
15.55 To je vražda, napsala XI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 Nejlepší trapasy
21.20 Nemocnice na kraji města (1/20)
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Grantchester II (6/6)
23.00 Případy detektiva Murdocha IX
23.45 Kriminalista
0.45 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.50
23.45
0.40
2.05
2.50
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3647)
Ordinace v růžové zahradě 2 (885)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (12)
Ordinace v růžové zahradě 2 (425)
Mentalista IV (7, 8)
Kriminálka Miami VIII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3648)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek XI
MasterChef Česko
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (20)
Beze stopy (15)
Mentalista IV (7, 8)
Kriminálka Miami VIII
Krok za krokem V (11)
Co na to Češi

Prima
6.10
6.40
7.25
8.10
8.50
9.20
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.50
0.00
1.00
3.05

Marvel Superhrdinové –
Avengers: Sjednocení!
My Little Pony II (4)
M.A.S.H (201)
M.A.S.H (202)
M.A.S.H (203)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Nebezpečný příboj
Romance (N, 2011)
Polední zprávy
Policie Hamburk III (13)
Doktor z hor: Nové příběhy V (1)
Návrat komisaře Rexe IX (4)
Návrat komisaře Rexe IX (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (167)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Černé vdovy (7)
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe IX (4, 5)
Doktor z hor: Nové příběhy V (1)

Nova Cinema
5.30 Diana: Poslední cesta 7.05 Mentalista IV (5, 6)
8.40 Sherlock Holmes: Jak prosté (24) 9.30
Sherlock Holmes: Jak prosté II (1, 2) 11.45 Stroj času
14.05 Deník princezny 2: Královské povinnosti
16.10 Příšerky, s. r. o. 17.50 Doktor Flastr 20.00
Pohádkář 21.40 Poldovi v patách, komedie (USA,
1991) 23.50 Náhlá smrt, akční film (USA, 1995)

Prima cool
13.30 COOLfeed 13.40 Simpsonovi XXIV (2, 3)
14.40 Teorie velkého třesku VII (14, 15) 15.35
Futurama (6) 15.55 COOLfeed 16.00 Špinavá práce
II (13) 17.00 Top Gear XVIII 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XXIV (4-7) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Partička 21.10 Teorie velkého třesku VII
(16, 17) 22.05 Prima Partička 23.00 COOLfeed
23.10 Špinavá práce II (13) 0.10 Prima Partička

Prima Max
6.35 Marvel Superhrdinové 7.05 Velké zprávy 8.30
Pekelná kuchyně XIII (2, 3) 10.15 Hvězdná brána IX
(10) 11.20 Neprůstřelný mnich 13.30 Spi, holčičko,
spi 15.30 Rocky V, akční film (USA, 1990) 17.45
Cesta za štěstím, romantická komedie (USA, 2014)
20.00 Neřízená střela, komedie (VB/Fr., 2010)
22.10 Smyčka se stahuje, akční film (USA, 2016)
0.20 I muži mají své dny, komedie (N, 2015)

čtvrtek 4. dubna 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.50 Chytrost má děravé šaty
10.30 Pošta pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Durrellovi III (1/8)
14.45 Podnájem
15.05 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala XI
16.45 Všechno, co mám ráda
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 Život je ples (12/16)
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.05 Grantchester II (6/6)
0.55 AZ-kvíz
1.20 Toulavá kamera
1.55 Rajské zahrady II

5.55
8.45
9.00
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.10
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.15
0.25
2.00
2.40
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3648)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (426)
Mentalista IV (9, 10)
Kriminálka Miami VIII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3649)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (886)
Život ve hvězdách
Smrtonosná zbraň
Akční film (USA, 1987)
Mentalista IV (9, 10)
Kriminálka Miami VIII
Krok za krokem V (12)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (425)

6.10
6.40
7.20
8.10
8.45
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.50
2.55
3.55

Prima

Nova Cinema

Ninjago VIII (1)
My Little Pony II (5)
M.A.S.H (203)
M.A.S.H (204)
M.A.S.H (205)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Dokonalé štěstí
Romance (N/Rak., 2012)
Polední zprávy
Policie Hamburk III (14)
Doktor z hor: Nové příběhy V (2)
Návrat komisaře Rexe IX (6)
Návrat komisaře Rexe IX (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (56)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Návrat komisaře Rexe IX (6)
Návrat komisaře Rexe IX (7)
Doktor z hor: Nové příběhy V (2)
Prostřeno!

5.15 Stroj času 6.55 Mentalista IV (7, 8) 8.35
Příšerky, s. r. o. 10.15 Doktor Flastr 12.55 Psanec
Josey Wales 16.00 Pohádkář 17.45 Orlové práva,
krimikomedie (USA, 1986) 20.00 Námořní
vyšetřovací služba VIII (22, 23) 21.50 Anna Nicole,
životopisné drama (USA, 2013) 23.35 Poldovi
v patách, komedie (USA, 1991)

Prima cool
12.10 Futurama (6) 12.40 Simpsonovi XXIV (4, 5)
13.30 COOLfeed 13.40 Simpsonovi XXIV (6, 7)
14.40 Teorie velkého třesku VII (16, 17) 15.35
Futurama (7) 15.55 COOLfeed 16.00 Špinavá práce
II (14) 17.00 Top Gear XVIII 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XXIV (8-11) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku VII
(18, 19) 22.20 Přímý kontakt 0.15 Špinavá práce II (14)

Prima Max
6.55 My Little Pony II (4) 7.20 Marvel Superhrdinové – Avengers: Sjednocení! 7.50 Velké zprávy
9.15 Pekelná kuchyně XIII (3, 4) 11.00 Hvězdná
brána IX (11) 11.55 Plyšový medvídek 13.50 Cesta za
štěstím 16.05 Neřízená střela 18.10 Osudová chvíle
20.00 Jak svět přichází o básníky, filmová komedie
(ČR, 1982) 22.05 Drákula, horor (USA, 1992) 0.45
Smyčka se stahuje, akční film (USA, 2016)

pátek 5. dubna 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 Doktor Martin 10.40
Nemocnice na kraji města (1/20)
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.05 Cestománie
15.35 Příběhy slavných... Jiří Hrzán
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 Strážmistr Topinka (13/13)
20.55 13. komnata Ladislava Potměšila
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Hercule Poirot
23.15 Případy detektiva Murdocha IX
23.55 AZ-kvíz
0.25 Objektiv
0.55 Banánové rybičky

5.55
8.30
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.10
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
23.20
1.10
2.35
3.10
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3649)
Ordinace v růžové zahradě 2 (886)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (427)
Mentalista IV (11, 12)
Kriminálka Miami VIII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3650)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kameňák (7)
Sully: Zázrak na řece Hudson
Životopisné drama (USA, 2016)
Vincentův svět
Komedie (USA, 2015)
Mentalista IV (11, 12)
Krok za krokem V (13)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (426)

6.10
6.40
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.15
12.25
13.25
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00

0.20
1.20
2.20

Prima

Nova Cinema

Ninjago VIII (2)
My Little Pony II (6)
M.A.S.H (205)
M.A.S.H (206)
M.A.S.H (207)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Zmatená láska
Romance (N/Rak., 2011)
Polední zprávy
Policie Hamburk III (15)
Doktor z hor: Nové příběhy V (3)
Návrat komisaře Rexe IX (8)
Návrat komisaře Rexe X (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Zamčený pokoj
Thriller (USA, 2018). Hrají
A. Leeová, C. Hinds, C. Guginová,
D. Baker, M. Beard a další
Návrat komisaře Rexe IX (8)
Návrat komisaře Rexe X (1)
Doktor z hor: Nové příběhy V (3)

6.20 Orlové práva 8.30 Mentalista IV (9, 10) 10.10
Dick Tracy 12.35 Pohádkář 14.55 Na rybách 16.35
Námořní vyšetřovací služba VIII (22, 23), krimiseriál
(USA, 2010) 18.15 Zeťák, komedie (USA, 1993)
20.00 Aladin, animovaný film (USA, 1992) 21.45
Dokonalý gentleman, komedie (USA, 1992) 23.45
Anna Nicole, životopisné drama (USA, 2013)

Prima cool
10.00 Špinavá práce II (14) 11.05 Autosalon 12.15
Futurama (7) 12.45 Simpsonovi XXIV (8, 9) 13.35
COOLfeed 13.45 Simpsonovi XXIV (10, 11) 14.40
Teorie velkého třesku VII (18, 19) 15.35 Futurama (8)
15.55 COOLfeed 16.00 Špinavá práce II (15) 17.00 Top
Gear XVIII 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XXIV
(12-15) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 xXx 22.45
Grizzly: Pomsta šelmy 0.40 Špinavá práce II (15)

Prima Max
7.35 My Little Pony II (5) 8.05 Ninjago VIII (1) 8.35
Velké zprávy 9.45 Pekelná kuchyně XIII (4, 5) 11.30
Hvězdná brána IX (12) 12.25 Spi, holčičko, spi 14.25
Osudová chvíle, drama (USA, 2012) 16.20 V džungli
lásky, romantický film (USA, 2016) 18.10 Hříšná
cesta do ráje, komedie (USA, 2013) 20.00 Nikdy
neříkej nikdy, akční film (VB, 1983) 22.50 Přímý
kontakt, akční film (USA, 2009) 0.50 Drákula

38 29. března 2019

KDO UVAŘÍ
Pondělí: Jaroslava Marešová (51)

Pětadvacet let pracuje
v bufetu u své sestry,
kde připravuje chlebíčky a studenou kuchyni. S manželem Davidem bydlí v rodinném
domě. Mají syna a dvě
vnoučata. Pokud by vyhrála, vzala by
svoji sestru na dovolenou. Manžel prý o
ní tvrdí, že je „hádavá Jaruna maximalistka‘‘. Učí se jazyky – ve španělštině
je začátečnicí a v angličtině mírně pokročilá. Má ráda carpaccio. Nesnáší
knedlíky, nepozře dršťkovou polévku.

Úterý: Lukáš Vaněk (30)

Lukáš z Českého
Krumlova pracuje v
bezpečnostní agentuře, předtím byl krupiérem a číšníkem. Žije s
devatenáctiletou přítelkyní. Pokud vyhraje,
peníze rozdělí – část by použil na vybavení koupelny a část by padla na nějaký
výlet. Už v dětství chodil do kroužku
„Vařeníčko“. Má rád sushi, indická jídla anebo pořádný kus masa, miluje tatarák z lososa. Nesnáší skopové maso,
plíčky na smetaně a mlékovou polévku.

Středa: Ivana Bartečková (54)

Pracuje jako zdravotní
sestra, chvíli ale také
obsluhovala čerpací
stanici, byla cukrářkou, pokladní nebo
podnikala. Je podruhé
vdaná. S manželem
mají dohromady sedm dětí – každý má
z předešlého vztahu po třech dětech, nakonec i jedno společné. Má ráda jahodovou a čokoládovou zmrzlinu. Nesnáší
smažený celer, tresčí játra a pomeranče.
Nikdy by nesnědla kaviár, humus, cizrnu, olivy nebo olivový olej.

Česká republika

Ztráta nervů, upíři i sex
Prostřeno! bude
tentokrát v Jihočeském
kraji. Utkají se čtyři ženy
a jediný muž.
ČR | O titul nejlepšího hostitele a výhru
60 tisíc korun zabojují soutěžící v pořadu Prostřeno! na jihu Čech.
Jako první se v pondělí k plotně postaví Jaroslava. Jarka z bufetu se nebojí riskovat. V jejím menu bude zvěřina, ale
třeba i kaštany. Hosty pozve do pěkného domečku. Jak se jim bude u Jarky líbit? A co její menu? Jarka se předvede
jako milá a rozvážná hostitelka. Nezalekne se ani party, která k ní dorazí. Už
na první pohled bude jasné, že tento týden klid rozhodně nebude. Co host, to
originál. Jak dopadne první večeře?
V úterý uvaří Lukáš. Ten pracuje
jako sekuriťák, ale nezapře v sobě číšníka. Talíře bude nosit jako profík. Lukáš
miluje sport, svaly, cvičení. Také je dobrodruh, miluje výlety, ale i vaření.
Menu bude mít vyladěné, talíře nazdobené. Ale ne všechno se povede. Tak třeba houstičky se budou podávat včerejší.
Odpustí to jedinému muži děvčata?
Anebo z toho bude oheň na střeše?
Středeční večer si vezme na starosti
zdravotní sestra Ivana. Pochází z Moravy a do jižních Čech se přestěhovala.
Zvykla si tu? Je jí sympatická jihočeská
nátura? U Ivany doma je hotový zvěři-

Pátek: Barbora Střílková (29)

Je na mateřské dovolené se šestnáctiměsíčním synem Samuelem. Pokud vyhraje,
poletí na poznávací zájezd do Skotska. Mezi
její oblíbená jídla patří
hovězí vývar s játrovými knedlíčky. Nesnáší kapustu a mořské plody. Nikdy by
nepozřela plesnivé a zkažené jídlo.

nec. Hosté budou zírat. Ivana je náruživá sběratelka autogramů. Důležité ale
bude, jak si poradí nejen u plotny, ale i
se svými hosty. Někteří ji zrovna nemusí, tak třeba Nikola. Ivana jí připadá
rejpavá a chce jí to oplatit. Podaří se?
Ve čtvrtek předvede, co dovede, vrchní servírka Nikola. Člověk si řekne vrchní servírka, ta by měla mít takový večer
v kapse… Jenomže Nikola má smělé
plány, ale vůbec nestíhá. Večer se sype
jako domeček z karet. Kritika na sebe
nenechá dlouho čekat. A to ničemu nepomůže. Nikola ztrácí nervy. A vypadá
to, že se „pečou oplátky“. Zábavu musejí hosté absolvovat sami. Někdo bude
mít v jídle vlas. A to je vyhlášená válka.
Klid u stolu rozhodně nebude.
Jako poslední se v pátek k plotně po-

staví maminka na mateřské dovolené
Barbora. Ta není žádná šedá myška a už
vůbec ne puťka domácí. Barbora má
ráda upíry, baví ji číst erotická literatura
a má ráda sex. Kromě toho také ráda
skládá puzzle. Maminkou se stala teprve nedávno. A jak je na tom s vařením? Ani toho se nebojí. Pro své hosty
připraví vývar, panenku a pořádnou
buchtu. Nezalekne se ani úkolu týdne.
A když už jihočeská specialita, tak
prostě kapr, sežene ho v jižních Čechách? Pochutnají si hosté na Barbořině
menu? A proč bude u stolu dusno. Někdo bude rýpat. Zkazí večer všem? A
jak tento týden dopadne? Kdo vyhraje?
Zvítězí dobré jídlo nebo taktika? Sledujte soutěžní Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17.50 hodin.
(kot)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z JIHOČESKÉHO KRAJE
Jihočeská kulajda se zastřeným vejcem

Čtvrtek: Nikola Strmisková (27)

Je vrchní servírkou v
restauraci. Netají se
tím, že její hlavní motivací je výhra. Pokud
by se to povedlo, jela
by s přítelem na dovolenou. Jejím koníčkem
je také urbex – průzkum opuštěných budov. Mezi její oblíbená jídla patří pizza.
Nesnáší divočinu, kachnu, králíka a podobná nezvyklá masa. Nikdy by nepozřela mořské plody.

Ve čtvrtek u Nikoly (vzadu uprostřed) bude nejprve veselo, jenže kritika na
sebe nenechá dlouho čekat a dojde na vyhlášení války.
FOTO | FTV PRIMA

Ingredience: 100 g másla, 100 g hladké mouky, 600 g brambor, 300 g hub,
1,5 l zeleninového vývaru, 2 lžičky nasekaného kopru, 1 lžička kmínu, 1 lžíce
cukru, 5 vajec, 200 ml smetany, sůl a
ocet podle chuti. Postup: Z másla a
mouky uděláme jíšku, zalijeme vývarem a přidáme brambory, houby, kmín,
kopr a osolíme. Vaříme, dokud nejsou
brambory měkké. Přidáme smetanu a
cukr. Dochutíme octem a provaříme.
Ztracená vejce: V druhém hrnci přivedeme vodu k varu s trochou octa, stáhneme plamen – voda nevře. V hrnci uděláme vír a vyklepeme tam vajíčko, každé
zvlášť. Vaříme asi tři minuty.

Kaštanová polévka
Ingredience: 4 řapíkaté celery, 1 l kuřecího vývaru, 300 g pečených kaštanů,
1 menší pórek, čerstvý tymián, 2 stroužky česneku, 100 ml bílého vína, 100 ml
šlehačky, slanina. Postup: Celer, pórek
a česnek pokrájíme a orestujeme na másle nebo oleji. Poté přidáme pečené kaštany, zalijeme vývarem a vaříme doměk-

ka. Po uvaření rozmixujeme, přilijeme
bílé víno a šlehačku, zamícháme. Podáváme s kousky orestované slaniny.
Kančí kýta á la svíčková, hranolky a
bylinkové máslo
Ingredience: 1 kg kančí kýty, 2 velké
mrkve, 1 petržel, 1/2 většího celeru,
2 velké cibule, 1x halali, 150 g špeku,
0,16 másla, trochu šlehačky, nové koření, bobkový list, tymián, sůl, celý pepř.

Bylinkové máslo: máslo, cibulka, citronová kůra, citronová šťáva, trochu petrželky, sůl. Postup: Špek rozpustíme s
máslem. Kýtu nakrájíme na plátky, roz-

meleme nebo najemno nastrouháme zeleninu, všechno koření a halali. Smícháme dohromady a necháme v lednici asi
tři dny. Poté dáme do pekáče a pečeme
dvě hodiny. Pak měkké maso vyndáme,
šťávu rozmixujeme a na závěr přidáme
trochu šlehačky na zjemnění. Bylinkové máslo: Máslo necháme povolit. Do
změklého másla přidáme nadrobno pokrájenou cibulku, nasekané petrželky,
dochutíme citronovou šťávou, citronovou kůrou a přidáme špetku soli, společně utřeme. Z takto vyrobeného másla
vytvarujeme váleček, který zabalíme do
alobalu a dáme jej do ledničky ztuhnout.

www.5plus2.cz
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Francouzský spisovatel Jules Verne: Každý dobrý čin nese již...

Tajenka: ... odměnu v sobě.

Dlouho jsem s Luckou nemluvil
ČR | Krasobruslař Tomáš Verner (32 let)
a zpěvačka Lucie Vondráčková (39 let)
spolu v minulosti krátce chodili. Jejich
vztah nevyšel také proto, že byl na dálku, prozradil sportovec v Rádiu Impuls.
Zpěvačka a herečka po rozchodu krasobruslaře vyměnila za hokejistu.
„Ano, chodil jsem s Luckou a jsem
na to hrdý. Ale byl to vztah na dálku,
takže jsme toho společně moc neodžili,“ uvedl krasobruslař s tím, že v kontaktu nejsou. „Ne. Dlouho jsme spolu s
Luckou nemluvili.“ Nekomentoval ani
současné problémy své expartnerky,
která se rozvádí s hokejistou Tomášem
Plekancem, se kterým má dva syny. Tomáš Verner přitom před pěti lety zpěvaččin výběr partnera chválil. „Pleky je
také dobrá duše, trochu se známe, dokonce jsme si spolu dali na olympiádě v
Soči pivo. Když prohráli čtvrtfinále, šel
jsem za nimi. Lucku jsme ani moc nerozebírali. Neměl jsem tu potřebu. Kdybych se chtěl s Tomem kvůli Lucce poprat, musel bych si k tomu vzít třeba bobisty, aby to šlo, ale takové úmysly nemám. Já to Lucce nezazlívám, rozhodla
se správně. Chtěla udělat ve vztahu další krok, vdát se a mít děti. Já v tomhle
stadiu nebyl,“ řekl sportovec v roce
2014 pro Sport Magazín. Tomáš Verner teď ale ve vysílání Impulsu prozradil, že se jeho názor na založení rodiny

Nové Téma:
Češi ztrácejí
zájem o sex

Z

už změnil. Sám by již chtěl být tatínkem
a přiznal, že je rodinný typ. „Ano, jsem.
Upřímně jsem doufal, že už ve svém
věku budu táta od rodiny. Je to komplikované, když máte neustále vztah na
dálku. To se rodina těžko zakládá,“
míní Verner, který sportovní kariéru už
ukončil a nyní působí v pražských Strašnicích v Akademii Tomáše Vernera a
jezdí po republice s muzikálem Sněhurka na ledě. Na svou kariéru ovšem na
Impulsu zavzpomínal také, konkrétně
na exhibici v KLDR u příležitosti narozenin Kim Čong-ila v roce 2011. „Bylo

Tomáš Verner s maminkou Helenou.
Na malém snímku Lucie Vondráčková
s Tomášem Plekancem.
FOTO | LENKA HATAŠOVÁ

to, jako když si zajedete někam do skanzenu. Tato země nemá obdoby a ani komunismus v té nejtvrdší podobně u nás
nevypadal jako teď v KLDR. V této
zemi musíte dělat přesně to, co je předepsáno protokolem. Dostanete přidělené
dva průvodce, kteří jsou ve skutečnosti
agenti, již vás hlídají. Takže koukáte
tam, kam vám ukážou. Nezkoušejte cokoliv fotit, co nemáte dovoleno a naopak, musíte vyfotit to, co vám řeknou,“ dodal Verner.
(zar)

e sexuologických průzkumů vyplývá, že Češi
ztrácejí zájem o sex. „Tato
generace je pravděpodobně více
závislá na internetu, než na reálných partnerských vztazích,“ komentuje čísla z výzkumů prof.
PhDr. Petr Weiss ze Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN.
Zároveň se za poslední léta velice proměnila ženská role a chování. „Dnešní postoje společnosti
vůči ženskému sexuálnímu chování se podstatným způsobem změnily. Když měl v minulosti hodně
partnerek muž, byl společensky
hodnocen mnohem lépe než žena,
která měla stejný počet partnerů.
Ženská sexualita přestala být tabuizována a dnešní ženy prožívají
orgasmus dvakrát častěji než generace jejich babiček,“ dodává profesor Weiss.
Proč ztrácíme zájem o sex? A jakou roli v proměnách sexuálního
chování hrají různorodé gendery,
kterých už sexuologové napočítali přes tři stovky? Více čtěte v novém vydání týdeníku Téma.

40 29. března 2019
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Futsalová liga? Nová výzva
Futsalisté Dynama České
Budějovice si připsali
historický úspěch. Jako
první jihočeský tým se
dostali do nejvyšší
futsalové soutěže. Tu si
celek kolem bývalých
hráčů Dynama zkusí už
na podzim.

vždycky. Tak jsme se všichni shodli, že
bychom si to vyzkoušeli. Neměli jsme
žádný zápas jen o gól, zápasy jsme vyhrávali jasně.
Největším soupeřem bylo Kladno?
To ano, ale Kladno vyhrávalo i vyrovnávalo v posledních minutách a sekundách
duelů. A my měli daleko lepší výsledky. Myslím si, že jsme si to zasloužili.
Těšíte se na novou zkušenost?
Je to srandovní trošku. Jsme fakt amatéři. My neměli ani jeden trénink. Sejdeme se jen na zápas a jdeme si to s radostí zahrát.

ROMAN ŠPERŇÁK
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Má za sebou
bohatou fotbalovou kariéru. Hrál první
ligu za Dynamo České Budějovice, za
Spartu i za Teplice. V Rusku kopal za
Krasnodar i Perm.
Ale ve svých 40 letech si na podzim
odbyde jednu premiéru. Roman Lengyel si minulý pátek užil oslavy z postupu do nejvyšší futsalové soutěže. S parťáky z PCO Dynama České Budějovice
porazili v rozhodujícím duelu Mladou
Boleslav a kolo před koncem si zajistili

Futsalisté PCO Dynamo slavili postup do nejvyšší soutěže. Horní řada zleva:
Beránek, Lengyel, Pícha, Radouch, Hačka, Pecka. Dolní řada zleva: Benát,
Jasenský, Pouzar, Hrbáč. Chyběli Jasanský, Peterek a Hric.
FOTO | MAFRA
jistotu startu v nejvyšší soutěži. I díky
nim budou na jih Čech jezdit týmy jako
Sparta, Slavia nebo Chrudim.
Jaký je ten postup?
Před rokem jsme se dali dohromady. A
když jsme ve druhé lize začínali, tak
jsme hned v prvním utkání prohráli v Li-

berci, a tak jsme si říkali, že to bude těžké, abychom druhou ligu vůbec zachránili. Ale šli jsme zápas od zápasu, začali
jsme vyhrávat. A pak, já nevím...
Pak přišla myšlenka na postup?
Jo, říkali jsme si, že by byla škoda to nezkusit. Že z té ligy můžeme spadnout

A co soupeři?
Proti nám budou profíci, kteří to umí.
My budeme hrát pořád stejně. Nemáme
signály a asi ani nic měnit nebudeme.
Dáváte si už cíle?
Uvidíme, jak na to budeme mít. Náš cíl
bude asi play off. To je prvních osm
manšaftů v té lize. O to bychom se nějak měli rvát. Myslím si, že od těch prvních čtyř nebo pěti manšaftů v lize budeme dostávat nářezy.

INZERCE

Hledáme kolegy na pozici:

Bezpečnostní
pracovník

pro převoz hotovosti
nabízíme:

• zajímavé mzdové ohodnocení až 30.000,• náborový příspěvek 16.000,- • Multisport kartu
• kafeterie • příspěvek na stravu, údržbu uniformy

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat:
vat:

e-mail: prace@cz.g4s.com
tel.: +420 283 021 287

www.g4s.cz

Přidejte se k nám
nám!

Jarošovská keramika s.r.o.
Jarošovská keramika se zabývá výrobou keramiky již od roku
1926. Všechny výrobky jsou určené pro styk s potravinami a je
možné je používat v mikrovlnné troubě, myčce na nádobí a též
jsou vhodné k zapékání pokrmů. Každý výrobek je ručně vyrobený a originální a všichni zákazníci dostanou při zakoupení
keramických výrobku certiﬁkát o původu a kvalitě. Cílem této
ﬁrmy, která pracuje na profesionální úrovni pod vedením jednatelky Dagmar Doležalové je zachovat kvalitní českou ruční
výrobu a výrobky potěšit a zahřát u srdce každého zákazníka.

Jarošovská keramika s.rr.o.

Jarošov nad Nežárkou 100
378 41 Jarošov nad Nežárkou
Mob. +420 723 448 648
info@jarosovskakeramika.cz

www.jarosovskakeramika..cz

