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Zajistíme výměnu
jakékoliv nemovitosti
- bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme
rozdíl ceny, vyhledáme
vhodnou nemovitost
včetně poradenství
a právního servisu.
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+ TV program na celý týden

Matylda kromě koupání
nabídne také grilování
Dva nové veřejné grily se u oblíbené vodní nádrže
objeví během května. Pro zájemce budou
připravené zdarma, zaplatí si jen půjčené pomůcky.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
TOMÁŠ KASSAL
MOST | Zajímavé odpoledne s dětmi či
přáteli mohou už na jaře trávit Mostečané u vodních nádrží Matylda a Benedikt. A to i přesto, že na koupání v umělých jezerech je ještě brzy. Novým lákadlem jsou naopak veřejné grily - jeden
už stojí na Benediktu, dva další během
května vybudují technické služby na
Matyldě.
Právě na Benediktu už je grilování vyzkoušené, stejně jako na hipodromu,
kde je grilů dokonce šest. Nově tak mohou lidé s klobáskami či naloženým masem zajet i k Matyldě.
„Inspiroval nás zájem o griloviště na

Veřejný gril už se osvědčil na Benediktu, nyní se objeví na Matyldě.

774 335 503

Benediktu, kde už je v provozu několik
let. Matylda je stále více navštěvovaným areálem a chceme ho občanům zatraktivnit i mimo koupací období,“ vysvětlil novinku ředitel Technických služeb Most Karel Mutinský.
Pravidla pro používání grilů budou určovat návštěvní řády obou rekreačních
míst. Důležité pro zájemce je, že za použití grilu se nic neplatí. Drobný poplatek se vybírá jen za půjčení grilovacího
náčiní. Pochoutky na grilování si pochopitelně každý musí obstarat sám.
„Jeden gril plánujeme umístit v dosahu stánků s občerstvením a jeden v ploše tábořiště,“ popsal zamýšlené umístění na Matyldě Mutinský.
Nejen kvůli grilovištím, ale také
s ohledem na rozšířené služby v obou
areálech platí na Benediktu a Matyldě
upravená pravidla provozu. V případě
Benediktu jsou přesnější nařízení ohledně užívání workoutového hřiště, čili posilovny pod širým nebem, nebo je nově
doplněný zákaz o vodění psů do oplocené části areálu.
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Ve své hudbě oživují středověk
Kapelu Carpatia Castle, zpívající české texty na rockovou muziku, inspiruje pochmurná atmosféra Karpat
5plus2
■ ROZHOVOR

zpěvem o tom, co bylo. A podpořit to
kostýmy.
Ty vypadají úžasně…
Děkujeme, máme je šité zvlášť pro nás.
K tomu na pódiu stojí svícnice, které dělají další show. To je nás styl gothic.
Ale hudebně jsme jako každá jiná kapela. Máme temnější atmosféru, muzika
je bohatší - nejde jen o bicí, kytaru, ale
máme klávesy, různé efekty. Protože se
snažíme být jiní.

TOMÁŠ KASSAL
MOST | Chystají nové cédéčko i podzimní turné, proto letos svá vystoupení
skupina Carpatia Castle omezila. Přesto
se „doma“ mostecká kapela představí
v těchto dnech dvakrát krátce po sobě.
Minulý víkend byla Carpatia nejznámějším vystupujícím při festivalu, jenž provázel premiérový Majáles, zítra se představí na zámku Jezeří.
„Jezdíme po celých Čechách, hrajeme po Evropě. Ale jsme Mostečáci, hodně lidí nás tady zná a je to pro nás možnost se tady představit. Držíme se pravidla, že tak dva koncerty ročně odehrajeme na Mostecku,“ těší domácí vystoupení Zdeňka Svobodu, bubeníka a jednoho ze zakladatelů kapely. Ta je známá
nejen díky své původní hudbě, ale mezi
tuzemskými skupinami vyniká také českými texty a svým gothic zaměřením.
Už se ostatně představila i v televizi.

Hlavní tváří mostecké kapely Carpatia Castle je zpěvačka Veronika Seidlová
z Prahy. Nejvíc ale zaujmou kostýmy a image skupiny.
FOTO | ARCHIV KAPELY
A jak se vám líbí myšlenka samotného Majálesu?
Vzhledem k tomu, že už se koná v každém větším městě, tak je škoda, aby to
u nás nebylo. Zavést tradici, to by bylo
dobré.
Jako kapela jste neuvažovali, že byste vedle hraní šli i v průvodu? Vaše
kostýmy by tam vypadaly hezky.
Vypadaly, ale není to tak jednoduché.
Asi bychom zmrzli. Navíc zpěvačka je
z Prahy, náš kytarista je hasič a měli nějakou akci v Brně, tak by to ani nešlo.
Sešli jsme se až přímo na koncert.

Jak jste se dostali k Majálesu?
Už nějakou dobu spolupracujeme s městem, hráli jsme na Mosteckých slavnostech. Tak jsme dostali nabídku hrát i na
Majálesu.

Zkuste popsat styl gothic, který hra-

jete? Je to hodně temný rock?
To ani ne. Co hrajeme my, to je rocková, občas až metalová hudba. A gothic,
to jsou ty naše texty, o čem zpíváme.
Hodně těžíme textově ze středověku,
k tomu máme přizpůsobenou image. Název vypovídá o tom, co jsme - představte si Karpaty, pochmurnou atmosféru,
Drákulu, pověsti, tajemno, ranní mlhu,
vlkodlaky, lesy. Tím vším my žijeme.
Jak jste tento styl vymysleli? Byla
tam inspirace Drákulou, upíry, Karpaty?
Ano, i tím. Prostě středověkem. Chceme do dnešní moderní hudby dát i prvky, které byly dřív, což můžeme hlavně

Jak dlouho jako kapela fungujete?
Projekt se zrodil před lety v hlavě baskytaristy Tomáše Pošvance. V roce 2010
jsme Carpatii rozjeli naplno. Já s Tomášem jsme byli na začátku. Hlavní zápřah je na Tomášovi, který vymýšlí texty. Totéž dělá i jeho partnerka, naše svícnice, která vymýšlí také kostýmy. Na
novém cédéčku budou texty a hudba
i dalších členů kapely.
Všichni jste z Mostecka?
Původní Carpatia, tedy v rce 2010, byla
jen mostecká. Dnes je zpěvačka z Prahy
a přibyl kytarista z Klášterce nad Ohří.
My tři další členové a svícnice jsme
z Mostu. Občas máme tanečnice,
Rockbalet, který je také z Mostu. Když
se to povede, je nás na pódiu patnáct,
a to už je pěkná show.

INZERCE

Richter Fleischwaren GmbH& Co.KG - jsme rodinný podnik v srdci Krušných hor. Vyrábíme originální krušnohorské salámy a masové speciality a dbáme na jejich vysokou kvalitu. Našimi iliálkami v oblasti Saska-Anhalt a Thüring pokrýváme
celý náš region. Jsme hrdí na to, že s našim vynikajícím týmem můžeme vytvářet historii a budoucnot našeho úspěchu.

Na podporu našeho týmu hledáme do města Oedaran (cca 40 km od hranic České republiky):

Podnikový elektrikář
Váš proil:
- Ukončené odborné vzdělání v oboru elektromontér pro průmysl nebo mechanik
- Být připraven převzít odpovědnost za svoji práci
- Práce s PC
- Vysoké pracovní nasazení, samostatnost, odolnost na pracovní zátěž a lexibilita
Vaše úlohy:
- Údržba a opravy všech strojů a přístrojů
- Údržba topení, vzduchotechniky a sanitární techniky
- Oprava elektrických zařízení a pneumatických zařízení
- Zámečnické a údržbářské práce
Nabízíme:
- Příjemnou podnikovou atmosféru
- Další individuální vzdělávání
- Atraktivní beneity

- Možnost kariérního růstu
- Mzdu odpovídající výkonu
- Stálé pracovní místo

Máte zájem? Kontaktujte nás ihned!
Těšíme se na Vás:
Fleischerei Richter GmbH & Co. KG
Personalabteilung, Ringstraße 18 – 20, 09569 Oederan
bewerbung@richter-leischwaren.de
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Sedět doma u televize? To mě
nebaví, říká nejstarší sprejerka
Důchodci z Litvínova se
chystají u Máje nastříkat
vlastní graffiti na sloup.
LITVÍNOV | Mohla by sedět v pokoji
a nic nedělat. Jenže to Růženu Kadaníkovou neláká. Raději se chystá, jak
bude pod mostem sprejem stříkat obrazce na betonový sloup. Ve svých dvaaosmdesáti letech je možná nejstarší sprejerkou v Česku.
„Mám sedět doma a koukat na televizi? To mě nebaví,“ přiznala důchodkyně, když v litvínovské knihovně vyřezávala z linolea vzor sluníčka. To bude jeden z obrazců na velkém graffiti, které
skupina důchodců bude spreji malovat
v Podkrušnohorské ulici.
Jde o projekt knihovny, která se inspi-

Matylda kromě
koupání nabídne
také grilování

rovala v Portugalsku. Důchodci, již
baví výtvarná činnost, si tím vyzkouší,
čím se baví podobně založená mládež.
Ale nechovají se jako vandalové. Obraz
jarní přírody si dopředu naplánovali, připravili vzory pro nástřiky a budou je dělat na místě, kde je sprejování povolené.
Příprava graffiti v knihovně probíhala ve dvou částech a byla plná smíchu
a vzájemného škádlení. Litvínovští důchodci už věděli, oč jde, protože první
sprejování si vyzkoušeli loni.
„A protože se to moc líbilo, letos to
opakujeme. Ale protože jsme zkušenější, děláme to náročnější, proto jsme vymysleli společnou práci na větší plochu,“ vysvětlila mladá knihovnice a pořadatelka Alena Herzánová.
I ona je občas terčem žertování, stejně jako většina účastníků. Výjimkou se
zdá být jen paní Růžena, která má
INZERCE

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická,
Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
obory vyšší školy pro školní rok 2016/2017
 Diplomovaná dentální hygienistka – denní forma

DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Snažíme se lidem nabídnout co nejlepší možnosti pro trávení volného
času, proto i ten zákaz vodění psů, aby
jejich případné výkaly nekazily ostatním pohodu v areálu,“ vysvětlil náměstek primátora Marek Hrvol.
V případě Matyldy se nově provozní
řád týká také veřejného dětského hřiště,
jež tam město nechalo postavit. Do budoucna město plánuje ještě další zábavu, třeba beachvolejbalové hřiště.

50

tisíc korun bude stát
vybudování jednoho
grilu i s posezením

Už nyní jsou ale oba areály při hezkém počasí velmi využívané. Téměř celoroční využití nabízejí in-line okruhy,
například hned o prvním letošním slunečném víkendu dorazily k Matyldě
stovky lidí.
Naopak na Benediktu se dá bruslit i v
zimě na ledě. Letní měsíce jsou ve znamení koupání včetně vodních atrakcí,
jež lákají hlavně děti.
Zázemí, které hlavně na Matyldě využívají i návštěvníci z jiných měst než
Mostu kvůli skvělému koupání, tvoří toalety, sprchy a občerstvení. Technické
služby se pravidelně starají o úklid. Roční náklady na provoz obou areálu stojí
město Most zhruba pět milionů korun.
Velké a spokojené návštěvy svědčí
o tom, že peníze na péči o pořádek u
obou nádrží nevydává město zbytečně.

Růžena Kadaníková vyřezává vzor
sluníčka pro společné graffiti.

u ostatních respekt. Nejen jako nejstarší
účastnice trošku bláznivého projektu.
„Paní Růženka je moc šikovná, sama
dřív malovala,“ vysvětlují kolegyně důchodkyně.
Sprejování pro paní Růženku není
první výtvarnický experiment. V minulosti se hodně věnovala malování na kameny a kamínky. „Jezdívali jsme na Rakovnicko na houby, tam je v lesích hodně zajímavých kulatých kamenů. Tak
jsem je sbírala. Houby jsme někdy neměli žádné, ale kameny jsem vždy přivezla,“ usmívala se poklidná paní. Kamínky pak různě malovala a lepila na
pásky, takže vznikaly zajímavé dárky.
Výtvarné vlohy nyní využije paní Růžena znovu. Podílí se na společném obrazu, který konečnou podobu získá ve
čtvrtek po poledni poblíž obchodního
centra Máj.
(tka)

 Diplomovaný farmaceutický asistent – denní i kombinovaná forma
 Diplomovaná všeobecná sestra – denní i kombinovaná forma
 Diplomovaný zdravotní laborant – denní i kombinovaná forma
 Diplomovaný zubní technik – denní forma
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Spojte svoji budoucnost s námi !
Proč?

Kdo jsme?

Tvoříme skvělý tým.
Máme dlouhodobou perspektivu.
Neustále rozšiřujeme svůj program.
Posilujeme své týmy
v průmyslové zóně Havraň.

Automotive

RAI MOST s.r.o. HAVRAŇ

Spolehlivý partner.
Mezinárodní společnost.
Vyrábíme vnitřní díly automobilů
a jednoúčelová zařízení
pro zpracování polyuretanu.

hledáme pro svůj provoz v Havrani:

OPERÁTORY VÝROBNÍCH LINEK
Požadujeme:
výuční list nebo maturitu v technickém oboru, praxe v automobilním průmyslu výhodou
Nabízíme:
týden dovolené navíc, výkonnostní prémie, měsíční příplatek za plnou docházku, příspěvek na dopravu,
zajištění svozů z Chomutova a Jirkova, stravenky, příspěvek na letní dovolenou,
velikonoční a vánoční poukázky, 13. plat/podíly na výsledcích
Nástupní hrubá mzda 18.000,- Kč, po zaškolení až 21.000,- Kč pro ty nejlepší z Vás.
Své životopisy zasílejte na e-mail: chudackova.renata@recticel.com
nebo nás kontaktujte na tel. č.: 415 400 152, 415 400 106, kde vám rádi zodpovíme i Vaše případné dotazy

www.recticel.cz

Těšíme se na Vás !

www.recticel.cz
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Ortel mě nezajímá, ale Evropa
Za radikála se nepovažuje, přesto na sebe muzikant
Vilém Čok v poslední době strhl pozornost svými
názory na uprchlíky. V nové desce Zbožňuju Tvou
buchtu tématu věnoval i jeden song. „Možná tou
písní rozhodím spoustě sluníčkářů sandál,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Když Vilém Čok se svojí kapelou
Nová růže vystoupil i na festivalech, kde
mimo jiné hrála také kontroverzní skupina
Ortel, řadu lidí tím překvapil. „Zrovna on,
který v Pražském výběru hraje s aktivistou
Kocábem?“ divili se mnozí. Čok ale tvrdí,
že žádným fanouškem Ortelu není. „Nezajímají mě, ale není nic špatného, když na
pódiu projeví svůj názor,“ tvrdí.

FOTO | TOMÁŠ KRIST, MAFRA

Nedávno vyšla vaše nová deska s názvem Zbožňuju Tvou buchtu. V roce
2008 jste zase nahrál album Černoška
s obrovskejma kozama. Vy se v těch
dvojsmyslných názvech vyžíváte, že?
Při každém projektu se snažím udělat
něco navíc. Nějakou nadstavbu. Ať se
to týká textu určité písničky nebo
názvu alba v kontrastu s vizuálem desky. V případě Zbožňuju Tvou
buchtu jsem dlou-

ho přemýšlel, jak desku pojmenovat, ale
potom jsem složil stejnojmennou písničku a později mě ještě napadlo udělat na
přebal vizuál rentgenu mužské hlavy, ve
kterém je právě buchta. Tak jsem si řekl,
že by bylo dobré, kdyby někdo řekl na plnou hubu, co v té mužské hlavě je. A tady
to je: Zbožňuju Tvou buchtu. (smích)
Takže je to takové chlapské přiznání.
Ano, chlapské přiznání a doufám, že se
s tím chlapi ztotožní. Tím nechci mužský

rod nijak dehonestovat. Ale je to zkrátka
tak. Protože jak známo, pouze přátelství
mezi mužem a ženou neexistuje.
Myslíte, že ne?
Ne, neexistuje. Některé ženy si sice myslí, že by to tak mohlo být, ale muži si to
nemyslí.
O téhle dece se už nyní hovoří jako
o kontroverzní. Jakou skupinu lidí
podle vás vaše texty můžou pobouřit?
Záleží na konkrétních písních, není to
tak, že bych cílil na určitou vrstvu lidí.
Ale je pravda, že třeba závěrečná písnička, která se jmenuje Zástupy zástupů, vyloženě směřuje k uprchlické krizi a běžencům, kteří k nám do Evropy proudí. Možná touhle písní rozhodím sandál spoustě
dobroserů a sluníčkářů.
V poslední době uprchlickouc krizi komentujete velmi otevřeně. Čím to je,
že nyní cítíte potřebu se vyjádřit
nejen v médiích, ale i prostřednictvím
své tvorby?
Položme si otázku: Jaká jiná hudba než
rocková je tolik sdílná a otevřená? Myslíte, že by taková mohla být pop music?
Pouze výjimečně. Proto si myslím, že
lidi by si rockové hudby měli vážit. Ve
svém textovém vyjádření nelže. Není
to žádná lakýrka, která předstírá, že
všechno je krásný. Svět spěje ke
spoustě závažným rozhodnutím
a to, že se veřejně vyjadřuji k tomuhle problému – mimo jiné
i hudbou, to pramení z toho,
že cítím ohrožení. Ohrožení
Evropy. Mnoho staletí bránili
Evropu evropští králové proti
přílivu lidí z Asie a Afriky. Bránili se jim, protože věděli, že se
tady ti lidé nedokážou asimilovat. To, že sem s nimi může přijít spousta vrahů a teroristů, je
jedna věc. Ale druhá věc je,
že ty masy, které sem přijdou,
teď sice brečí, ale nebudou
brečet věčně. Je to jen momentální stav. Proto tvrdím, že
omezení by mělo být opravdu
razantní, jinak Evropa skončí.
Abychom si dobře rozuměli, držím palce
všem lidem v budování jejich štěstí, ale ať
mi neberou to moje, potažmo mých dětí.
Napadá vás, jak vyjádřit podobnou
obavu, aniž byste byl označený za radikála?

To bohužel dost dobře nejde. Jednou vás
tak veřejně někdo nazve a už jste označkovaný. Přitom jste jenom Čech a chcete
chránit svoji zemi, jako ji chránil třeba
Karel IV. Pokud mě někdo označí za xenofoba, nemá to v hlavě v pořádku.
A s lidmi, se kterými není možná diskuze, nemá smysl diskutovat. Naprostá většina národa se mnou souhlasí, o tom jsem
přesvědčen.
Nemyslíte, že takovým zjednodušeným odsouzením nahrává i to, že jste
vystoupil na stejné akci se skupinou
Ortel?
No to jste mě pobavila… Šlo o rockový
festival, kde hrálo asi šest kapel. Nebylo
to tak, že bychom koncertovali s Ortelem. Účastnil jsem se s kapelou Nová
růže rockové akce, kde hrál krom jiných
interpretů i Ortel. To už jsme jednou absolvovali tady v Praze koncem loňského
roku. Byl to naprosto bezproblémový
koncert, kterého jsem se účastnil i jako divák. Šel jsem se podívat na Ortelovu prezentaci, protože se mi doneslo, že na jeho
vystoupeních lidi hajlují a vykřikují nacistická hesla. V reálu se nic takového nedělo. Nikdo nevykřikoval, nikdo se nerval.
Prostě rockový koncert. Ten skončil a lidi
šli domů.
Jste fanoušek Ortelu?
Ne, nejsem. Abych řekl pravdu, Ortel mě
nezajímá. Nejsem zastánce toho, aby byl
umělec tváří konkrétní politické strany.
A že jich bylo… Ovšem to, že má někdo názor a projevuje ho na pódiu, není nic špatného. Pokud jde o nenásilí, je vše v pořádku.
Ve spojitosti s prezentací politických
názorů se hodně mluvilo o vystoupení
Lenky Dusilové a Davida Kollera na
Andělech. Spousta internetových diskuzí se točila kolem toho, zda umělci
na takové veřejné projevy v televizi
mají právo. Co si o tom myslíte vy?
Když jde o přímý přenos, pro spoustu lidí
je to lákavá příležitost vylít si duši. Na podobně silná sdělení ohledně obchodní politiky a mezilidských vztahů by měl být alespoň dostatek času, když už není možné
vyjádřit je prostřednictvím příslušné platformy, tedy v konkrétním pořadu. Vykřiknout do pléna tři věty mi nepřijde úplně patřičné. Na druhou stranu každý má právo
na sebevyjádření, to beze sporu. Tisk okolo tohoto rozpoutal zcela zbytečnou a nesmyslnou diskuzi, něco jako koukání se
mrtvý kočce do prd...

Vilém Čok
■ Narodil se 7. září 1961 v Mladé Boleslavi.

V roce 1978 založil pražské punkové trio Zikkurat, než v únoru 1981 uskutečnil svůj životní
přestup do legendárního Pražského výběru. Vystupoval také se skupinami Moped,
Stromboli či Delirium. Nyní hraje se svými kapelami Nová růže a ByPass.
■ Hrál ve filmu V žáru královské lásky, Pražákům těm je hej, několik měsíců
uváděl v televizi soutěž Rychlý prachy jako nástupce Petra Rychlého.
■ S manželkou má dva dospělé syny. Radost mu dnes dělá také jeho téměř čtyřletá
vnučka. „Jsem jediný Dědečok, a to je velký unikát,“ říká se smíchem.
■
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musí být razantní. Jinak skončí
Uvědomujete si, že v souvislosti s vašimi názory je velmi pravděpodobné,
že vás některé politické subjekty osloví kvůli vyjádření podpory?
To už se stalo. Nechci být ale konkrétní.
A souhlasil jste?
Ne, protože si myslím, že ten čas ještě nenastal. Souhlasil bych s tím pouze v případě, kdyby problém uprchlíků nepolevoval ve smyslu, že by ho politici neřešili.
Například kvůli diktátu Evropské unie,
který tady bezpochyby je. Potom bych
asi byl nucen přitvrdit.
Pojďme tedy už pryč od politiky. Letos
oslavíte pětapadesátku. Povězte, je
pro rockera věk něco, s čím se musí
těžce smiřovat?
Jde o to, v jaké se cítíte kondici. V rockové hudbě je jedno zásadní omezení, a to
fyzické. Protože rockový hudebník podává na pódiu velký fyzický výkon. V okamžiku, kdy už to tělo nemůže dát a muzikant tam stojí jako puk s astmatem
a šedým zákalem, tak ví, že je konec
show. Je to konec poloviny, která tvoří
rock, a to je pohyb. Právě proto se snažím
věnovat sportu. Abych to mohl dělat co

nejdýl. Zatím jsem z Pražského výběru
nejvíc fit. Sedmého prosince v O2 areně
vám to ukážu (Pražský výběr zde bude
mít velký koncert, pozn. red.).
Vzpomínám si, že před lety jste byl
celkem častou televizní tváří. Objevoval jste se ve spoustě pořadů. Nelákají vás z televizí i dnes?
Vždy platilo takové pravidlo, že když
u nás někdo vydává novou desku, tak do
určitých pořadů prostě vlézt musí. Z jednoho prostého důvodu: Není tady totiž místo
na rockovou hudbu, pokud se bavíme o televizích. Dříve, před deseti patnácti lety,
jsem v rámci propagace musel absolvovat
různé televizní show a některé mi zrovna
nevoněly. Vlezl jsem někam a pak jsem
toho litoval. To připouštím. Právě proto
jsem rád, že už je období, kdy si můžu vybrat. Teď už je totiž prostor i jinde.
Může si český umělec dovolit věnovat
se výhradně rocku? Je celkem běžné,
že si rockeři tu a tam odskočí do popových vod nebo třeba do muzikálů.
Tuhle zkušenost ostatně máte také.
Zpěváků, kteří přešli od rocku nebo
rocknrollu k pop music, je celá řada. Ostat-

Vilém Čok a ByPass

7. 5. Aš, 14. 5. Pelhřimov (fest)
3. 6. Rozvadov (slavnosti)
4. 6. České Budějovice (15:00 pivní fest)
4. 6. Jince (20:30 slavnosti)
11. 6. Třebětice u Dačic (fest)
18. 6. Hrádek nad Nisou (fest)
3. 7. Spálené Poříčí (fest)
30. 7. Nová Role (fest), 30. 7. Liberec (fest),
6. 8. Kraslice (fest), 13. 8. Litovel (slavnosti),
13. 8. Vlčtejn (fest), 20. 8. Trutnov (fest)
27. 8. Ostrava – Rocktherapy
27. 8. Brno – Mariánské léto
31. 8. Praha – Modrá vopice (KŘEST ALBA)
3. 9. Jistebník, 9. 9. Karlovy Vary – Klub
Irská, 10. 9. Brno

ně jmenovat můžu třeba i Karla Gotta. Najednou se přijde na to, že interpret má nesrovnatelně víc fanoušků, na druhou stranu zpívá možná i to, co zpívat nechce. Ti
úspěšní si nechávají většinou psát písně
od renomovaných textařů, takže sami už
moc netvoří. Je to něco za něco, ale peníze jednoznačně převládnou, protože v téhle oblasti se vydělává mnohonásobně víc
než v okrajové žánrové hudbě. I tady můžeme hledat důvod úniku lidí od rocku do
pop music. Je to ovšem za cenu, že opustí
něco čistého, protože já rockovou hudbu
považuji za čistou. Pop music ne.
Proč?
Právě kvůli penězům. Funguje tam příliš
moc tlaků, které vytvářejí producenti
a gramofirmy na interprety. Když vydavatelství nechce, aby umělec zpíval nějaký
text, tak mu to prostě zakáže. Manažer mu
řekne: Tady nebude to kytarový sólo, tady
zpívej jinak, v tomhle budeš chodit, tohle
bys neměl říkat… To byl jeden z důvodů,
proč jsem opustil velké gramofirmy a založil jsem si svůj label, kde si vydávám
desky, jak chci, kdy chci a zpívám si na
nich, co chci. Má poslední deska Zbožňuju Tvou buchtu je toho důkazem.

INZERCE

O DOBRÉM JÍDLE
A KVALITNÍCH SUROVINÁCH
VÍME VŠE
• VELKOOBCHOD a MRAZÍRNY
• Dodávky a rozvoz potravin pro jídelny, kuchyně a restaurace po celé
ČR • Kvalitní ryby, maso, zelenina a vše ostatní pro kvalitní gastronomii
• Česká zvěřina z vlastní zpracovny.

• PRODEJNA V AREÁLU FIRMY
• Bezkonkurenční ceny • Kvalitní mražené ryby a rybí ile bez
přidané vody a chemie • Rybí, drůbeží a bezmasé polotovary
• Česká zvěřina z vlastní produkce, mražená zelenina • Maso a masné
polotovary a mnoho dalších kvalitních potravin

CITUS s.r.o. Litoměřice
velkoobchod – mražené a chlazené potraviny
K výtopně 1/2140, 41201 Litoměřice

22 let na trhu, 22 let dodávek
www.citus-mrazirny.cz
telefon 416 737 166, 416 737 167
E-mail: citus-mrazirny@seznam.cz

ČTĚTE NÁS

NA WEBU

Přijme do pracovního poměru s nástupem IHNED

řIDIčE A řIDIčky AutoBusů
pro oblast Louny, Litvínov, Libochovice, Mšené-Lázně, Lovosice,
Litoměřice, Dubá, Roudnice nad Labem, Horní Beřkovice
Požadujeme 




Nabízíme

ŘP sk. D
Profesní průkaz
Kartu do DGT
Zdravotní způsobilost
Průměrnou mzdu více než 22.000 Kč
+ diety 2.000 Kč
 Moivační složku za PHM
 Beneity
- Úhrada pojistky z výkonu povolání
- ZDARMA chytrý mobilní telefon + sim karta
s hrazeným tarifem vč. internetu
- Cestování iremními autobusy ZDARMA
- Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
- Firemní půjčka

„Možnost získání řidičského průkazu ZDARMA“
kontaktujte nás
na tel.: 567 121 244 nebo
personalni@icomtransport.cz
www.modra-vlna.cz
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Smilnily s ďáblem,
upalte je! Bobligův
čarodějnický „byznys“
Hospodský z vykřičeného
domu, nedostudovaný
právník. A také sadista,
který ve jménu církve
svaté rozpoutal největší
hon na údajné čarodějnice
v našich dějinách. Jindřich
Boblig měl v druhé
polovině 17. století na
svědomí desítky životů.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Byly to temné a kruté časy, které
v druhé polovině 17. století zasáhly Moravu. Zatímco my prožíváme 30. duben
jako tradiční veselici založenou na pohanském sletu čarodějnic a vítání jara, tehdy
plameny na vatrách zabíjely nevinné lidi.
Svým bezohledným honem za domnělými čarodějnicemi se proslavil nedostudovaný právník jménem Jindřich František
Boblig. Inkvizitor, který si z čarodějnických procesů udělal výnosný byznys.
Všechno začalo roku 1659, kdy na žerotínském panství na Šumpersku propukla
vzpoura proti vrchnosti, kterou potlačila až
armáda. Byla to doba, kdy lidé věřili
v magii, jak bílou, která dodávala zdraví
nebo pomáhala domácím zvířatům, tak
v černou, která sesílala choroby nebo bouře. Centrem panství byl zámek Velké Losiny severně od Olomouce, kde byla u moci
pověrčivá hraběnka Angelika Gallová.

Poddané neměla ráda, po vzpouře jim nevěřila, navíc byla přesvědčená, že zavraždili bývalého zámeckého pána a jejího bratra
Přemka. Na její pozvání přicestoval roku
1678 již zmiňovaný 66letý Jindřich F. Boblig, který v mládí studoval práva, ale doktorát nezískal, což mu však vykonávání úřadu inkvizitora nebránilo. Rodák z dnešních Zlatých Hor se rozhodl, že na „stará
kolena“ rychle zbohatne na čarodějných
procesech, kterých se jako přísedící účastnil už dlouhé roky. Tehdy bylo v sousedním Niském panství upáleno přes 200 lidí
a jejich majetek si mezi sebe členové tribunálu rozdělovali. Pro Bobliga to byly peníze snadněji nabyté než ty, které předtím
vydělával coby hospodský v olomouckém
vykřičeném domě U divokého muže.

Se střelným prachem na krku
První obětí Bobligových procesů se na
Šumpersku stala žebračka Marina
Schuchová. Ta během nedělní mše nesněd-

104

Nejméně tolik obětí si
vyžádaly Bobligovy
procesy na Moravě.

la svatou hostii, ale schovala si ji. Při tom
ji ale zahlédl ministrant a vše se nakonec
doneslo až k hraběnce a Bobligovi. Stařena byla zatčena. „Dorota, ta naše porodní
bába, potřebovala tu posvěcenou hostii,
aby ji dala svý krávě na kousku chleba,
aby jí začala zase dojit. Ona mi za to slíbila máz hrachu a ještě trochu ječný mouky,“ vypověděla při výslechu nebohá žebračka. Proces trval skoro rok. Na základě
výpovědi žebračky, která po spatření mučírny řekla i to, co nevěděla, byly obviněny další ženy. „Výslechy začaly v září
1678, první tři ženy byly upáleny 7. srp-

Vladimír Šmeral coby inkvizitor
Boblig ve filmu Kladivo na čarodějnice. Skutečná Bobligova podoba se podle historiků nedochovala.
FOTO | ČSFD.cz A ARCHIV MAFRA
na 1679. Vše podléhalo zdlouhavé byrokracii, kdy rozsudky musel ještě potvrzovat pražský apelační soud. Odsouzené tak
čekaly na popravu téměř rok. Kat jim na
krk zavěsil váčky se střelným prachem.
Ten se poměrně brzy vzňal a nešťastnice
se udusily,“ vysvětluje Jiří Doupal, zástupce kastelánky na zámku Velké Losiny.

Kladivo na čarodějnice
Kdo byly podle tehdejšího pojetí čarodějnice a jak je bylo možné rozpoznat? Inkvizitorům k tomu sloužilo několik publikací. Jedna z nejznámějších se jmenovala
Malleus maleficarum neboli Kladivo na
čarodějnice, jehož autory byli koncem
roku 1486 dva dominikánští mniši z německého Kolína nad Rýnem. Právě podle
názvu této knihy vznikl v roce 1969 oceňovaný film režiséra Otakara Vávry Kladivo
na čarodějnice, ve kterém Bobliga skvěle
ztvárnil Vladimír Šmeral.
„Čarodějnice se s ďáblem scházely na
takzvaných sabatech, rejích, kde spolu
i s čaroději pohlavně obcovaly, oddávaly
se sexuálním orgiím a neřestem včetně homosexuálních styků. Tančilo se a hodovalo, požíváno bylo nejen maso nemluvňat,
ale i žáby a červi. Sabat býval zakončen

černou mší vedenou samotným ďáblem,
kde se močilo na hostie, cílem bylo zesměšnění křesťanského boha. Ďáblovi se
projevila náklonnost líbáním jeho rukou
a nohou či dokonce holého zadku,“ stálo
ve středověkých publikacích.
Jindřich Boblig ustanovil ve Velkých
Losinách tribunál, ve kterém zasedal a odsuzoval ještě hejtman panství Adam Vinařský, duchovní Kristián Meyer, purkraZ jednoho z procesů na německém území
z konce 16. století se dochovala na
mučidlech vynucená výpověď jisté selky:
„Za 40 let své praxe jsem zahubila
nejrůznějšími způsoby skoro 250 lidí,
vyvolávala bouře, zapalovala domy,
souložila s čerty, kteří se mi zjevovali jako
psi, kočky, ale také jako červi či blechy,
a z těchto svazků přivedla jsem na svět
20 dětí, které jsem všechny zabila a snědla.“

bí František Václav Vraný, správce hamru
Jan Richter a lesmistr Krištof Ziedler. Odsuzoval a upaloval nejen ženy, ale i muže.
Bobligovou motivací ke stále zvyšujícímu se počtu procesů byl nejen zřejmě vrozený sadismus, ale hlavně touha po majetku odsouzených. Ten si dělil spolu s členy
poroty a losinskými pány. „Vlastní upálení bylo docela nákladné, kat si účtoval
11 zlatých a 40 krejcarů,“ podotýká Doupal. Podle dobových údajů to byla přibližně mzda za 11 týdnů práce havíře či tesaře.
Losinské panství postupně začalo být
Bobligovi malé, proto se zaměřil přímo na
Šumperk, kde zničil rodinu bohatého barvíře Sattlera a dokonce nechal upálit i šumperského děkana Kryštofa Lautnera, který
proti němu veřejně vystupoval. Poté se
chtěl Boblig vydat do Olomouce, ale dopis
místních občanů císaři jeho řádění ukončil.
Leopold I. nechal roku 1696 činnost inkvizice na Moravě ukončit. Přesný počet Bobligovým tribunálem odsouzených a upálených lidí není známý, v Losinách mělo jít
o 56 obětí, v Šumperku o 48. Sám inkvizitor zemřel na konci ledna roku 1698.
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Nejrychlejší doručení

Zboží vám doručíme nejrychleji na trhu.

Telefonická podpora 24 hodin denně

Naši profesionálové jsou vám k dispozici.
Poradíme s výběrem i objednávkou.

Nejširší nabídka světových značek

Skladem a ihned k odběru máme více než 800 000 kusů zboží
v téměř 6 000 různých kategoriích.

více na www.alza.cz/nejobchod
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Pradávná bitva
va mezi psy a kočkami nehrozí
oz jejich páníčkům. Zvláště
tě
když pejskařem je zpěvák Pavel Vítek a milovnicí koček nestárnoucí
Petra Černocká. Mohutní bullmastifové jsou odvážní hlídači
a Pavla Vítka milují. To černobílý kocour se sice rád mazlí, ale Petru
Černockou venku přehlíží. Na co se chovatelé vzájemně ptali?

PAVEL VÍTEK: CO TĚ VEDLO K TOMU, ŽE SES
ROZHODLA POŘÍDIT SI KOČKU, A JAK TO ZVLÁDÁŠ?

Petra Černocká: Ta první si nás na chalupě prostě našla. Jednu jsme si pak vzali v útulku. Teď máme dvě, ale měli jsme už i tři. Asi jsem si na ně vypěstovala závislost. Při našem
povolání je kočka výhodná v tom, že nevyžaduje pravidelné procházky a nestýská se jí,
když odjedeme, třeba i na tři dny. Stačí jen hodná sousedka, která přijde každý den kočku
nakrmit. A taky je milé, že když se vrátíme, nekouká se uraženě.

Pavel Vítek: Raději si takovou možnost ani nepředstavuji. Jsou to členové naší rodiny,
opravdoví kamarádi. Psi jsou prostě součástí našich životů už přes dvacet let a bez nich
by byl život smutnější. Navíc bych se asi nedokázal obejít bez jejich bezměrné lásky
a oddanosti. Jsem prostě pejskař tělem i duší...

PAVEL VÍTEK: CO SE TI
NA KOČIČÍ DUŠI LÍBÍ NEJVÍC?

PETRA ČERNOCKÁ: DOVEDEŠ SI PŘEDSTAVIT SVOJI
DOMÁCNOST BEZ PSÍCH KAMARÁDŮ?

Petra Černocká: Určitá nezávislost. Pes je tak trochu závislák a oddaně miluje i špatného páníčka, který nestojí za nic. Můj milovaný kocour doma skoro vždy na zavolání přijde, ale v terénu, už jen když nemá celkem nic jiného
na práci. Je to kliďas, nežebrá pohledem, když je jídlo na stole, a neštěká na každého, kdo jde kolem dveří. Má svoji
důstojnost, ale zároveň se skoro pořád mazlí. Když ho pustím z náruče, tak se necítí dotčeně.

Pavel Vítek: Nevím... Domnívám se, že ano, ale určitě by hodně záleželo na tom, abych
u jejich prvního setkání byl i já. Jinak by jej brali přesně, jak jsi to nazvala: jako vetřelce
ve svém teritoriu. Pokud by kotě ale přijali, stalo by se součástí jejich smečky.

PAVEL VÍTEK: JEDEN Z NAŠICH
PSŮ SI SE MNOU VŽDYCKY
„NOTOVAL“. KDYŽ JSEM SE
U KYTARY ROZEZPÍVÁVAL
NEBO SE UČIL NOVÉ
PÍSNĚ, HNED PŘIBĚHL
A ZKOUŠEL „ZPÍVAT“ SE
MNOU. JAK JE TO U VÁS?

PETRA ČERNOCKÁ: KDYŽ JSME NAŠLI V ZAHRADĚ
ZATOULANÉ KOTĚ, NAUČILI JSME NAŠEHO PSA
SE S NÍM SKAMARÁDIT. MYSLÍŠ, ŽE BY SE TI TVOJI
HAFANI DOKÁZALI S TAKOVÝM VETŘELCEM SŽÍT?

Petra Černocká: Když si doma zpívám ať už s kytarou, nebo
bez, můj pes absolutně nereaguje. V tom se možná ztotožňuje
s některými rozhlasovými posluchači, kteří, jak se dnes říká,
Černockou nemusí. Pochopitelně jsem ho podezřívala, že dobré
hudbě vůbec nerozumí. Ale překvapil nás! Když běžel v televizi
film Tenkrát na západě, kde je známá melodie hraná na foukací
harmoniku, začal výrazně zpívat neboli výt, kdykoli
se motiv ozval. Tak jsme jeho talent začali
rozvíjet. Dnes když vytáhnu foukačku, tak
zpívá hned při prvních tónech. Zkus to.
PETRA ČERNOCKÁ:
KDO JE MAZANĚJŠÍ
A SAMOSTATNĚJŠÍ? KOČKA,
NEBO PES?

Pavel Vítek: Myslím,
že mazanější jsou
spíš kočky. Psi bývají přímější a vyloženě vyhledávají
lidskou společnost, je pro
ně nezbytná. Kočka je větší
šelma a v nouzi se bez člověka
asi obejde, pes nikoli. Podle
mě obecně psi mají k člověku silnější citové pouto než
kočky, je to dané i formou
našeho vzájemného soužití
v minulosti...
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Fenomén Švejk. Po světě mu staví
Ačkoliv považujeme humor Jaroslava Haška za typicky
český, jeho slavný dobrý voják Švejk baví čtenáře od
Sibiře přes Itálii až po dalekou Sýrii i po téměř 100 letech.
„Švejkovu mezinárodní společnost vede Nor, který se kvůli
tomu naučil česky,“ říká Richard Hašek, spisovatelův vnuk.
„Haškologové jsou něco jako cimrmanologové,“ dodává
muž, který se označuje za „pitomce slavného“.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Jeho obtloustá postava, vojenský
mundúr a lehce připitomělý výraz ve tváři
dělá Česku ve světě větší reklamu, než většina z nás vůbec tuší. Vždyť sochy dobrého
vojáka Josefa Švejka najdeme třeba v Polsku či v ruské Samaře. A také autor slavné
knihy jeho osudů, Jaroslav Hašek, patří
mezi nejpřekládanější české autory a je
uznávaný po celém světě. V Rusku jsou po
něm pojmenované ulice, v Německu pivnice a v Moldavsku dokonce škola. V mnoha evropských městech má pamětní desku,
jeho portrét je na dopisních známkách,
jeho jméno nese mezinárodní vlak, obří námořní loď i vesmírná planetka.
V sobotu 30. dubna uplyne
od Haškova narození
133 let. „Do roku 2000 se
mě lidé ze zahraničí ptali, proč si Haška nevážíme, když má takový
světový ohlas. S novým tisíciletím se o něj
i Švejka zvýšil zájem konečně i u nás, a tím se náš
jistý národní dluh smazal,“
říká Richard Hašek (na snímku v kolečku), vnuk slavného spisovatele. Svého dědu sice naživo nikdy nespatřil, z rozsáhlé rodinné sbírky ho však
zná dokonale.

Další pocty se Haškův hrdina dočká
zřejmě už příští rok ve středočeských Kralupech nad Vltavou. „Zdejší nadšenci získali ve sbírce asi půl milionu korun. Také
napsali povídku, jak voják Švejk navštívil
Kralupy. Náčrtky pomníku už jsou hotové, teď by měla socha postupně vznikat.
Bude to Švejk sedící na lavici a umístíme
ho pravděpodobně na Palackého náměstí,“ říká starosta města Petr Holeček.
Summa summarum: V současnosti stojí
v Česku jen jedna socha Švejka, tři sochy
Haška, existuje na 40 Haškových ulic, desítky Haškových i Švejkových pivnic
a hospod a několik pamětních desek.

Švejkem proti válce
Je až s podivem, jaký zvuk
má Jaroslav Hašek
a jeho nejslav-

nější hrdina v zahraničí. Poslední pomník
Švejka mimo Česko byl vztyčen v roce
2013, a to tři tisíce kilometrů na východ
od Prahy v ruské Samaře. „Švejk tu sedí
na sudu s prachem, kouří dýmku a nic si
z toho nedělá,“ popisuje pobaveně Richard Hašek. Pomník je dle autora, ruského sochaře Alexandra Kukleva, inspirován Haškovou povídkou Dobrý voják
Švejk se učí zacházet se střelnou bavlnou, kdy Švejk plnil výbušninou torpéda
a kouřil při tom dýmku. Následnou explozi skladu jako jediný přežil a dostal za to
medaili.
„Socha je takový symbol nesmyslnosti
válečných konfliktů,“ řekl sochař, který
Švejka umístil k bývalému hotelu San
Remo, kde Jaroslav Hašek na jaře 1918 pobýval. Bylo to v době, kdy po neshodách
s velením opustil československé legie
v Rusku, které zpočátku pomáhal organizovat, a přidal se k Rudé armádě. Hašek se
při obraně Samary po boku rudoarmějců
vyznamenal, po jejím dobytí ovšem utekl dál na východ do tatarské Bugulmy. „I zde se
účastnil
bojů
a dva roky
před smrtí
napsal dokonce román Velitelem
města

Švejkova socha v polském Sanoku.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Bugulmy. Na dědovu památku tady dnes
stojí Haškovo muzeum. Hned vedle chtějí
v budoucnu Rusové postavit muzeum humoru a ironie,“ říká. Rusům dobře známý
Švejk zdobí také zastávku metra v Petrohradu. Kdo tam prý sáhne na jeho kulatý
nos, bude mít celý den štěstí. Ulic a pamětních desek je v celé zemi nespočet, pojmenováno je po něm mnoho pivnic a hospod.

Společnost Haška vede Nor
Celkem je po Evropě rozeseto 14 soch vojáka Švejka. „Kamenný Švejk stojí například v Humenném na Slovensku, další
bronzový v Přemyšli a Sanoku v Polsku,
Omsku v Rusku, nebo také Kyjevě, Lvově
či válkou zmítaném Doněcku na Ukrajině,“ vypočítává vnuk, sám čestný předseda mezinárodní Společnosti Jaroslava Haška. „To je taková instituce, kterou dnes
vede můj kamarád Nor Jomar Honsi, jenž
mapuje spisovatelovu životní pouť a česky
se naučil po přečtení románu Osudů dobrého vojáka Švejka,“ podotýká Hašek. Tato
společnost například v roce 2014 uspořádala v americkém státu Iowa festival na
oslavu Švejka, před pár lety organizovala velkou konferenci ve francouzském Grenoblu nebo před dvěma lety sympozium a veřejné
čtení z kompletního Haškova
díla v Milíně a Římě, které
zde vydali knižně.

INZERCE

TESCO PŮJČKA

Za řádné splácení opravdu

garantujeme nižší úrok,

než je bankovní průměr.
Navštivte náš stánek nebo
volejte zdarma 800 610 650

Platí do 30. 4. 2016 při splnění podmínek Home Credit a.s., který je poskytovatelem Tesco Finančních služeb.
Při schvalování úvěru může být využito dotazování se do úvěrových registrů SOLUS a Nebankovního registru
klientských informací. Více informací, včetně informací o registrech, najdete na www.solus.cz, www.cncb.cz
a www.itesco.cz/fs.
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sochy, čtou ho i v Sýrii
„Podobné akce vznikají spontánně z iniciativy tamních lidí, kteří Haška a Švejka
znají a mají je rádi. Všechno vymýšlejí
oni a mě si spíš zvou, abych na slavnostech promluvil. Naposledy jsem o svém
dědovi vyprávěl v Petrohradu, nedávno
v Německu a zvali mě i do Istanbulu, kam
jsem ovšem nejel kvůli ptačí chřipce, která tam tehdy řádila,“ podotýká vnuk.

První překlad je starý 90 let
Richard Hašek dnes žije ve vilce na pražské Hanspaulce, kde v horních patrech zřídil asi největší sbírku děl a artefaktů, které
se nějak týkají jeho slavného předka.
A právě sem před pár měsíci osobně přišli
z německého velvyslanectví. „Premiérka
spolkové země Porýní-Falc mě pozvala,
abych Jaroslava Haška uvedl do jejich
síně slávy. Je to vlastně náměstí v Mohuči, uprostřed je monument z oceli – trojrozměrná Hvězda satiry. A kolem ní osmdesát malých pomníčků, hvězd v chodníku.
Jaroušek je tam vedle básníka Heinricha
Heineho či herečky Marlen Dittrichové.“
A právě z Německa pochází první a nejstarší překlad nesmrtelného románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Je z roku 1926. Kniha byla dodnes přeložena do 58 světových jazyků. „Tady je
překlad Švejka v arabštině, který vyšel
v Sýrii,“ ukazuje vnuk. „Mám pocit, že
třeba Saúdy v Saúdské Arábii by osudy
nějakého Haška nebo Švejka nezajímaly,
ale Sýrie, to byla vždycky kulturní země.“

Vedle arabského vydání má Richard Hašek překlad hebrejský, hned vedle čínský
a taiwanský. „Tady je brazilský a tady vůbec poslední, islandský, z roku 2015. Ten
se sháněl těžko. Jsou zde i typické obrázky Josefa Lady,“ podotýká s tím, že některá vydání ruská, polská, německá a další
mají své vlastní ilustrace.
Pravděpodobně největšími milovníky
Švejka jsou Poláci. „Mám knihu, kde jsou
od roku 1930 zaznamenána veškerá divadelní představení a filmy o Švejkovi, které
vznikly v Polsku. Poláci pochopili Haškův
humor asi nejlépe. Každý rok ve městě Přemyšl dělají takové manévry v dobových
uniformách k poctě Haška a Švejka,“ říká

městě Holubinka se žáci učí na gymnáziu
Jaroslava Haška.

„Pitomci“ slavných
Starat se o odkaz svého slavného dědečka
Richarda Haška baví, zároveň takovou práci vnímá i jako svou povinnost. „Získávám
tím přátele a je podstatné, že to nebereme
zase tak vážně. Je u toho velká sranda. Já
a mně podobní jsme takoví pitomci slavných,“ ironizuje pojem „potomci slavných“. Během let ale Hašek o mnoho cenných artefaktů přišel. „V roce 1951 byl syn
Jaroslava Haška, tedy můj otec, zatčen. Nešlo o politické důvody, ale o ekonomické

Dobrý den, jmenuji se Švejk
V Česku žije podle statistik webu www.kdejsme.cz 33 lidí s příjmením
Švejk. Nejvíce jich je na Chrudimsku a dále pak na Kolínsku,
Karlovarsku a Přeloučsku.

Hašek. Poláci před několika lety také uspořádali i cyklistický festival Švejk Fest Halyčyna. Na kolech se jelo z města Přemyšlu až na Ukrajinu do města Lvov. Na konci
akce byla na zdi lvovské radnice odhalena
kovaná silueta Josefa Švejka na kole. Velkými znalci a obdivovateli Haška jsou
také Maďaři. „Všechny ty národy Hašek
zajímá ve spojitosti s tím, co se dělo za první světové války. Někdy to přechází i do cimrmanovského stylu, ale to je dobře, lidé
se mají bavit. A to vidím u těch Poláků,
Slováků, Ukrajinců, ale nakonec i Rusů, ti
všichni mají v sobě trochu toho haškovsko–cimrmanovského ducha.“
Haškův Švejk pronikl i do světa techniky. Na trase Praha – Budapešť jezdí vlak
č. 274 Jaroslav Hašek, v Černém moři
zase pluje stejnojmenný tanker třídy
„řeka-moře“, který kotví v přístavu Kerč
na Krymu. V roce 1987 byl ukrajinskými
astronomy podle slavného spisovatele pojmenován asteroid č. 2734, v Moldávii ve

záležitosti. Poté přijela Státní bezpečnost
s dodávkou a všechny zápisky a materiály,
včetně Haškových dopisů jeho ženě Jarmile nebo dokonce prvního rukopisu o Švejkovi, odvezla. Naštěstí se třeba právě rukopis neztratil a je v Památníku národního písemnictví,“ vypráví Hašek, který se o pozůstalost soudil v 90. letech se státem.
„Soud řekl, že došlo k procesním chybám
a nic nám nevrátili. Soudit se už dál nechci,
stojí to moc peněz a energie.“
Místo toho Richard Hašek spravuje sbírku, jezdí po světě a v Lipnici nad Sázavou
na Vysočině provozuje s rodinou hospodu
U České koruny, kde Jaroslav Hašek bydlel a napsal podstatnou část Švejka. V domku pod hradem, který si na dluh koupil, pak
spisovatel dožil poslední tři měsíce svého
života. Na památku zde bylo vytvořeno
Haškovo muzeum, jediné v Česku. „V sobotu 30. dubna se tam zase sejdeme, pravidelně sem jezdí mnoho haškologů z Čech
i ze zahraničí,“ uzavírá Richard Hašek.

Námět na Švejka skončil v uhláku
Když se Jaroslav Hašek (na snímku) v polovině května 1911
vracel pozdě v noci z tahu po pražských hospodách do svého
bytu, měl v kapse cár papíru. Snad to byla účtenka z posledního
lokálu. Na ní stály naškrábané, ač jinak psal krasopisně, dvě
věty: „Pitomec u kompanie“ a „Nechal se vyšetřit a kvůli blbosti
superarbitrovat“. Zmačkaný ho po příchodu hodil na zem a cár
nakonec skončil v uhláku. „Kde je ten papír?“ ptá se po probuzení tehdy 28letý spisovatel své ženy Jarmily. „V uhláku,“ vyloví
umouněný cár děvče a podá ho Haškovi. Dvě věty na kusu papíru byl první prazáklad jednoho z nejslavnějších románů, které u
nás kdy vznikly.
Hašek zasedá do svého křesla k dubovému stolu, začíná psát a za
několik měsíců vydává knihu „Dobrý voják Švejk a jiné podivné
historky“, která vyšla v nakladatelství Hejdy a Tůčka roku 1912.
Tedy ve stejný rok, kdy se Haškovi a Jarmile narodil syn Richard.
„Když se můj otec narodil, Jaroušek dostal od tchána peníze na kočárek. Říká se, že si vzal mého čerstvě narozeného otce s sebou
do hospody, aby se pochlubil. Peníze na kočárek s kumpány pro-

pil a snad dokonce mého
otce v hospodě zapomněl,“
popisuje vnuk Richard.
Nesmrtelný román o Švejkovi, jehož povaha částečně
vznikala podle jednoho
pražského truhláře, byl napsán až později, v letech
1921 až 1923. Tedy až poté,
co Hašek prožil roky ve světové válce. A byl to jiný Švejk, román mnohem hlubší a nesrovnatelně kvalitnější. Jak později napsal Bohumil Hrabal: „Na jeden zátah jsem si přečetl Švejka. Je to geniálnější, než jsem myslel. Je to geniální, protože teprve poté, když Hašek všechno z války téměř zapomenul, teprve pak v tom přehodnocení, v tom pábení napsal knihu, která je čistá, jako psaná levačkou, jakoby psaná po překonané kocovině. Jak se tento text liší od Haškova textu
v roce 1912 – to je pokleslá humoristická literatura.“

inzerce

vlasy
nepadají
www.thermal-sens.cz

Je velmi obtížné se v dnešní době velkých reklam orientovat tak, aby byl kupující
absolutně spokojen. Za kvalitu a účinnost výrobků irmy SENS však hovoří velký
ohlas spokojených klientů,
kteří si nemohou vynachválit
zejména přípravek na podporu růstu vlasů. Proto jsme se
zeptali zástupců irmy SENS,
aby nám sdělili něco bližšího
o svých výrobcích.
Prosím Vás, můžete nám říct
něco bližšího o Vašich výrobcích, týkajících se růstu vlasů,
na něž je v současné době takový ohlas?
Naše irma se zabývá distribucí
vlasové kosmetiky australskomaďarské irmy zn. THERMAL.
Všechny výrobky samozřejmě
prošly klinickou atestací.
Co říkáte neuvěřitelnému
ohlasu zejména na výrobek,
který podporuje růst vlasů?
Tento výrobek je připraven výlučně na přírodní bázi. Obsahuje
minerální látky, proteiny, včelí
produkty, olej z kukuřičných klíčků, vitaminy E, D, B a jiné přírodní látky. Výsledky jsou, jak jste
podotkl, téměř neuvěřitelné.
Jak se Váš přípravek aplikuje?
Aplikace je velmi jednoduchá.
Jedna kúra se skládá ze dvou
částí – a to ze 2 ks krému TH,
který se vtírá k vlasovým kořínkům, a 1 ks šampónu TH, kterým
se vlasy po 20 minutách působení krému umyjí. U těžších případů u mužů i žen někdy doporučujeme absolvovat více těchto
kompletních kúr. Přesný návod
k použití je přiložen u každého
z výrobků.
A poslední otázka – kde lze
zakoupit Vaše výrobky a v jakých cenových relacích?
Jelikož v současnosti nejsou
výrobky běžně k dostání v lékárnách, může si každý zákazník přípravky koupit nebo objednat u irmy SENS – 697 01
Kyjov, Komenského 606, tel.:
518 615 091 a to TH krém
za 330,– Kč a TH šampón
také za 330,– Kč, jedna kúra
za 990,– Kč.
Děkuji za rozhovor a přeji
mnoho úspěchů.
připravil M. K.

SENS
S

Komenského 606,
697 01 Kyjov
tel.: 518 615 091
www.thermal-sens.cz
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Nová čeština? Ócéčko i vykontit
Jako bychom snad ani nemluvili stejným jazykem.
Do češtiny pronikají slova, kterým starší část populace
ani nerozumí. Také pro ně je určený projekt Čeština 2.0.
Originální slovník na webu www.cestina20.cz může
tvořit kdokoli, a tak se už osm let plní neotřelými slovy,
která ještě před nedávnem neexistovala. Jsou jich tisíce.
„babicovat“
vařit z náhražek surovin, které výrazně
sníží chuťovou/estetickou hodnotu pokrmu, například zaměnit hovězí svíčkovou za telecí párky, smetanu za nízkotučné mléko či mléko za vodu; inspirováno chováním moderátora pořadu Babicovy dobroty Jiřího Babici
„dělat Zagorku“
váhat, nemoci se rozhodnout; ve tvaru
„nedělej Zagorku“, popřípadě „nedělej
Dášu“ se používá jako výzva k nějaké
akci či činnosti
„vykontit“
vytáhnout z kontejneru
„pejnout“
zaplatit; z anglického „pay“
„vybrabčit“
vykrást, okopírovat, vysbírat
INZERCE

„digitální půst“
čas, kdy člověk není online a nevyužívá
žádný digitální prostředek
„chrouny“
konce velmi odrostlých vlasů, které
dlouho neviděly nůžky
„jet na Mikeše“
vyrazit na výlet do přírody jen se zabalenou celtou a žádným dalším vybavením;
podle kocoura Mikeše od Josefa Lady
„jet čtvrté gumy“
mít určitý věk, v tomto případě překročit třicítku (30 až 40 let)
„ňuňatý“
roztomilý
„ócéčko“
libovolné obchodní centrum
„opilcův kompot“
utopenec s cibulí

„Google budeme jednou psát jako Gúgl,“ tvrdí Oliva
ČR | Čeština podle ředitele Ústavu pro jazyk
český Karla Olivy nepatří mezi jazyky, které by
nyní trpěly nedostatkem nových slov. Nebylo
tomu tak však vždy. „Čtyřicet let se zdejší
společenská situace nevyvíjela. Byla zamrzlá jako
králík před krajtou. A protože nepřicházely nové
věci do života a pojmy, tak se náš slovník příliš
nerozšiřoval,“ vysvětluje jazykovědec pro 5plus2.
Jak dodává, nelze sice vyjádřit čísly, jakým
tempem se naše slovníky rozšiřují, avšak celkem
jasně se na této křivce odráží spojitost mezi jazykem a společenskou komunikací.
S otevřením hranic a následným nepřehlédnutelným vlivem globalizace prudce zesílilo
proudění nových slov do našeho jazyka. Web Čeština 2.0, který je jakýmsi slovníkem
nových a často i bizarních pojmů a slovních spojení, patří podle něj spíše do kategorie
jazykových legrácek. „Nechci to úplně vyloučit, ale jen málokdy se stane, že se takové
slovo skutečně stane běžným,“ říká na vrub obsahu tohoto internetového slovníku.
Karel Oliva také zdůrazňuje, že příliv nových pojmů do češtiny zdaleka nemají na svědomí
pouze informační a komunikační technologie a jejich sílící vliv na společnost. Stejně
zjednodušené je tvrzení, že přejímáme pouze slova z angličtiny. „Otevřeli jsme se světu
například i v oblasti kulinární. A anglická ani americká k těm nejlepším světovým
kuchyním jistě nepatří. Takže jsme přejali nespočet slov od jiných národů. Například
croissanty z francouzštiny, všechny ty tagliatelle, farfalle, penne z italštiny. Říkáme běžně
döner kebab z turečtiny, gyros z řečtiny a tak dále. Když jsme žili za ostnatým drátem, tak
jsme pochopitelně nic nepřejímali,“ přibližuje Oliva. Nová slova je podle něj však
zapotřebí vždy řádně počeštit. „Za několik desítek let, pokud ještě vydrží nějaký
Google, tak ho budeme psát pěkně s čárkovaným ú,“ má jasno Oliva.
(vrm)

Dluhopisy e-Finance
Investice na 5 nebo 10 let

Realitní skupina e-Finance, a.s. vydala již tři emise dluhopisů e-Finance s pevným ročním výnosem 7 % a jednu emisi
s pevným ročním výnosem 6 %, jejichž emitentem je společnost e-Finance, a.s.
 Úrokový výnos

Od počátku emise dosáhnou dluhopisy 34 % výnosu za 5 let a 79 % výnosu za 10 let! Dluhopisy E-FINANCE IV nabízí mimořádnou příležitost
zhodnocení vložených ﬁnančních prostředků s průměrným ročním výnosem 6 %, po dobu pěti nebo deseti let, dle vlastního rozhodnutí investora.
Hodnota dluhopisu se navyšuje každý den o alikvotní část výnosu.

 Upsání a koupě dluhopisů

Nejprve uzavřete smlouvu o upsání a koupi dluhopisů, poté uhradíte emisní kurz upsaných dluhopisů, a to buď převodem na účet, který je ve
smlouvě uveden, nebo v hotovosti (hotovost pouze do ekvivalentu 270 000 Kč), a následně Vám budou předány dluhopisy. Dluhopisy mohou
být také zaslány poštou jako pojištěná cenná zásilka. Smlouvu o upsání dluhopisů je možno uzavřít přímo v budově eFi Palace, korespondenční
formou nebo po vyplnění formuláře na adrese www.e-ﬁnance.eu.

Pro koupi dluhopisů volejte  515 555 555

Dluhopisy eFi Palace

Investice na 2 roky

Společnost eFi Palace, s.r.o., která je součástí koncernu e-Finance, a.s., vydává další emisi dluhopisů areálu ubytovacího
a hotelového komplexu eFi Palace Hotel, nacházejícího se v centru Brna, jehož příjmy jsou generovány z pronájmů
nemovitostí, a to ubytovacích jednotek, bytů a nebytových prostor. Tyto dluhopisy jsou určeny pro investory se zájmem
o investování do produktu spojeného s konkrétní nemovitostí.
 Úrokový výnos

Dluhopisy nesou pevné zhodnocení ve výši 4,5 % p.a. Uvedený úrok je ﬁxovaný po celé dvouleté období a jeho výše se nemění bez ohledu na
případný pokles bankovních úrokových sazeb. Úrok bude majiteli dluhopisu vyplácen po prvním roce a po dvou letech při splacení celé investice.

 Upsání a koupě dluhopisů

Nejprve uzavřete smlouvu o upsání a koupi dluhopisů, poté uhradíte emisní kurz upsaných dluhopisů, a to buď převodem na účet, který je ve
smlouvě uveden, nebo v hotovosti (hotovost pouze do ekvivalentu 270 000 Kč), a následně Vám budou předány dluhopisy. Dluhopisy mohou
být také zaslány poštou jako pojištěná cenná zásilka. Smlouvu o upsání dluhopisů je možno uzavřít přímo v budově eFi Palace, korespondenční
formou nebo po vyplnění formuláře na adrese www.eﬁpalace.cz.

eFi Palace

Pro koupi dluhopisů volejte  515 555 555
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Česká republika

Jarní očista těla Made in Czech
Expertky na zdravý životní styl radí, jak detoxikovat a povzbudit organismus domácími potravinami
5plus2
■ RÁDCE
Česky, ale zdravěji. Více
zeleniny dejte i do svíčkové
Jíst česky se dá i zdravě. Jen si musíte
umět poradit s některými nástrahami. Tak
třeba zahušťujte strouhanou bramborou, nikoliv bílou moukou, místo smetany přidávejte do omáček tvarohovou lučinu a vařte
se spoustou zeleniny. I u svíčkové navyšte
její množství, omáčka se vám tím přirozeně zahustí a bude mít výraznější chuť.
A jezte také dušenou mrkev, kedlubnové
INZERCE

zelí a jiné zeleninové recepty. Vyhýbat se
nemusíte ani masu. Když si vyberete dobrý chov, můžete využívat české maso, co
hrdlo ráčí. Od kuřecího, přes králíky až po
česká hovězí plemena. Jsou tu také sádky
s rybami, nejvíce se hodí pstruzi a líni.

a jiné klíčky. Výhonky jsou naplněné enzymy, chlorofylem, vitaminy, minerálními
látkami a příznivě ovlivňují zažívání, proto
se velmi často používají při detoxikaci.

Jáhly i pohanka se vrací
na naše stoly, dodají energii

Lněné semínko jako
potravinový superman
I v Česku máme takzvané superpotraviny,
tedy pro zdraví mimořádně prospěšné suroviny. Jde například o lněné semínko, které
je bohaté na nenasycené mastné kyseliny
omega-3, vlákninu a látky, kterým se říká
lignany (ty působí jako antioxidanty). Dále

také ořechy, borůvky nabité vitaminem C
a železem, šípky, které povzbuzují imunitu
obsahem vitaminu C, nepasterizované kysané zelí plné enzymů podporující trávení,
vlákniny, vitaminu C a probiotických bakterií a nakonec výhonky jako třeba řeřicha

Mezi nejzákladnější potraviny českého zemědělství dříve patřily jáhly, pohanka,
brambory, ovesné vločky, žitná mouka.
A ty se dnes postupně vrací mezi žádané
a oblíbené. Dodávají tělu především energii, obsahují vlákninu, vitaminy skupiny B, vápník, některé zase rutin a podobně. Pěstovali jsme a využívali množství
rostlin, které poskytují oleje, jež tvoří také
nezbytnou část našeho jídelníčku.

Kváskový chléb je nabitý
minerálními látkami
Vašemu tělu prospěje i tradiční české pečivo. Kvalitní kváskový chléb, ideálně z žitné mouky, je nabitý minerálními látkami
(hořčík, vápník), vitaminy (například skupiny B) a vlákninou. Je tedy vhodný i pro
redukční jídelníček. Stejně jako u jiných
sacharidů je vhodnější pečivo konzumovat spíše dopoledne, aby se vám snáze dařilo hubnout, ale jinak se ani chlebu skutečně vyhýbat nemusíte.

Co k nám letí přes půl
Země, to se sklízí nezralé
Naše tělo je nejlépe vybavené na zpracování lokálních surovin, uzpůsobovalo se
tomu po celá staletí. Proto například po
ananasu mnoha lidem brní jazyk nebo pálí
žáha. Přitom je to velmi zdravé ovoce.
Naše zažívání ale na něj není připravené.
Brnění jazyka také může ukazovat na možnou potravinovou alergii, která může být
dána mimo jiné faktem, že dané produkty
nejsou sklízeny ve fázi zralosti. Cokoliv,
co k nám putuje přes půlku zeměkoule, se
sklízí zelené, nezralé, aby pak ovoce nebo
zelenina dozrávaly cestou, ve speciálním
plynném prostředí. Také tu jsou chemická
ošetření proti plísním a škůdcům, jež by
mohli ovoce a zeleninu napadnout cestou.
Kamila
Novotná
nutriční
specialistka,
Svět zdraví
(svet-zdravi.cz)
Markéta
Brožová
hlavní trenérka
fitness center
pro ženy
Contours
(contours.cz)

INZERCE

schindeleho minerály - názor léKaře
Jsem lékařka na odpočinku, 70 let, 9 let jsem přesluhovala, nyní již neordinuji. Pracovala jsem 22 let jako přednostka hematologického a transfúzního oddělení v nemocnici v Novém Jičíně. Posledních 30 let se zabývám i přírodní medicínou, rychle
jsem totiž zjistila, že ji lze výborně kombinovat s tou oiciální západní. Za posledního půl roku jsem spotřebovala 12 plechovek
mletých Schindeleho minerálů jak na sobě, tak na lidech, kteří se na mě obracejí v situaci, kdy jim západní medicína dostatečně
nepomáhá. Zde jsou moje poznatky s léčebnými účinky Schindeleho minerálů:
pacient, 47 let.
Před 2 lety provedena angioplastika věnčitých tepen se zavedením dvou stentů. Přetrvával zvýšený krevní tlak s hodnotami
okolo 160/100 mmH navzdory trojkombinaci antihypertenziv. K úpravě Tk došlo 4 týdny po zahájení užívání Schindeleho
minerálů, nyní Tk stabilizován na 130/80. Efekt přetrvává při pokračujícím užívání antihypertenziv a Schindeleho minerálů.
pacientka, 46 let.
Několik diagnóz při autoagresivním zánětu u rodinné dispozice. Crohnova nemoc, revmatoidní artritis a chronický zánět štítné žlázy. Při středně intenzivní léčbě stabilizace stavu s přetrváváním obtíží, které jsou mírnější. Šest týdnů po zahájení užívání
Schindeleho minerálů pacientka viditelně přibrala několik kg a má velmi dobrou náladu, takže nebylo ani nutné se ptát, jak se
cítí. Efekt přetrvává při pokračující předepsané léčbě a užívání Schindeleho minerálů.
pacientka, 67 let.
DlouhodobězvýšenýTk,užíváantihypertenziva,nynívtrojkombinaci.PřestovýrazněkolísajícíTk,vrozmezí110/60-210/100,kdy
vzestup tlaku doprovází úzkost a bušení srdce. 6 týdnů po zahájení užívání Schindeleho minerálů postupná úprava a stabilizace Tk,
nahodnotách120-150/80,vymizelobušenísrdceaúzkost.Rovněžvýraznězvýšenáchuťkjídluaúpravazažívání.Vymizeníbolesti
a závratí způsobených změnami na krční páteři. Minerály a předepsané léky nadále užívá.
pacient, 76 let.
Sklon k zácpě, artróza kolene III. stupně. Při užívání Schindeleho minerálů rychlé vymizení zácpy. Vymizení bolestí kolene při
chůzi, přetrvávají tzv. startovací bolesti při zahájení chůze.
Já sama užívám minerály kvůli potížím, které nevyžadují léčbu farmaceutickými preparáty, ale narušují pocit zdravotní pohody.
Rychle došlo k vymizení zvýšené citlivosti hlezenních kloubů, k normalizaci chuti k jídlu a zažívání, vymizení občasného bušení
srdce večer a ranních pocitů deprese. Schindeleho minerály užívám nadále v upravené, nižší dávce. Dle mých prvních zkušeností
je účinek užívání Schindeleho minerálů v souladu s tím, co uvádí řada jiných uživatelů. Schindeleho minerály obohatily významně
škálu toho, co používám. Také i díky přijatelné ceně, za kterou lze mít unikátní efekt. Mám na mysli účinek na krevní tlak, který při
hypertenzi snižují a stabilizují a to včetně kolísavé hypertenze. Také se mi líbí účinek na chuť k jídlu a zažívání, který se projevuje
i u onkologických pacientů. Ve vztahu k pohybovému aparátu předpokládám, že se uplatňuje především protizánětlivý účinek
minerálů. Pokud jde o užívání, mělo by být zřejmě dlouhodobé, s tím, že si uživatel po dosažení efektu může upravit dávkování
podle svých individuálních potřeb.
MUDr. Jiřina Kováčová, Uherský Brod

Studii potvrzující skvělé účinky Schindeleho minerálů si můžete přečíst i stáhnout na našich stránkách.

Kyselina křemičitá
Hořčík
Železo
Vápník
Draslík
Mangan
Sodík
Zinek

67,060 g
126 mg
499 mg
167 mg
134 mg
14,4 mg
16,2 mg
1,7 mg

Měď
Chrom
Nikl
Kobalt
Vanad
Titan
Bor
Molybden

0,7 mg
0,57 mg
1,11 mg
0,96 mg
0,99 mg
13,1 mg
0,65 mg
0,1 mg

Energie 0 kj • Bílkoviny
0
Tuky 0 • Cukry 0

Složení na 100 g
prášku

Kdokoliv se bude chtít svěřit a podělit se svými zkušenostmi při užívání Schindeleho minerálů, je vítán. Vybraným
ohlasům pošleme plechovku minerálů zdarma. Ideální je potvrzení zlepšení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem.

www.mineralien.co.at

Záruka původu a složení minerálů dána rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.

mleté minerály v plechovce
2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
4 ks = 515 Kč/ks
6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks

595 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.

minerály v Kapslích
2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus
4 ks = 716 Kč/ks
6-11 ks = 691 Kč/ks
od 12 ks = 661 Kč/ks

798 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.

Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2 462 Kč (+ kniha zdarma).
Denní náklady na užívání jsou v hodnotě jedné pralinky,
sladké oplatky nebo, chcete-li, dvou cigaret.

Kamenné zdraví, s.r.o.

Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712

www.kamennezdravi.cz

Havarijní pojištění

komerční prezentace

Povinné ručení
od Kooperativy se
Postará i o váš vůz
„Povinné ručení již není jen produktem, ze kterého se hradí škody způsobené na majetku
třetí osoby. Již několik let se pojišťovny snaží ho doplnit o nové produkty, ze kterých je
možné uhradit i škody vzniklé na vašem voze – například rozbitá skla, poškození vozu zvěří
nebo například krupobitím. Proto je vhodné výběru správného pojištění věnovat trochu
času,“ představuje možnosti připojištění ředitel Úseku pojištění motorových
vozidel v Kooperativě Michal Němec.
Jaké další služby si klient
v povinném ručení může koupit?
Povinné ručení již není jen produktem, ze kterého se hradí újmy
způsobené na majetku či zdraví
třetí osoby. Již několik let se ho
pojišťovny snaží doplnit o nové
produkty, ze kterých je možné
uhradit i škody vzniklé na Vašem
voze – největší zájem je o připojištění skel a poškození vozu zvěří.
Novinkou loňského roku je doplňkové pojištění sportovní výbavy –
PROSPORTY. Je určené pro veškerá
standardní osobní a užitková vozidla i pro obytné automobily. Pojištěna jsou nejen kola, lyže a další
sportovní výstroj, ale také demontovatelné nosiče a tzv. rakve – a to
včetně upevňovacích prvků. Proto
je vhodné výběru správného pojištění věnovat trochu času.

Jak při výběru nejlépe postupovat?
Ideální je, když si klient nastaví pojištění přesně podle svých potřeb.
Například motorista jezdící většinou
na venkově, případně i v blízkosti
lesa, se bude určitě lépe cítit s připojištěním srážky se zvířetem. To
si může dokonce ještě rozšířit o pojištění poškození vozu zvířetem,
tedy i pro případ, že by mu zvířata
například poškodila elektroinstalaci. Motoristovi jezdícímu hlavně
po Praze zase spíše hrozí vykradení
vozu, proto si ke svému povinnému
ručení může sjednat i pojištění zavazadel. Důležitý je také servis, který
pojišťovna v případě nehody zajistí.
Na trhu najdete produkty povinného ručení, které se o vás kompletně
postarají. Jedná se o komfort tzv. přímé likvidace – nemusíte nic složitě
řešit s pojišťovnou viníka, obrátíte

se na svou pojišťovnu a ta s vámi
vše vyřeší. Klient by se měl zamyslet
i nad nabídkou asistenčních služeb
– hradí pojišťovna odtah vozidla při
záměně paliva? Zaplatí odtah vozidla při poruše? Doveze palivo, když
dojde? To jsou praktické věci, které
mohou pomoci.
Co mám dělat v případě nehody,
kam nám volat?
Pamatujte, že každá dobrá pojišťovna vám v případě nehody zajistí
vlastní asistenční službu, která se
o vás a poškozené vozidlo postará.
Je ideální si její číslo hned uložit
do mobilu. Případně linku 1224,
kterou pojišťovny zajišťují. Na tuto
možnost bohužel mnoho motoristů
při stresu po nehodě zapomíná. To
je voda na mlýn nehodových společností, které operují na frekven-

tovaných silnicích a dálnicích. Postiženému řidiči okamžitě a „zdarma“
nabídnou svou pomoc. Podpisem
plné moci ve prospěch této společnosti se řidič vozidla prakticky
stává jejím rukojmím. Většinou
totiž na místě události řidič nemá
dostatek času pročíst si podmínky
spolupráce a ani není v takovém
psychickém rozpoložení, aby odhalil např. nesmyslné smluvní pokuty
za vypovězení smlouvy apod. Rozčarování přichází, když nehodová společnost tyto služby vyúčtuje. Rovněž
provedené opravy často neodpovídají účtovanému rozsahu a kvalitě.
Přitom nové produkty pojišťoven
naprosto eliminují nabídku takovýchto společností. Klienti díky nim
mohou využívat kvalitní smluvní
partnery, kteří jim garantují cenu
služeb i kvalitu oprav.

komerční prezentace

KlíčKy od auta
za uzavření nové
pojistné smlouvy
Hledáte kvalitní pojištění pro váš vůz?
Nepřehlédněte nabídku České podnikatelské pojišťovny, která je trojkou
na trhu v povinném ručení a pojišťuje u nás více než milion vozidel. ČPP právě odstartovala
jarní kampaň se soutěží
o šest osobních vozů značky Škoda. Navíc můžete
k nové pojistné smlouvě
získat také šekovou bankovku na slevu z pojistného u vybraných produktů
ve výši až 700 korun.
„Například klienti, kteří si u nás sjednají naši nejprodávanější variantu povinného ručení, získají zdarma úrazové pojištění řidiče a pojištění přívěsného vozíku. Naše bezplatné limity asistenčních služeb patří k nejvyšším
na trhu a ČPP je poskytuje nejen při nehodě, ale i v případě poruchy vozidla.
Díky digitalizovanému zpracování je devadesát procent škod vypláceno
do 24 hodin od ukončení šetření,“ upozorňuje Miloš Velíšek, ředitel úseku
pojištění vozidel.
Soutěž s mottem „Když výhra, tak pořádná“ bude probíhat do konce června.
Klíčky od nového vozu má šanci získat každý, kdo si u ČPP sjedná životní
nebo neživotní pojištění s minimálním ročním pojistným 1800Kč, vyplní
správně anketní lístek a vymyslí originální slogan. Odborná porota vyhodnotí nejlepší návrhy. Výsledky soutěže ČPP zveřejní na internetových stránkách a v průběhu září proběhne předání cen.

Myslete na
okamžiky,
NE na auto.
Havarijní škody nyní vyřídí UNIQA
už do několika hodin
Pojištění vozidel
UNIQA SafeLine – první autopojištění,
které umí zachránit život.
 záchrana při nehodě
 nepřetržitý dohled nad vozidlem
 platba pojistného podle ujetých km
 slevy za maximální zabezpečení

www.uniqa.cz

UNIQA pojišťovna zavedla proces vyřizování škod z havarijního
pojištění ve zrychleném režimu. Řadu škod operátoři vyřizují
v horizontu několika hodin od nahlášení.
Je to umožněno díky moderním komunikačním technologiím, a také sofistikované on-line segmentaci škod už během prvotního kontaktu klienta
s UNIQA pojišťovnou.
Je-li událost vhodná pro tzv. expresní vyřízení a obdrží-li pojišťovna od klienta
potřebné podklady obratem, umí neprodleně provést kalkulaci odškodnění,
odsouhlasit si ji se zákazníkem a zadat instrukci k výplatě pojistného plnění.
Ze záznamů vyplývá, že takto nastavený proces trvá většinou doslova jen
desítky minut.
Nejvíce se tento způsob zatím využívá v případě tzv. menších jednoznačných škod z havarijního pojištění (drobné dopravní nehody, parkovací škoda,
střet s menším zvířetem, apod.).
Do budoucna chce UNIQA expresní škody rozšiřovat, pokud to povaha pojistných událostí umožní. Je to další příspěvek ke zkvalitnění služeb a zvýšení
komfortu zákazníků.
www.uniqa.cz

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Sršeň není agresivní, čmelák kouše
Některé mýty o havěti kolem nás se dostaly i do filmu. Třeba, že psí blechy nejdou na člověka. Jaká je pravda?
Mýtus 1.: Sršeň je nejjedovatější
To, že je sršeň obrovská vosa, ještě neznamená, že její žihadlo je nebezpečnější než vosí či včelí. Budí sice strach, ale
agresivní není. Bodá pouze v sebeobraně, když brání své hnízdo. Stačí ji neodhánět mácháním rukou. Její jed je stejně
toxický jako vosí, ale daleko méně než
včelí. Bodnutí sršně je nebezpečné jen
pro alergiky.
Mýtus 2.: Čmelák nebodá
Čmeláci mají také žihadla, tedy jejich samičky. Navíc používají i kusadla, mohou
tedy bodnout i kousnout. V přírodě však
na člověka útočí jen vzácně. Bodnutí není
bolestivější než od vosy či včely a žihadlo
stejně jako u vosy v ráně nezůstává.
Mýtus 3.: Klíště chytneme jen v nížinách a v lese
Dnes už neplatí, že byste klíště nemohli
chytnout i na horách. Kvůli oteplování
se objevují i v oblastech nad 800 metrů

nad mořem. Kromě lesa žijí i na loukách, v parcích nebo zahradách u domů.
Jednoduše všude tam, kde je tráva vyšší
než dvacet centimetrů.

Komáři ohrožují
i vaše domácí mazlíčky
V souvislosti se zdravím psů a koček
jsou komáři často podceňovaní, ačkoliv
i pro ně představují určité riziko
v podobě přenosu infekčních
onemocnění, jako je například srdeční
červivost a leishmanióza.
■ Tyto nemoci mohou způsobit vážné
komplikace, na zvíře přitom může
nákazu přenést pouhé bodnutí komára.
■ Zmíněná onemocnění se totiž
nevyskytují jen v teplých exotických
zemích a jižních státech Evropy, ale
v posledních letech i u nás, konkrétně
na jižní Moravě na Břeclavsku
a Hodonínsku. Proto se vyplatí
i u mazlíčků myslet na vhodný
repelent, případně antiparazitární
přípravek s repelentním účinkem).
Zdroj: iDNES.cz
■

Mýtus 4.: Klíště je nutné udusit
Nasáté klíště na lidské kůži. Rady babiček, že musíme před vyndáním zakousnuté klíště potřít olejem, dávno neplatí.
Dušené klíště totiž uvolňuje ze střevního
obsahu bakterie do krve člověka, navíc
změkne a snadno ho při vyndávání přetrhnete. Nejsnáze klíště odstraníte pinzetou nebo speciálními kleštěmi. Na klíště
nesahejte holýma rukama a ránu vydezinfikujte, abyste nepřenesli infekci.
Mýtus 5.: Blechy psí na lidi nejdou
Proslulá filmová hláška nefunguje. Lidská blecha je poměrně vzácná, další druhy, které se u nás vyskytují, jsou blechy
psí a kočičí. I když ze zvířat na člověka
přeskočí jen vzácně, stát se to může. Především tehdy, když kočka či pes v domě

delší dobu nejsou. Vylíhne se totiž nová
generace blech, která začne hledat potravu. A pak nepohrdnou ani krví lidskou.
Mýtus 6.: Květované šaty lákají včely
Je pravda, že si hmyz snadno splete pestré
oblečení s květinami. Nemusí to však být
nutně jen kvítka na šatech, důležitá je barevnost. Lákadlem pro včely budete v zářivě žlutém tričku, naopak nevýrazné košile
si ani nevšimnou, i kdybyste na ní měli
zobrazenou celou louku. (re, iDNES.cz)
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REPELENTNÍ
SPREJ FORTE

RAKOVINA
PROSTATY
PROTONOVÁ LÉČBA

Odpuzuje komáry, ovády,
Od
klíšťata a další druhy
bodavého
hmyzu. Obsahuje
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28 % účinné
2
účin
repelentní
látky
láttky – Diet
Diethyltoluamidu,
což
co jej řadí mezi
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na trhu.

BÁSNÍCI NA
ZÁZRAK ČEKAJÍ
V KINECH OD 14. 4. 2016
VY NEČEKEJTE A OBJEDNEJTE SE NA PREVENTIVNÍ
PROHLÍDKU V PTC, NEJLÉPE IHNED
Zakoup
Zakoupíte
v síti prodejen
Teta
Tet
a drogerie,
drogerie, Makro, Penny
Penn market, Albert,
G
Globus,
lobus, Rossmann,
Rossmann, Billa a v našich lékárnách.
R

www.alpa.cz
www

PREVENCE + PROTONY = 97% ÚSPĚŠNOST

VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz
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„Svatba bude v přírodě a jen s rodinou“
ČR | Česká miss
z roku 2013 a moderátorka Gabriela Kratochvílová
prozradila v ranním vysílání Rádia Impuls, že
nové bydlení, děti a svatba jsou teď pro ni
a jejího přítele hlavními tématy. Odmítla
však odtajnit konkrétní termín, kdy si konečně řeknou své ano. „Děláme všechno

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Miro Žbirka:
Do Katky jsem
schoval ženu
i oblíbené písně

pro to, aby to zůstalo jenom mezi námi
a rodinou,“ hájila si s úsměvem Kratochvílová své soukromí. Více sdílná nebyla ani pokud jde o místo obřadu. „Bude to
v přírodě,“ smála se kráska, která se netají tím, že zkušenost ve zpravodajství jí zajistila spoustu dalších moderátorských příležitostí, tedy i přivýdělků. Kromě nejrůznějších akcí moderuje také například maturitní plesy a výjimečně i večírky. „Musím říct, že je to mimo jiné fantastická

Miro Žbiro do textu zakódoval i odkazy na své oblíbené písničky. „Vložil jsem tam slova z několika českých rockových písní. Takže zašifrovaných věcí je tam víc,“ svěřil Žbirka s tím, že tajné vzkazy v písničce
odhaluje poprvé.
Catherine,
ja ťa veľmi ľúbim,
čo len budeš chcieť, všetko na svete
sľúbim...
(Hudba a text: Miroslav Žbirka)
Proč písnička Michala Davida Pár
přátel vznikala ve Švýcarsku, uslyšíte dnes v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls můžete poslouchat na středních
vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo na
www.ceskyimpuls.cz.
(tom)

Dnes na Impulsu
Hostem
dnešního pořadu
Haló, tady
Impulsovi bude
moderátorka
Klára Doležalová. Poslouchejte
každý pátek na Rádiu Impuls.

INZERCE
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PRO VELKÉ PLÁNY

Bubnová sekačka VARI DS-521Z AGATHA
a dalších 12 modelů sekaček na vysokou trávu
tráv
za skvělé ceny od

17 990 KČ











K písničce Katka si Miroslav Žbirka
napsal hudbu i text. Inspiroval se
vzpomínkami na ženu, se kterou se
seznámil na jednom ze svých koncertů. Dnes je z ní Žbirkova manželka.
„Písnička je ve slovenštině, ale najednou se v ní objeví česká sloka. To
lidi zmátlo. Češtinu jsem přidal, protože Katka byla z Prahy,“ prozradil
Žbirka rádiu Český Impuls AM 981.

možnost si vydělat,“ přiznává. Kromě
uvádění zpráv se před kamerou Kratochvílová objevila také jako herečka, a to
ve filmu Bony a klid 2. Zatím to však
byla jediná větší filmová příležitost, a jak
se zdá, o další se sympatická brunetka zatím nepere. „Na castingy sice nechodím,
ale jako malá jsem chtěla být herečka.
Třeba se s tím ještě bude dát něco dělat,“
uvedla Kratochvílová v pořadu Haló,
tady Impulsovi.
(vrm)

odolný, inovativní HDG bezpečnostní kryt
disk se čtyřmi originálními noži (uložení T-Bar)
nezávislé zapínání sečení a pojezdu
pevná náprava pro přesné vedení stroje
řídítka výškově nastavitelná do 6 poloh
bezpečnostní brzda disku
plachetka pro řádkování trávy
záběr 60 cm
výběr ze 3 typů motorů
VARI
VAR XP-200,
P-200, HONDA
ONDA GCV
CV 160
60
B&S 675
75 Series
eriesTM

Powered by

Majitelům TERRA-VARI
Ma
A-VA doporučujeme:
2 rychlosti

* ilustrační fota, ceny jsou uvedeny včetně DPH

BDR-620 LUCINA
CINA MAX
AX
multifunkčn
multifunkční sekačka,
ekačka, možnost
ožnost připojení
řipojení
vyžínače křovin
řovin VM-580,
M-580, sněžného
něžného pluhu
luh
SP-800 či pasivního
asivního kartáče
artáče PK-950
K-950

BDR-650V
pro dvoutaktní i čtyřtaktní pohonné
jednotky HONDA - TERRA - VARI
záběr 60 cm

SAMSON-56
pro převodové skříně DSK-316
ve všech jejich modiikacích
záběr 60 cm

26 990 Kč

15 990 Kč

13 990 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI: Karlovy Vary, Jaroslav Čech, Chebská 100, T 353 566 473 • Karlovy Vary, Jana Slouková - MBN,
Dolní Kamenná 1035/12, T 353 565 419, 608 444 133 • Klatovy, FRANČÍK, 5. Května 329, T 376 323 787 • Litvínov-Loučná,
RAWA, s.r.o., Podkrušnohorská 153, T 603 110 976 • Louny, HSQ-CENTRUM, Zeměšská 2787, T 732 500 962 • Nepomuk, AT
SERVIS, U Sokolovny 556, T 371 591 635 • Plzeň, AT SERVIS, Husova 73, T 377 221 789 • Plzeň, AGROWEST a.s., Hřbitovní
29, T 377 462 108 • Roudnice nad Labem, ROSS UNIVERSUM, Žižkova 2491, T 416 830 283 • Sušice, PRŮCHA-MOTOROVÉ
NÁŘADÍ s.r.o., Volšovská 1224, T 376 528 940, 602 546 022 • Terezín, Pavel Krejza-SVK, Náměstí ČSA 86, T 416 782 589, 416
782 161

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.
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Češi v číslech a faktech. Tak se
ČR | Když se na jaře roku 1950 uskutečnilo v Československu sčítání obyvatel,
bylo to nejen po 20 letech, ale hlavně poprvé od konce druhé světové války.
K pečlivému vyplnění formulářů ve filmovém spotu tehdy vybízel dokonce
i Jan Werich coby vodník Čochtan.
Republika poničená válkou a statisíce
obětí, odsun milionů lidí především německé národnosti a také návrat našich
lidí z ciziny rozprášil data statistiků získaná při posledním sčítání v roce 1930.
Proto se 1. března 1950 sčítací komisaři
rozešli po československých domácnostech znovu. Státní aparát považoval takto získaná data za tajná a publikovaná
byla až po několika letech, a to jen
v sotva dvou stovkách výtisků určených
pro vybrané osoby a úřady. Na veřejnost
se dostala až v roce 1962. Poslední sčítání obyvatel se v Česku uskutečnilo před
pěti lety, jeho výsledky byly zveřejněné
po třech měsících a jsou volně dostupné.
Týdeník 5plus2 přináší ve spolupráci
s Českým statistickým úřadem srovnání
nejzajímavějších dat z roku 1950 s těmi
nejaktuálnějšími, které vyplynuly ze sčítání v roce 2011.
(jos)
INZERCE

NÁRODNOSTI
1950
Češi 8,3 milionu (včetně Moravanů a Slezanů), Slováci 280 tisíc,
Němci 160 tisíc, Rusové a Ukrajinci 19 tisíc

V roce 2011 4,66 milionu lidí údaj
o víře nevyplnilo, 3,6 milionu uvedlo,
že jsou bez vyznání.

NÁBOŽENSKÉ
VYZNÁNÍ
1950

římskokatolické 6,8 milionu, pravoslavné 50 tisíc,
židovské 8 tisíc

Současnost

římskokatolické 1,1 milionu, pravoslavné 26 tisíc,
islám 3,5 tisíce, židovské
1,5 tisíce

Současnost

Češi 6,7 milionu
(+ Moravané 621 tisíc, Slezané
16 tisíc), Slováci 190 tisíc,
Němci 19 tisíc, Rusové a Ukrajinci 71 tisíc, 2,6 mil.
neuvedlo
Údaje z roku 1950 jsou z oblastí
dnešní České republiky. Při
sčítání v roce 2011 uvedlo 20 tisíc lidí
národnost jako „česko-slovenskou“.

ROZVEDENÍ
LIDÉ
1950

130 tisíc lidí

Současnost
1 000 000 lidí

V roce 1950
končilo
rozvodem
zhruba 10 %
manželství,
v současnosti
je to přes
50 %.
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V obou případech jde o lidi starší 15 let,
kteří nedokončili ani první stupeň jakéhokoliv typu základní školy.

LIDÉ BEZ
VZDĚLÁNÍ
1950

21 tisíc
(+ 63 tisíc neuvedlo)

LIDÉ STARŠÍ
70 LET
1950
4,8 % populace

Současnost
43 tisíc

Současnost

(na našem území žije nyní
zhruba o 2 miliony lidí starších
15 let více než v roce 1950)

12 % populace

U lidí narozených v roce 1950 se
očekávala délka života v průměru u mužů 62 let, u žen 67 let.
Nyní je to o 14 let více.

neděle
21.30

Zdroj: Robert Šanda, ČSÚ

změnil národ za šest desítek let
„Údaje ze sčítání byly dřív tajné“
Unikátní údaje o naší minulosti mají nejen nejrůznější
historické ústavy, ale také Český statistický úřad (ČSÚ).
Ten archivuje mimo jiné data i ze sčítání obyvatel. „Některé
údaje byly dřív tajné, dnes už jsou ale k dispozici všem,“ říká
pro týdeník 5plus2 předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.
Proč byly výsledky sčítání z roku 1950 tajné?
Bylo to z rozhodnutí tehdejší moci. Šlo o politické důvody
a o ochranu státu. Veřejnost mohla výsledky sčítání
zhlédnout až v roce 1962. Dnes jsou data samozřejmě dostupná komukoliv. První výsledky
sčítání v roce 2011 byly dostupné už po třech měsících od ukončení zjišťování. Okamžitě
jsme je zveřejňovali na webových stránkách www.scitani.cz, kde jsou stále k dispozici.
Jak průzkumy vypadaly v minulosti?
V samostatném Československu proběhla před rokem 1950 celkem dvě sčítání, a to v letech
1921 a 1930. Na našem území se však soupisy obyvatel uskutečnily již ve středověku, kdy byly
prováděny k vojenským a daňovým účelům. Pravidelná sčítání lidu byla zakotvena v roce 1753
z rozhodnutí Marie Terezie. Jako přechod mezi soupisy obyvatel a moderním sčítáním lidu pak
bývá označováno sčítání z roku 1857, které se poprvé konalo k jednomu rozhodnému okamžiku.
V čem byly hlavní rozdíly mezi posledním sčítáním před pěti lety a tím v roce 1950?
V roce 1950 se sčítání poprvé konalo na celém území státu, a to zároveň se sčítáním domů
a bytů. Jenomže tehdy se ještě nepodařilo tato data vzájemně spojit. Šlo také o sčítání,
ve kterém byly výsledky naposledy zpracovány podle místa přítomnosti sčítaných osob
v den sčítání, nikoliv podle místa jejich trvalého bydliště, jak tomu bylo v roce 2011. Mezi
údaje, které se v roce 1950 šetřily, ovšem před pěti lety nebyly součástí dotazníků, patří
název firmy, v níž osoba pracovala, nebo reemigrace do Československa.
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KDO SOUTĚŽÍ
Pondělí: Adéla Hornyáková (21)

Studia na gymnáziu se
zaměřením na medicínu přerušila kvůli těhotenství. Skončila jí mateřská dovolená a má
pracovat jako operátorka. Bydlí s přítelem
v paneláku v Krči, kde vychovávají
dvouletou dceru. Ráda připravuje bramborové gnocchi se slaninou, smetanou
a špenátem. Nejvíce jí chutná rumpsteak se smetanovou omáčkou ze zeleného pepře. Nesnáší hrachovou kaši
a fazolové lusky na kyselo na smetaně.
Úterý: Lukáš Beňo (32)

Dělá konzultanta v personální poradenské
agentuře. Je svobodný, ale zadaný. Pochází z Příbrami, do karlínského bytu se přestěhoval vloni. Je velkým
fanouškem Star Wars. Miluje steaky, zeleninu, ryby, šišky s mákem a omáčky
od maminky. Nesnáší vnitřnosti, dršťkovou polévku, jogurt, zakysanou smetanu a mléko. Zatím považuje za nejlepší
kuchařky maminku s babičkou a těší se,
že pozná i další přeborníky.
Středa: Veronika Vargová (32)

S partnerem si pořídili
byt ve Vysočanech,
kde se učí společně
žít. Veronika má
z předchozího vztahu
jedenáctiletou dceru,
která je pro ni vším.
Miluje relax se svíčkou a knihou ve
vaně. Ráda peče masa, i když je sama
moc nejí. Nejraději má jídla, která jí s
láskou připraví někdo jiný. Nesnáší mořské plody, chobotnici, zvěřinu, králíka.

Česká republika

Trochu rozpustilé vaření
V pořadu Prostřeno!
soupeří pražská pětka.
Zadaří se jim v kuchyni?
ČR | „Slečny přijdou později“ se jmenovala jedna stará česká kriminálka a platí
to i tentokrát. Soutěžící „holky“ se zdrží
a zabloudí. V pořadu Prostřeno! na televizi Prima se v hlavním městě sejde mladá pražská pětka, kde mírně převažují
muži, a dámy to potěší.
Maminka Adéla bere účast jako zpestření mateřské. Ráda by vyhrála, protože
byt v Krči, kam se přestěhovali, už žebrá
o opravy a nové vybavení. Amatérská
kuchařka o gastronomii leccos ví. Jenže
ne všem u ní v pondělí zachutná.
Úterý u Lukáše začne ve třech, dámy
nikde. Ani po přípitku a šmejdění.
Zbloudilá Veronika dorazí a má slzy na
krajíčku, jak se omlouvá. Když se konečně ukáže i Adéla, nepůsobí moc rozrušeně. Rychle se zapojí do jídla a vyřkne pár odvážných teorií. Hlavní chod
je úspěch, protože kdo zrovna nevyhledává flank steak, tomu zachutnají batáty s žampionovou omáčkou.
Ve středu se k plotně postaví Veronika, další maminka. Všichni tentokrát dorazí včas a bude se jim v útulném vyso-

Pátek: Adam Hübsch (17)

Studuje šestileté gymnázium na Vítězné pláni. Žije s rodiči a mladší sestrou v bytě na
Chodově. Baví ho mexická kuchyně, tortilly
a grilování. Doma se
často pustí do kuchtění bez receptu a ze
surovin, „co dům dal“. Miluje pizzu,
steaky, hamburgery, smažený sýr s hranolky a mexickou kuchyni. Nesnáší tlusté maso a vnitřnosti.

čanském bytě líbit. Menu si musí Pražáci nejdříve rozluštit, skrývá se v hlavolamech. Jako hlavní chod Veronika podává kuře na kari. Adéle však přijde
„barva kari trochu radioaktivní“. Zdá
se, že nikdo z hostů není úplným fanouškem kari nebo kurkumy či rýže.
Michal při vaření trochu láteří, což
soupeři uslyší, protože kuchyni má
v chodbičce. Večírek ve čtvrtek na Vinohradech bude ale zábavný, rozpustilý
a zakončí ho dort podle receptu jeho pří-

telkyně. Když Michal zapomene na příbory, jen prohodí: „Že to neměli čím
jíst? Klidně mohli rukama, masíčko se
rozpadalo a koupelnu máme.“
Pražský týden mladí soupeři završí
u Adama. Pátá židle zase zůstává dost
dlouho prázdná, chybí totiž Adéla.
Když dorazí, přizná, že chodit včas je
její celoživotní problém.
A kdo vyhraje 50 tisíc? Dívejte se na
pořad Prostřeno! na Primě každý všední den od 17.50 hodin.
(dub)

RECEPTY SOUPEŘŮ Z HLAVNÍHO MĚSTA REPUBLIKY
Nýkapéroz línmeher s temtous
(Slovní hříčka = rozpékaný hermelín
s toustem – pozn. red.).

Čtvrtek: Michal Schwägerl (25)

Michal z Vinohrad je
vyučený truhlář, ale
podniká v oboru bezpečnost a ostraha – má
vlastní firmu. Žije
s přítelkyní Kateřinou,
doma jim dělají společnost tři psi. Snaží se žít podle zásad fair
play. Nebojí se ochutnávat a připravovat něco nového. Nejčastěji je to maso
a pokrmy z něj. Nikdy by nesnědl syrové vnitřnosti a podobné suroviny.

Sedmnáctiletý student Adam (vzadu uprostřed) nachystá mexické jídlo
podle vlastního receptu. Nezklame, ani nepřekvapí.
FOTO | FTV PRIMA

Ingredience: 5 plátků toustového chleba, 5 půlek hermelínu, 6 až 8 kuliček zeleného nebo barevného pepře, 2 až 3 lžíce horkého medu, lístečky máty a brusinky na dozdobení. Toustový chléb:
250 g hladké mouky, 250 g polohrubé
mouky, 1 lžíce soli, 1 lžička krupicového cukru, 1 lžíce oleje, 40 g másla (rozpuštěného), 320 ml mléka, 1/2 sušeného droždí. Postup: Na předem upečený
toustový chléb (pro estetičtější vzhled
můžeme toust úhlopříčně rozkrojit na
trojúhelníčky) posadíme půlku rozpečeného hermelínu tak, aby byl plísní dolů
a vnitřek nám nevytekl. Přelijeme směsí
zeleného nebo barevného pepře, který
jsme si částečně nadrtili a nechali lehce
zkaramelizovat na medu. Med má být
teplý! Dozdobíme mátou a brusinkami.
Chléb: Do formy nalijeme mléko, olej,
dáme máslo. Pak dosypeme mouky, do

jednoho rohu dáme cukr a droždí, do
druhého sůl. Pekárnu zapneme na program – toustový chléb. Pokud pečeme
chléb v troubě, prvních 15 minut na 220
stupňů, pak ještě půlhodinu na 200 stupňů. Jestli chceme chléb méně křupavý,
troubu vypneme o 10 minut dříve.
Pečené batáty s flank steakem a žampionovým přelivem
Ingredience: 1 kg batátů, 1 kg hovězího masa na flank steak (široký kus plochého svalu ze spodní části pupku
z mladého býka), 2 cibule, 500 g žampionů, 200 ml bílého vína, 150 ml smetany na vaření (12 %), 150 ml smetany
ke šlehání (30 %), kus másla, sůl a pepř.
Postup: Batáty omyjeme, nakrájíme na
čtvrtky a vložíme do trouby vyhřáté na
180 stupňů. Steaky pouze osolíme, opepříme a necháme při pokojové teplotě
odležet. Nakrájenou cibuli dáme do hrnce zesklovatět a změknout. Přidáme hnědé žampiony a asi 4 minuty mícháme,

než změknou. Přidáme 2 deci bílého
vína a necháme 2 až 3 minuty probublávat, dále přilejeme 150 ml smetany na
šlehání a dvanáctiprocentní smetanu na
vaření. Necháme zlehka vařit asi 10 minut. Odpočatý steak lehce potřeme olivovým olejem a vložíme na rozpálenou
pánev. Opékáme z každé strany 4 minuty a poté ještě vložíme steak do trouby
na dalších 10 minut. Podáváme s batáty
a přelijeme naší houbovou omáčkou.
Jahodové překvapení s bublinkami

Ingredience: 25 čerstvých jahod, 1 smetana ke šlehání, 1 hořká čokoláda na vaření, 1 bílá čokoláda, drcené mandle.
Postup: Vršek jahod odkrojíme, vydlabeme vnitřek, který vyplníme čokoládou na vaření a přiklopíme odkrojkem.
Po zatuhnutí takto upravené jahody obalíme v rozehřáté bílé čokoládě, posypeme rozdrcenými mandlemi, vychladíme
a servírujeme nejlépe se sektem.
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DODAVATELÉ ENERGIÍ

Na 1. máje zlevníme plyn,
ohlásil Centropol Energy
První májový den bude nejen svátkem
práce, ale v letošním roce i svátkem pro
odběratele energií. V rámci konkurenčního boje zlevní většina dodavatelů od
1. května ceny zejména u plynu. Poměrně znatelné zlevnění umožňují dlouhodobě klesající ceny této komodity na
světových trzích. Jako zatím poslední
z velkých hráčů na trhu oznámila snížení cen také společnost Centropol Energy – jeden z největších dodavatelů energií v Česku sníží ceny plynu jak novým,
tak stávajícím zákazníkům. Na rozdíl
od většiny konkurenčních dodavatelů
nabídne nižší ceny také u elektřiny.
Centropol připravil nabídku nových ceníků, které umožní zákazníkům získat
nižší ceny u plynu o více než 20 %
a u elektřiny až o 10 % proti základním
ceníkům dominantních dodavatelů. „Drtivá většina našich stávajících zákazníků
nemusí o slevu žádat, ale bude jim od nás
nabídnuta. Noví zákazníci už rovnou dostanou jednu z nejatraktivnějších cen na
trhu,“ říká majitel Centropolu Aleš Graf.
Připomíná i zajímavé benefity pro zákaz-

níky, mezi které patří desítky volných minut volání v mobilní síti Centropolu.
Další atraktivní bonus přináší ceník
Jistota, jenž vedle nízkých cen nabízí
i úrazové pojištění, které zákazníkům zajistí vyplácení doživotní renty v případě
neschopnosti splácet platby za energie
po definovaných úrazech. „Nízké ceny
komodity dnes už nabízí řada společností, my chceme dát zákazníkům ještě přidanou hodnotu. Pojištění dává zákazníkům klid, že o jejich účty za energie
bude postaráno i v případě nečekaného
vážného úrazu,“ doplňuje obchodní ředitel Centropolu Vladimír Vokroj.
Modelové příklady:
V regionu RWE čtyřčlenná rodina žijící v rodinném domě se spotřebou
20 MWh, která využívá zemní plyn k vytápění a ohřevu teplé vody, může meziročně ušetřit cca tři a půl tisíce korun.
Tříčlenná rodina v regionu ČEZ v bytě
3+1, která elektřinu využívá k ohřevu
užitkové vody a k vaření se spotřebou
5 MWh, ročně ušetří za rok cca 9 %.
(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Lahodné recepty z Pivařky
ČR | Skupina domácích vařičů piva se
rozhodla shromáždit dostupné a vyzkoušené recepty na domácí vaření piva.
Chtěli by usnadnit pokusy začátečníkům, pro které je pokus uvařit si doma
pivo stejným dobrodružstvím jako pro
jiné výzva k domácímu upečení chleba.
„Založili jsme na Facebooku skupinu, kam se může přihlásit každý, kdo by
se chtěl na domácí pivní kuchařce podílet. Zhruba po měsíci už máme na 80 receptů. A paralelně pracujeme na teoretické části, která bude součástí publikace,“ říká Radek Michel, jeden ze spoluzakladatelů projektu, který se zároveň
stará i o návrh grafiky budoucí kuchařky. Na Facebooku najdete skupinu pod
názvem Domovarnická kuchařka / Pivařka – pracovní skupina.
Odborným dozorem a manažerem
„vařičky“ je Petr Novotný, který je jednak sám zkušeným vařičem, ale zároveň tvoří i internetové stránky, kde publikuje i různé teoretické stati o vaření
piva. „Mám výhodu, že mám chemické
vzdělání, takže mohu pomoct vysvětlit,
co se při výrobě piva děje a proč se to
děje. Právě tímto by měla být naše kuchařka jedinečná. Na našem knižním
trhu, ale i v zahraničí podle mě podobná
publikace chybí. Nechceme přinést jen

soubor receptů, ale zároveň vysvětlit
trošku teorie, což při vaření zvětšuje
pravděpodobnost lepšího výsledku,“ popisuje Novotný.
V knize se počítá s popisem jednotlivých surovin, které jsou k vaření potřeba, jednotlivých procesů, jako je rmutování, horká fáze vaření piva či chlazení
mladiny. Nebudou chybět ani tipy na potřebné vybavení každého správného domovařiče.
Nadšenci by chtěli shromáždit kolem
150 receptů. Vyberou z nich asi stovku
nejlepších. „Mojí touhou je vydat kuchařku do Vánoc, ale k tomu je ještě
dlouhá cesta. Vždyť ještě ani nemáme
vydavatele,“ směje se. (bma, idnes.cz)

INZERCE

!!! Odkup všech pohledávek !!!

VYMÁHÁME
Bez záloh,
rychle a důrazně!

DLUHY

602 67 11 22
773 46 66 46

NAHANETaVYMAHAT.cz

Surfujte zdarma,
volejte levně

DNY TESTOVACÍCH JÍZD ŠKODA 2016

VYZKOUŠEJTE PESTROU
PALETU VOZŮ ŠKODA

www.mobil.cz

Řešení pro Vaše nové ale i staré střechy
• Modifikované SBS pásy s trojrozměrným
vzhledem vhodné na rekonstrukci:
eternitových, šindelových a plechových střech
• Bez nutnosti odstranění původní krytiny
• Životnost materiálu 30 let,
záruka na práci 10 let
• Platba po realizaci
• Nabídky po celé ČR zdarma
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tel.: 724 80 60 50; 724 80 60 70
e-mail: info@strechy3d.cz,
www.strechy3d.cz

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Citigo, Yeti, Octavia
a Fabia Monte Carlo: 4,4m3/100km–6,4l/100km, 79–149 g/km

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2016
a hrajte o zájezd do Monte Carla.
Nasedněte do některého z vozů ŠKODA a podívejte se až do Monte
Carla! Pro malé i velké motoristy jsme přichystali spoustu skvělých
zážitků – od testovacích jízd s vozy ŠKODA až po zábavné doprovodné
aktivity. Navíc si můžete odnést některou z atraktivních cen a za
testovací jízdu Kofola zdarma. Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz.
skoda-auto.cz

Oficiální partneři projektu:

TV program týdeníku 5plus2

sobota 30. dubna 2016

ČT1
6.00

Kouzelné bylinky 6.40 Polopatě 7.30
Čert a Káča 8.15 3 plus 1 s Miroslavem
Donutilem. Povídky 9.45 Gejzír 10.15
Všechnopárty 11.10 Otec Brown III

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Koloběžka První
14.15 Bez práce nejsou koláče
14.40 Neobyčejné životy: J. Bohdalová
15.35 Supermiss
16.50 Hercule Poirot X
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

ZÁBAVA

NOVA
6.20
6.30
6.50
7.15
7.40
8.05
8.30
8.55
11.05
12.05
12.40
13.45
15.15
17.15
19.30

Lišákoviny
Spiderman (9)
Avengers: Sjednocení II (4)
Návrat do budoucnosti II (13)
Looney Tunes: Úžasná show II
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (5)
Krok za krokem IV (18)
Tvoje tvář má známý hlas
Koření
Volejte Novu
Rady ptáka Loskutáka
Výměna manželek
Dům u jezera
Poslední prázdniny
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

ZÁBAVA

Prima
7.20
7.45
8.45
9.55
10.15
11.30
13.30
15.30
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Max Steel III (9)
Friends
Autosalon
Autosalon Extra
Ohnivý kuře (18)
Matka. Seriál (ČR, 2016)
Danielle Steelová: Není větší
lásky
Romantický film (USA, 1995)
Ledové ostří 3: Splněný sen
Komediální drama (USA, 2008)
Vraždy v Midsomeru XIII
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

ROMANCE

Nova Cinema
6.40 Gilmorova děvčata IV (5) 7.35 Pohřešovaní III
(3) 8.25 Znovu zamilovaná 10.40 Sue Thomas:
Agentka FBI (14) 12.00 Gilmorova děvčata IV (6)
12.55 Lego: Batman 14.20 Nekecej a pádluj 2: Volání divočiny 16.00 Jack a obři, fantasy film (USA,
2013) 18.05 Kevin ze severu, dobr. komedie
(VB/Kan., 2001) 20.00 E. A. Poe: Podivný experiment, thriller (USA, 2014) 22.15 Lid versus Larry
Flynt, životopisné drama (Kan./USA, 1996) 0.50
Sucker Punch, akční film (Kan./USA, 2011)

Prima cool
7.25 Ztraceni V (4) 8.15 Poručík Backstrom (9, 10)
10.10 Kurýr II (9) 11.10 Skladiště 13 IV (19) 12.05 To
nejlepší z Top Gearu (3) 13.10 Kurýr II (9) 14.10
Simpsonovi VI (16) 14.40 Simpsonovi VI (17) 15.10
Simpsonovi VI (18) 15.40 Simpsonovi VI (19) 16.10
Re-play 16.45 Applikace 17.20 Aliho parťáci 17.55
Simpsonovi VI (20) 18.30 Simpsonovi VI (21) 18.55
Simpsonovi VI (22) 19.30 Simpsonovi VI (23)
20.00 Rychle a zběsile: Tokijská jízda, akční film
(USA/N, 2006), hrají: L. Black, Z. T. Bryan, N. Kelleyová, B. Tee, B. Wow a další 22.15 X-Men Origins:
Wolverine, sci-fi thriller (USA, 2009) 0.30 Re-play
1.05 Applikace 1.30 Aliho parťáci

Prima Max

20.00 Zázraky přírody
21.10 Legendární historky
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.05 Grand restaurant pana Septima
Komedie (Fr., 1966). Hrají L. de
Funès, B. Blier, M.-R. Rodriguezová, N. Roquevert a další
23.30 Sicilská spojka
Drama (It., 1984). Hrají M. Placido, M. Chase, S. Cavallariová,
M. De Francovich a další. Režie
D. Damiani
1.25 Manéž Bolka Polívky
2.40 Banánové rybičky
3.10 Žiješ jenom 2x
3.40 Sama doma
5.10 Kde bydlely princezny
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

20.20 Tvoje tvář má známý hlas
Velkolepá show pokračuje!
22.30 Pařba na třetí
Komedie (USA, 2013). Hrají
B. Cooper, E. Helms, Z. Galifianakis, J. Bartha, K. Jeong. Režie
T. Phillips
0.30 Riddick
Akční film (USA/VB, 2013). Hrají
V. Diesel, J. Molla, M. Nable,
K. Sackhoffová, D. Bautista.
Režie D. Twohy
2.35 Tvoje tvář má známý hlas
4.25 Prásk!
5.05 Krok za krokem IV (18)
Sitcom (USA, 1994). Hrají
P. Duffy, S. Somersová, S. Keananová, S. Mitchell, B. Call
5.25 Novashopping

20.15 Kráska a zvíře
Romance (Fr., 2014). Hrají
L. Seydouxová, V. Cassel,
E. Noriega a další
22.45 Moje letní prázdniny
Akční film (USA, 2012). Hrají
M. Gibson, P. Stormare, B. Gunton a další. Režie A. Grunberg
0.45 Ďábelský dům
Horor (USA, 2015). Hrají M. Dungeyová, J. Egender, P. Fischler
a další. Režie A. Legrand
2.30 Vraždy v Midsomeru XIII
Fit pro vraždu. Krimiseriál
(VB, 2011). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další.
Režie R. Rye
4.05 Ďábelský dům
Horor (USA, 2015)

8.15 Zpravodajství FTV Prima 9.25 Friends 9.55
Max Steel III (9) 10.20 Vítejte v novém těle IV (15)
11.20 Wolffův revír (2) 12.20 Kráska a zvíře (1) 13.15
Nigella a její kuchyně (13) 13.55 Wolffův revír (3)
14.50 Kráska a zvíře (2) 15.40 V žáru noci 17.55
S Nigellou ve vánoční kuchyni (1) 18.30 Vítejte
v novém těle IV (16) 19.30 Teď vaří šéf! 20.15 Hawaii
5-0 III (10) 21.15 Hawaii 5-0 III (11) 22.10 Zabiják
poldů, thriller (VB/Fr./USA, 2011), hrají: J. Statham,
P. Considine, Z. Ashtonová a další 0.15 Dobrá manželka VI (15), seriál (USA, 2014) 1.05 X-Men Origins:
Wolverine, sci-fi thriller (USA, 2009), hrají: H. Jackman, L. Schreiber, D. Huston a další

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (19) 9.00 Ripleyho
věřte nevěřte IV (6) 10.00 Šipky - Premier League
Darts 2016 12.55 Magazín NBA Action (28) 13.20
Agenti S.H.I.E.L.D. (17) 14.30 Kobra 11 IV (11) 15.30
Star Trek: Nová generace (19) 16.30 Ripleyho věřte
nevěřte IV (7) 17.25 Sedmý terč, thriller (Fr., 1984)
19.25 Star Trek: Nová generace (20), seriál (USA,
1992) 20.20 Star Trek, sci-fi film (N/USA, 2009)
22.30 Vítejte v Punchi, akční film (VB, 2013) 0.20
K.O. Night (786)
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neděle 1. května 2016
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
15.20
16.45
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.35
22.04
22.05
23.55
1.25
2.15

Zajímavosti z regionů 6.30 Banánové
rybičky 6.55 Úsměvy Dády Patrasové 7.30 Strašidlo cantervillské 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.25 Objektiv 10.55
My všichni školou povinní (5/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Začarovaná láska
Lucie, postrach ulice
Komedie (ČR, 1983)
Svatební cesta do Jiljí
TV komedie (ČR, 1983)
Nesmrtelná teta
Kouzelné bylinky
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Každý milion dobrý
Komedie (ČR)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Láska je láska
Komed. drama (ČR, 2012)
Komisař Moulin
Sezona za vodou (4/6)
Hobby naší doby

NOVA
6.40
7.25
7.50
8.15
8.40
9.05
9.55
10.55
12.20
14.10
16.05
17.50
19.30
20.20
21.15
21.50
23.45
0.30
1.00

Spiderman (10, 11)
Avengers: Sjednocení II (5)
Jen počkej, zajíci! (1, 2)
Looney Tunes: Úžasná show II
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (6)
Krok za krokem IV (19, 20)
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným
Kdopak to mluví
Komedie (USA, 1989)
Trhala fialky dynamitem
Komedie (ČR, 1992)
Krokodýl Dundee v Los Angeles
Akční komedie (USA/Austr., 2001)
Nebojsa
Pohádka (ČR/SR, 1988)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Na vodě (13)
Silvestr. Komediální seriál
(ČR, 2016)
Střepiny
Znamení
Sci-fi film (USA, 2002)
Beze stopy II (18)
Volejte Novu
Krok za krokem IV (19, 20)

Prima
7.10
7.35
8.30
9.30
10.00
11.10
12.20
12.55
13.45
15.50
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.40
0.25
1.30

Astro Boy (1)
Friends
Největší tankové bitvy II (1)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře (19)
O Básnících aneb Jak šel čas
s filmovými básníky
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Big Ben IV (10)
Kandidát na ženění. Krimiseriál
(N, 2003)
Vraždy v Midsomeru
Smrt staré dámy. Krimiseriál
(VB, 1998)
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
V. I. P. vraždy (13)
Běžné rituály. Detektivní seriál
(ČR, 2016)
Superchlapi
Pistolník
Western (USA, 1950)
Tři mušketýři II (9)
Vegas (5)

Nova Cinema
5.55 Jack a obři 7.40 Lego: Batman 9.00 Kevin ze
severu 10.45 Dům u jezera 12.55 Koření (430)
13.50 Věk nevinnosti 16.20 Poslední prázdniny
18.20 Lovci zločinců III (9, 10) 20.00 Kovbojové
a vetřelci, akční film (USA, 2011) 22.15 Podezřelé chování, horor (USA/Austr., 1998) 23.45 Laskavý dotek II
(14) 0.30 Pařba na třetí, komedie (USA, 2013)

Prima cool
7.55 Ztraceni V (5) 8.45 Těžká dřina 9.15 Applikace
9.45 Re-play 10.20 Kurýr II (10) 11.15 Skladiště 13 IV
(20) 12.05 To nejlepší z Top Gearu (4) 13.10 Kurýr
II (10) 14.05 Simpsonovi VI (20-23) 15.55 Rychle
a zběsile: Tokijská jízda 17.55 Simpsonovi VI
(24, 25) 18.55 Simpsonovi VII (1, 2) 20.00 Tři mušketýři 22.15 Hannibal (5) 23.10 Těžká dřina 23.40
Cinema Tipy 0.10 Shorts 0.40 Hannibal (5)

Prima Max
11.25 Vítejte v novém těle IV (16) 12.20 Wolffův revír
(3) 13.15 Kráska a zvíře (2) 14.05 S Nigellou ve vánoční kuchyni (1) 14.40 Wolffův revír (4) 15.35 Kráska
a zvíře (3) 16.25 Hawaii 5-0 III (10, 11) 18.05 S Nigellou
ve vánoční kuchyni (2) 18.40 Vítejte v novém těle VI
(1) 19.35 Vychytávky Ládi Hrušky 20.15 Právo a pořádek XVII (5, 6) 22.00 Moje letní prázdniny 23.50
Dobrá manželka VI (16) 0.40 Pistolník

pondělí 2. května 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.50
Otec Brown III 10.40 Na kus řeči
11.25 168 hodin

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
14.45 Beruška
15.00 Kojak III
15.50 Tlusťoch
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Případy 1. oddělení (10/14)
Sladký vyděrač. Krimiseriál
(ČR, 2013)
21.05 Rozsudek
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista
23.10 Na stopě
23.35 Profesionálové

5.55
8.55
9.10
10.05
11.15
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.40
16.57
17.00
17.35
18.25
19.30
20.20
22.25
23.30
0.20
1.10
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3025)
Na vodě (13)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI (15)
Dr. House II (23)
Dr. House II (24)
Ordinace v růžové zahradě 2 (512)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3026)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Slunce, seno a pár facek
Komedie (ČR, 1989). Hrají
H. Růžičková, S. Tříska, V. Kánská
Mentalista VI (22)
Kriminálka Las Vegas XIII (1)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIII (19)
Dr. House II (23)
Novashopping

6.10
6.40
7.10
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
0.50
2.35

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (2)
Friends
M.A.S.H (61-63)
Castle na zabití VI (15)
Místo činu: Brémy (3)
Policie Hamburk VI (4)
Krimiseriál (N, 2011)
Komisař Rex VIII (15)
Doping. Krimiseriál (N/Rak., 2003)
Castle na zabití VI (16)
Pokoj 147. Krimiseriál (USA, 2013)
Inga Lindströmová: Dům plný
vzpomínek
Romantický film (N, 2005)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (20)
Krok do neznáma. Seriál
(ČR, 2016)
TOP STAR magazín
Jste to, co jíte
Prostřeno!
Místo činu: Brémy (3)
Policie Hamburk VI (4)

6.25 Lovci zločinců III (9, 10) 8.05 Kdopak to mluví
10.15 Věk nevinnosti 12.50 Krokodýl Dundee v Los
Angeles 14.55 Kovbojové a vetřelci 17.10 Michael,
komedie (USA, 1996) 19.05 Gilmorova děvčata IV
(7) 20.00 Anna Nicole, životop. drama (USA, 2013)
21.55 Znovu a jinak, komedie (USA, 2011) 23.50
Mizera (4) 0.40 Znamení, sci-fi film (USA, 2002)

Prima cool
10.25 Jmenuju se Earl IV (21) 10.50 Hvězdná brána III
(19) 11.50 To nejlepší z Top Gearu (3) 12.55 Jmenuju
se Earl IV (22) 13.25 Simpsonovi VI (24, 25) 14.25
Simpsonovi VII (1, 2) 15.25 Applikace 15.55 Griffinovi
VIII (4) 16.25 Hvězdná brána III (20) 17.20 Bylo nebylo IV (23) 18.20 Simpsonovi VII (3-6) 20.15 Grimm
V (2) 21.25 Teorie velkého třesku VII (18) 22.00 Agresivní virus (7) 22.55 Voják 0.50 Grimm V (2)

Prima Max
9.20 Friends 9.45 Astro Boy (2) 10.10 Vítejte
v novém těle VI (1) 11.05 Wolffův revír (4) 12.10 Kráska a zvíře (3) 13.05 S Nigellou ve vánoční kuchyni (2)
13.40 Wolffův revír (5) 14.40 Kráska a zvíře (4) 15.30
Tři mušketýři 17.45 S Nigellou ve vánoční kuchyni (1)
18.20 Vítejte v novém těle VI (2) 19.20 Vítejte doma
VII (7) 20.15 Burani z Beverly Hills 22.15 Joe, drama
(USA, 2013) 0.40 Spravedlnost v krvi IV (19)

úterý 3. května 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Tlusťoch 10.50 Kojak III 11.40 Černé
ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
14.45 Žhářka
Povídka z cyklu Bakaláři
15.00 Kojak III
15.50 Tlusťoch
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 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.25 Hercule Poirot X
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.00 Na stopě
23.25 Kriminálka Paříž
0.20 AZ-kvíz
0.45 Objektiv

5.55
8.40
9.00
9.50
11.15
12.00
12.30
12.40
13.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.30
22.35
23.25
0.20
2.10
2.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3026)
Výměna manželek
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI (16)
Dr. House III (1, 2)
Ordinace v růžové zahradě 2
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3027)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (653)
Docela malá naděje. Seriál (ČR)
Víkend
Kriminálka Las Vegas XIII (2)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIII (20)
Dr. House III (1, 2)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2
(512, 513)

6.10
6.40
7.10
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.10
22.55
23.55
1.40
2.25

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (3)
Friends
M.A.S.H (63-65)
Castle na zabití VI (16)
Místo činu: Brémy (4)
Policie Hamburk VI (5)
Nový život. Krimiseriál (N, 2011)
Návrat komisaře Rexe IX (1)
Setkání. Krimiseriál (Rak./It., 2009)
Castle na zabití VI (17)
Krimiseriál (USA, 2013)
Inga Lindströmová: Osudová
výměna
Romantický film (N, 2015)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vraždy v Midsomeru XVIII (1)
Habeas corpus. Detektivní seriál
(VB, 2015)
Očima Josefa Klímy
Prostřeno!
Místo činu: Brémy (4)
Policie Hamburk VI (5)
Návrat komisaře Rexe IX (1)

9.00 Dr. House II (23) 9.50 Dr. House II (24) 11.10
Michael 13.10 90210: Nová generace IV (8) 13.55
Gilmorova děvčata IV (7) 15.15 Slunce, seno a pár
facek 17.20 Království (17) 18.15 Pohřešovaní III (4)
19.10 Gilmorova děvčata IV (8) 20.00 Dokonalá
vražda, romant. thriller (USA, 1998) 22.15 Instinkt,
thriller (USA, 1999) 0.35 Mizera (5)

Prima cool
9.30 Griffinovi VIII (4) 9.55 Jmenuju se Earl IV (22)
10.25 Hvězdná brána III (20) 11.25 To nejlepší z Top
Gearu (4) 12.30 Jmenuju se Earl IV (23) 12.55 Simpsonovi VII (3-6) 14.55 Teorie velkého třesku VII (18)
15.25 Griffinovi VIII (5) 15.55 Hvězdná brána III (21)
16.50 Alias (1) 18.20 Simpsonovi VII (7-10) 20.15 Top
Gear XXII (2) 21.25 Teorie velkého třesku VII (19)
21.55 Partička 22.40 Ohnivá bouře 0.35 Partička

Prima Max
9.40 Friends 10.10 Astro Boy (3) 10.35 Vítejte
v novém těle VI (2) 11.30 Wolffův revír (5) 12.30 Kráska a zvíře (4) 13.25 S Nigellou ve vánoční kuchyni (1)
13.55 Wolffův revír (6) 14.55 Kráska a zvíře (5) 15.45
Burani z Beverly Hills 17.45 S Nigellou ve vánoční
kuchyni (2) 18.20 Vítejte v novém těle VI (3) 19.20
Vítejte doma VII (8) 20.15 Zkrat 22.10 Šest vražd stačí,
maminko! 0.10 Spravedlnost v krvi IV (20)

středa 4. května 2016
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Tlusťoch 10.50 Kojak III 11.40 Černé
ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
14.45 V porodnici
15.00 Kojak III
15.50 Tlusťoch
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Pošta pro tebe
21.00 Lásky mezi kapkami deště
Romance (ČR, 1979)
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
23.05 Sezona za vodou (5/6)
23.50 Rozsudek
0.20 AZ-kvíz
0.45 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.45
9.05
10.00
11.15
12.00
12.30
12.40
13.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.45
22.40
0.40
2.50
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3027)
Ordinace v růžové zahradě 2 (653)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI (17)
Dr. House III (3, 4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (514)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3028)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Chcete být milionářem?
Námořní vyšetřovací služba XII
(2)
Společnost hrdinů
Válečný film (USA, 2013). Hrají
T. Sizemore, Ch. M. Collins a další
Dr. House III (3, 4)
Kolotoč
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (514)

Prima
6.10
6.40
7.10
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.40
0.40
2.25

Astro Boy (4)
Friends
M.A.S.H (65-67)
Castle na zabití VI (17)
Místo činu: Brémy (5)
Krimiseriál (N, 2005)
Policie Hamburk VI (6)
Výpadek. Krimiseriál (N, 2011)
Návrat komisaře Rexe IX (2)
Krimiseriál (Rak./It., 2009)
Castle na zabití VI (18)
Krimiseriál (USA, 2014)
Inga Lindströmová: Hvězdy nad
Ölandem
Romantický film (N, 2014)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (21)
Pan Vajíčko. Seriál (ČR, 2016)
Show Jana Krause
Telebazar
Prostřeno!
Místo činu: Brémy (5)
Policie Hamburk VI (6)

Nova Cinema
7.55 Gilmorova děvčata IV (7) 8.45 Sue Thomas:
Agentka FBI (16) 9.40 Dr. House III (1, 2) 11.25 Pohřešovaní III (4) 12.40 90210: Nová generace IV (9)
13.25 Království (17) 14.20 Gilmorova děvčata IV (8)
15.40 Nebojsa 17.15 Království (18) 18.10 Pohřešovaní III (5) 19.05 Gilmorova děvčata IV (9) 20.00 Něco
jako láska 22.10 Pekelná ženská 0.05 Mizera (6)

Prima cool
10.25 Jmenuju se Earl IV (23) 10.50 Hvězdná brána III
(21) 11.50 Top Gear XXII (2) 12.55 Jmenuju se Earl IV
(24) 13.25 Simpsonovi VII (7-10) 15.25 Teorie velkého
třesku VII (19) 15.55 Griffinovi VIII (6) 16.25 Hvězdná
brána III (22) 17.20 Alias (2) 18.20 Simpsonovi VII
(11-14) 20.15 Letečtí stíhači v boji II (9) 21.25 Teorie
velkého třesku VII (20) 21.55 Partička 22.35 Cesty
k úspěchu 22.45 Na život a na smrt 0.50 Partička

Prima Max
9.45 Friends 10.10 Astro Boy (4) 10.35 Vítejte
v novém těle VI (3) 11.35 Wolffův revír (6) 12.35 Kráska a zvíře (5) 13.25 S Nigellou ve vánoční kuchyni (2)
13.55 Wolffův revír (7) 14.55 Kráska a zvíře (6) 15.45
Zlomený šíp 17.45 S Nigellou ve vánoční kuchyni (3)
18.20 Vítejte v novém těle VI (4) 19.20 Vítejte doma
VII (9) 20.15 Nejvyšší nabídka 22.55 Ohnivá bouře,
thriller (USA, 1998) 0.40 Spravedlnost v krvi IV (21)

čtvrtek 5. května 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.50
Tlusťoch 10.45 Kojak III 11.35 Černé
ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
14.45 Světlík
15.05 Kojak III
15.55 Tlusťoch
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 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.40 Máte slovo s M. Jílkovou
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Gejzír
23.10 Sezona za vodou (6/6)
23.55 Taggart
1.15
AZ-kvíz
1.50 Toulavá kamera
2.15 Dobré ráno

5.55
8.35
8.55
9.45
11.15
12.00
12.30
12.40
13.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.30
22.10
23.45
1.25
2.25
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3028)
Chcete být milionářem?
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI (18)
Dr. House III (5, 6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (515)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3029)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(654)
Prásk!
Poslání
Akční film (USA, 2001). Hrají
J.-C. Van Damme, Ch. Heston
Dr. House III (5, 6)
Áčko
DO-RE-MI
Co na to Češi

Prima
6.10
6.40
7.10
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.40
22.45
23.35
0.15
1.10

Astro Boy (5)
Friends
M.A.S.H (67-69)
Castle na zabití VI (18)
Místo činu: Brémy (6)
Milovaná. Krimiseriál (N, 2005)
Policie Hamburk VI (7)
Krimiseriál (N, 2011)
Návrat komisaře Rexe IX (3)
Krimiseriál (Rak./It., 2009)
Castle na zabití VI (19)
Krimiseriál (USA, 2014)
Inga Lindströmová: Tajemství
zámku Gripsholm
Romantický film (N, 2013)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Nemocnice Motol
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Prostřeno!
Místo činu: Brémy (6)

Nova Cinema
9.15 Dr. House III (3, 4) 10.10 Dr. House III (4) 11.05
Pohřešovaní III (5) 12.20 90210: Nová generace IV
(10) 13.05 Království (18) 14.00 Gilmorova děvčata
IV (9) 15.20 Něco jako láska 17.20 Království (19)
18.10 Pohřešovaní III (6) 19.05 Gilmorova děvčata IV
(10) 20.00 Námořní vyšetřovací služba II (6, 7)
21.50 Johanka z Arku 0.50 Mizera (7)

Prima cool
9.55 Griffinovi VIII (6) 10.25 Jmenuju se Earl IV (24)
10.55 Hvězdná brána III (22) 11.55 Letečtí stíhači v boji
II (9) 12.55 Jmenuju se Earl IV (25) 13.25 Simpsonovi
VII (11-14) 15.25 Teorie velkého třesku VII (20) 15.55
Griffinovi VIII (7) 16.25 Hvězdná brána IV (1) 17.20
Alias (3) 18.20 Simpsonovi VII (15-18) 20.15 Autosalon
21.25 Teorie velkého třesku VII (21) 22.00 Zásah
z pekla 23.55 Poslední chlap na Zemi (6) 0.25 Vegas

Prima Max
9.05 Friends 9.30 Astro Boy (5) 9.55 Vítejte
v novém těle VI (4) 10.55 Wolffův revír (7) 11.55
Kráska a zvíře (6) 12.45 S Nigellou ve vánoční kuchyni (3) 13.20 Wolffův revír (8) 14.20 Kráska a zvíře (7)
15.10 Nejvyšší nabídka 17.45 S Nigellou v kuchyni (1)
18.20 Vítejte v novém těle VI (5) 19.20 Vítejte doma
VII (10) 20.15 Všichni musí být v pyžamu 22.05 Na
život a na smrt 0.05 Spravedlnost v krvi IV (22)

pátek 6. května 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Tlusťoch 10.45 Kojak III 11.35 Černé
ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
14.45 Pošta pro tebe
15.40 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Deník Dity P. II
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Četnické humoresky (37/39)
Klondajk. Krimiseriál (ČR, 2004)
21.30 13. komnata Pavla Vohnouta
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Všechnopárty
22.55 Zpátky se Sobotou
23.50 Profesionálové
0.40 AZ-kvíz
1.05 Sezona za vodou (5/6)
1.50 Sezona za vodou (6/6)
2.35 Dobré ráno

5.55
8.45
9.05
10.00
11.15
12.00
12.30
12.40
13.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
22.10
0.10
1.35
3.25
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3029)
Ordinace v růžové zahradě 2
(654)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI (19)
Dr. House III (7, 8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (516)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3030)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Rebelka
Animovaný film (USA, 2012)
Habermannův mlýn
Válečné drama (ČR/Rak., 2010).
Hrají M. Waschke, K. Roden
Chcete být milionářem?
Dr. House III (7, 8)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (516)

6.10
6.40
7.10
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
23.55
0.55
2.40

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (6)
Friends
M.A.S.H (69-71)
Castle na zabití VI (19)
Místo činu: Brémy (7)
Policie Hamburk VI (8)
Krimiseriál (N, 2011)
Návrat komisaře Rexe IX (4)
Krimiseriál (Rak./It., 2009)
Castle na zabití VI (20)
Krimiseriál (USA, 2014)
Inga Lindströmová: Srdce z ledu
Romantický film (N, 2013)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (59)
Oznámení se zlatou ořízkou.
Komediální seriál (ČR, 2016)
Operace Zlomený šíp
Akční thriller (USA, 1996). Hrají
Ch. Slater, J. Travolta, S. Mathisová
Prostřeno!
Místo činu: Brémy (7)
Policie Hamburk VI (8)

10.00 Dr. House III (6) 10.55 Pohřešovaní III (6)
12.15 Království (19) 13.05 Gilmorova děvčata IV
(10) 14.25 Námořní vyšetřovací služba II (6, 7) 16.15
Den otců 18.10 Pohřešovaní III (7) 19.05 Gilmorova
děvčata IV (11) 20.00 Policejní akademie 21.55
Deuce Bigalow: Dobrej striptér 23.35 Mizera (8)
0.20 Deuce Bigalow: Dobrej striptér

Prima cool
9.50 Griffinovi VIII (7) 10.15 Jmenuju se Earl IV (26)
10.40 Hvězdná brána IV (1) 11.35 Autosalon 12.55
Jmenuju se Earl IV (27) 13.25 Simpsonovi VII (15-18)
15.25 Teorie velkého třesku VII (21) 15.55 Griffinovi
VIII (8) 16.25 Hvězdná brána IV (2) 17.20 Alias (4)
18.20 Simpsonovi VII (19-22) 20.15 Poručík Backstrom (11) 21.15 Poručík Backstrom (12) 22.15 Kmen
Andromeda (1/2) 0.10 Vraždy mýtů zbavené (1)

Prima Max
10.30 Astro Boy (6) 10.55 Vítejte v novém těle VI (5)
11.55 Wolffův revír (8) 12.55 Kráska a zvíře (7) 13.45
S Nigellou v kuchyni (1) 14.15 Wolffův revír (9) 15.15
Kráska a zvíře (8) 16.05 Všichni musí být v pyžamu
17.45 S Nigellou v kuchyni (2) 18.20 Vítejte v novém
těle VI (6) 19.20 Vítejte doma VII (11) 20.15 Na sever
Aljašky 22.45 Helix (1) 23.35 American Horror Story:
Asylum (12) 0.30 Spravedlnost v krvi V (1)
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Česká republika

Zzzzzzz! Zapněte si zip
Knoflíky, nebo zdrhovadlo? Rychlost a pohodlí nabízí
spíše vynález propracovaný švédským imigrantem.
Historie zipu začala v Americe, pak zbláznil celý svět.
SVĚT | Dnes je to právě 103 let, co byl
29. dubna 1913 v Americe patentován
Hookless Fastener No. 1 (Bezháčkový
zapínák číslo 1 – pozn. red.). Vylepšené
verze se zip dočkal o čtyři roky později.
Pro firmu Universal Fastener Company
pana Whitcomba L. Judsona jej vymyslel švédský imigrant Gideon Sundbäck.
Od těch dob se zipy už moc neliší.
Všichni známe mechanismus zoubků
s malým výstupkem nahoře a odpovídající jamkou dole. Stačí rychlý pohyb
jezdcem, který napasuje obě strany zipu
do sebe. Jeho pevnost a spolehlivost prý
kdysi zkoušeli na výstavě v anglickém
Wembley. V roce 1924 zapínali a rozepínali jedno zdrhovadlo třimilionkrát,
aniž by se porouchalo.
Původně vyráběli zipy výhradně z
mosazi, protože materiál zajišťoval odolnost a dlouhou životnost. Právě takové
vlastnosti vyžadovala armáda Spojených států amerických, která se stala

velkým zákazníkem Judsonovy firmy.
Už v roce 1917 vybavila uniformy a letecké kombinézy svých vojáků množstvím zipů. V první světové válce tak
Yankees nejenom na Západní frontě šířili osvětu svým oblečením.
V Evropě vyrábíme zipy až od roku
1919. Dneska ale stejně všechny válcuje japonská firma Yoshida Kogyo Kabushikikaisha, známá pod zkratkou
YKK. Ročně udělá 7 miliard kusů, polovinu světové produkce.

Bitva o poklopec
Pohodlnému a rychlému zipu však dlouho vzdorovaly knoflíky. Trvalo to neuvěřitelných 20 let. Teprve v roce 1937
se definitivně prosadil v „bitvě o poklopec“, když ho vzali na milost francouzští módní designéři.
Do ženského odívání tehdy zdrhovadlo prosazovala hlavně Italka Elsa Schi-

aparelliová, když navrhla první dámské
šaty se zipem. Navíc překvapoval britský král Edward VIII. Nejen, že se kvůli lásce k rozvedené ženě vzdal trůnu,
ale na veřejnosti běžně nosil kalhoty se
zipem.

Trapasy na veřejnosti
Magazín Esquire si liboval nad tím, že
zip konečně zabrání „možnosti neúmyslného veřejného pohoršení“. To by se
ale divil. Jeden zapomene zip zapnout,
jinému zase praskne.
Hana Zagorová zažila muka při muzikálu Mona Lisa, když se jí zapletl port
do zapínání róby a ona ukázala bílé
spodní prádlo. „Jednou mi rupnul zip
a odhalila se mi celá záda,“ vzpomínala
zase zpěvačka Petra Janů na své patálie.
To Dara Rolins se dobrovolně veřejně
pochlubila netradičními černými kalhotkami se zipem.
A jak získal jméno? Dali mu ho pracovníci firmy B. F. Goodrich Co. podle
bzučivého zvuku při zapínání. Zzzzz...
zipper. Název zip byl na světě. Zlidověl
a ani u soudu firma neuspěla, když si ho
chtěla chránit jako svoji známku. (kor)

Herečka Salma Hayek v černých šatech, které se dají svléknout jediným pohybem zipu. FOTO | iDNES.cz

INZERCE

Reliable security systems

Chybí vám bezpečí?
Nabízíme vám ochranu.
Kamerové systémy Relicam.
Česká značka • Poradenství • Instalace
Kompletní sestavy:
2 analogové kamery
9 IP kamer
4 AHD kamery

cctv.inshop.cz

4 092 Kč
23 766 Kč
6 899 Kč

kamera
, držáky
,
rekordé
r, kabely
,
redukce
, ...

774 833 233

NEJEN NA SRDCE
JSOU PODĚBRADY
PŘIJEĎTE SI VYZKOUŠET
POBYT V LÁZNÍCH.
Jarní lázeňská ochutnávka v Hotelu Libuše***
(8. 5. – 9. 5.)

za 1.200 Kč

nebo v Hotelu Zámeček****
(1. 5. – 2. 5. nebo 8. 5. – 9. 5.)

za 1.590 Kč

(polopenze, klasická částečná
masáž, originální poděbradská
uhličitá koupel)

Přímý prodejce: 4ISP, s.r.o.

Purkyňova 1805, 250 82 Úvaly
tel: 272 700 340

®

CNC

CCTV

Lokální distributoři:
PEPA Elektro
Výletní 5260, Chomutov
tel: 776 072 355

eZAPA
Březno 30, 440 01 Postoloprty
tel: 721 573 222

ATK electronic
Tyrše a Fügnera 291, 436 01 Litvínov
tel: 603 827 576

FANAK, s.r.o.
Dukelská 5417, 430 01 Chomutov
tel: 725 507 702

Pavel Linhart
Mikulášovice 617, 407 79 Mikulášovice
tel: 737 770 813

ADVISOR SOFTWARE, s.r.o.
Kamenická 471/81, 405 02 Děčín II
tel: 604 874 327

Vybírejte
z dalších pobytů na
www.lazne-podebrady.cz

+420 325 606 500
www.lazne-podebrady.cz

CESTOVÁNÍ
SPE

CIÁLNÍPŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Žaludku ulevila mšenská voda
Lázně Mšené slaví letos
220 let od svého vzniku.
Vše začalo tím, že
řediteli panských
majetků rodu Kinských
zdejší voda pomohla od
nevolností.
MŠENÉ | Na sobotu 7. května si v lázeňském resortu Lázně Mšené, který se nachází na Litoměřicku, připravili pro své
hosty a návštěvníky zajímavou akci.
V letošním roce totiž místní lázně s historií od roku 1796 otevírají již svou
220. sezonu.
Dnes jsou lázně zaměřeny především
na pohybové ústrojí, ale oblíbené jsou
i pro léčbu pooperačních stavů a nervových onemocnění. Pro svou polohu,
krásné a udržované prostředí, genius
loci historických budov a spolehlivé
služby personálu se zdejší lázně těší stá-

Z HISTORIE LÁZNĚ MŠENÉ
Prameny podzemních vod v blízkosti Mšeného na Litoměřicku jsou známy
odedávna. V polovině 18. století byla voda vyvěrající v blízkosti myslivny u panské
bažantnice užívána myslivci a dovážel ji i budyňský lékař k léčení svých pacientů.
V roce 1790 přijel na inspekci ředitel panských majetků rodu Kinských na Zlonicích
František Pavikovský, který trpěl žaludečními nevolnostmi. Když se napil mšenské
vody, ulevilo se mu, a tím byl dán podnět k založení zdejších lázní. Slavný lékař
a mineralog František Ambrož Reuss následně také potvrdil v mšenské vodě
znamenitý obsah minerálních látek.
Kníže Oldřich Kinský neměl sám odvahu k budování lázní, ale souhlasil s jejich
výstavbou s tím, že na to Františku Pavikovskému půjčí peníze, a ten je vybuduje na
svůj náklad, což se také v roce 1796 stalo skutkem. V roce 1803 byl předán
arcivévodovi rakouskému Karlu Ludvíkovi dopis, ve kterém je požádán, aby se lázně
po něm jmenovaly. Přestože tento veřejný pomník zamítl, tak se stejně pramen
jímání nazýval Karlův. Další úplně jiný pramen byl objeven náhodně a byl nazván
Rosina studna, po manželce knížete Rose Kinské, rozené Harrachové.

le větší oblibě klientů samoplátců, kteří
si potřebují odpočinout po náročných
dnech, chtějí narovnat záda, utišit bolavé klouby a nechat se hýčkat při masážích, koupelích a oblíbených zábalech

vlastní lázeňské léčivé slatiny.
Svému 220. výročí od založení Lázní
Mšené je přizpůsoben i program oslavy
nové sezony, která se tradičně koná první květnovou sobotu. Úderem 15. hodi-

ny začne k poslechu i tanci hrát kapela
Parťáci. V programu se postupně vystřídají také mažoretky a skupina historického šermu. Celé odpoledne budou lákat návštěvníky lázeňské stánky na grilované občerstvení a nápoje, ochutnávku tradičních lázeňských produktů,
vína a sýrů.
Velký úspěch měly minulý rok u návávštěvníků také venkovní masáže, proto budou i letos. Pro děti jsou připraveny zábavné hry o ceny a dílnička.
Pokud bude pěkné počasí, hosté se
mohou projet areálem v kočáru taženém koňmi, nebo si mohou nechat udělat památku od profesionálního fotografa.
Netradičním vyvrcholením sobotního programu bude v Lázních Mšené
účast kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského, který na slavnostním
otevření požehná lázeňské kapli Salve.
Tu zde zrekonstruovali u bývalého Karlova pramene. Otevřením kaple vznikne další stánek klidu a pohody nejen pro
věřící hosty.
(js)

INZERCE

Laco Deczi rozezní Horní Jiřetín

www.msene.cz

„Na koncert se už moc těšíme. Je to vzácná hudební návštěva,
kterou si milovníci kvalitní hudby nemůžou nechat ujít,“
okomentoval za město kulturní referent Jiří Beneš.
Podlehněte kouzlu lázeňské péče
a relaxujte od hlavy až k patě.

Čokoládový víkend splněných přání

www.lacodeczi.com

Délka pobytu:
Ubytování:
Strava:

3 dny – 2 noci
jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s TV
polopenze, včetně salátového bufetu,
moučníků a příloh

Lázeňská péče
• čokoládová masáž zad
• čokoládový peeling dol. končetin
• čokoládový zábal dol. končetin • esenciální olejová aroma koupel
• čokoládová lázeň
Bonus:
• poukaz na horkou čokoládu v lázeňském Café & Restaurant Letzel

Cena pobytu již od 3.010,- Kč/osoba*

*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.

Koncert světoznámého trumpetisty
se odehraje 22. 5. 2016 od 19 hodin
v místním kulturním domě
Předprodej vstupenek začíná 2. 5. 2016

Lázeňský resort nedaleko Prahy.

Podrobnosti zájemci naleznou na webu www.hornijiretin.cz

Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz
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Cestování

Vydal se prorazit do Londýna.
Ústečan Jan Pavelka díky cestování poznal Londýn,
New York nebo Dubaj. Ale hlavně se v zahraničí
dokázal prosadit svými fotografiemi.
VLADIMÍR MAYER
ÚSTÍ NAD LABEM | Jan Pavelka z Ústí
nad Labem, který se stal známý díky fotografiím speciálních operací nebo českých celebrit, se snaží rok prorazit v Anglii. „Začátek byl hodně těžký, nikdo
mě tam neznal. Když potencionální zákazníci slyšeli můj akcent, hned se ptali, jestli jsem Polák nebo z východní Evropy. A ty v Anglii nemají moc rádi. Až
když řeknu, že jsem Čech, tak je to lepší, protože nás znají přes fotbalisty.
Hned jmenují Poborského, Nedvěda
a Čecha,“ usmál se třicetiletý Pavelka.
Postupně se ale zabydlel a začal prosazovat. Děkovat může opět fotbalu.
Jeho snímek portugalského útočníka Realu Madrid Christiana Ronalda mu pomohl k dalším zajímavým zakázkám.
Jak se vám podařilo vyfotografovat
jednoho z nejslavnějších fotbalistů

současnosti Christiana Ronalda?
Požádala mě o to jedna soukromá anglicko-slovenská agentura. Byl jsem
v Londýně na premiéře filmu Ronaldo,
tedy dokumentu o tomto slavném fotbalistovi, a Ronaldo tam kráčel po červeném koberci. Všude bylo plno fotografů
a všichni tam cvakali, a hlavně házeli
blesky. Ronaldo z toho měl přimhouřené oči a jen stál. Já jediný blesk neměl,
proto jsem na něj zakřičel: „Christian,
já nemám blesk.“ On se na mě podíval,
hezky se usmál a ukázal palec nahoru.
Měl jste v Londýně ještě nějakou zajímavou zakázku?
Fotil jsem tam například pro dvě známé
aukční síně Sotheby´s a Christie´s.
V té době v Londýně probíhal veletrh
asijského umění, který patří mezi největší na světě. Hezké je, že tentýž veletrh
v New Yorku používá na své pozvánce
ve formě pohlednice mou fotografii.

Snímek Christiana Ronalda pomohl Janu Pavelkovi v další kariéře.

INZERCE

Splnění našeho snu – Máme miminko a jsme rodina!

Snažíte se otěhotnět a přejete si konečně spatřit ty dvě čárky na Vašem těhotenském testu,
stejně jako jsem se snažila kdysi já? Slýcháváte
ze svého okolí „ Netlač na pilu“, „To přijde samo“,
„Dej tomu čas“ a mezitím se snažíte všemožně
zjistit při pročítání různých diskusí, článků a statistik
ony zaručené tipy a triky jak otěhotnět? Máte za sebou probdělé noci, kdy vyhledáváte různé zdravotní
studie?
Chci Vám říct, že to opravdu jde! I když mám
Léčba neplodnosti

Dárcovský program

za sebou nelehkou a dlouhou cestu, byla úspěšná,
mému synovi jsou 4 roky. Kdo a jak a hlavně proč
mi k němu pomohl?
První IVF jsem postoupila v Centru asistované
reprodukce, kdy jsem ještě vůbec netušila, co mě
čeká. Při první injekci stimulace jsem si řekla: „To určitě vyjde na první pokus, je to přeci chemie a to tělo
napraví“ Jenže opak se stal pravdou, nedošla jsem
ani k embryotransferu, ani jedno moje vajíčko nepřežilo. Byla jsem na tom hůř než na začátku.
Druhý pokus jsem proto chtěla absolvovat v jiném Centru asistované reprodukce a nevadilo mi
ani dojíždění. Teď jsem ale nechtěla nic ponechat
náhodě a řešila jsem, zda mám upravit stravu,
používat nějaké podpůrné léky, dokonce i to, jak
mám spát. Nemám snad začít cvičit? Ani tak to
nevyšlo a já po embryotransferu opět doslala
menstruaci.
Dalším pokusem ve stejném asistovaném centru, kdy jsem si řekla, že už je to poslední, další už
opravdu nezvládnu, jsem se dostala o krok dál, koMužská neplodnost

Gynekologie

nečně pozitivní těhotenský test. Bohužel jsem se
radovala pouhých 14 dní.
Nakonec jsem navštívila Centrum asistované reprodukce – Kliniku Stellart, a pochopila
jsem, že stimulace, pro mě ta chemie, co musí zaručeně zabrat, není vše. Prvně jsem zažila tu péči
a zájem o mě, o mou psychiku, mé obavy. Nebyla jsem jen další v pořadí, co nemůže otěhotnět.
Lékařský tým a prostředí na klinice mě neuvěřitelně uklidnilo a nabudilo ve mně takovou harmonii
a hlavně důvěru, která je nedílnou součástí k tomu,
aby, jste i VY spatřila ony vytoužené || na vašem těhotenském testu.
Přeji Vám všem, ať se stejného štěstí a radosti dočkáte i Vy!
Veronika

Estetická gynekologie

1. Trimestrální screening

Kontaktní údaje: Klinika Stellart – smluvní partner VZP a ZPMV, ul. Krupská 12/17, Teplice 41501,
www.stellart.cz, email: Info@stellart.cz, recepce: 417 539 903; 608 760 661.
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Pomohl mu snímek Ronalda
Vy jste se před odletem do Anglie
v Ústí věnoval také focení plastických, neurochirurgických a dalších
operací. Stále to děláte?
Ano, pojmenoval jsem si toto specifické odvětví jako Raw Medical Art, tedy
syrové medicínské umění. Jsem jeden
z mála, který se tomu věnuje. Nyní se
zkouším přes svou agentku v Americe
dostat ke světoznámému plastickému
chirurgovi Bohdanu Pomahačovi, kterého by to mohlo zajímat. V Anglii už
jsem také fotil, bylo to v rehabilitačním
centru nemocnice Royal Buckinghamshire Hospital. Mladá žena se
tam zotavovala po velké dopravní nehodě a už nikdy nebude chodit. Ovšem
v této nemocnici mají speciální a drahý
přístroj, který jí navlékli, zmáčkli čudlík a ona s jeho pomocí opět chodila.

Tanečnice z newyorského Broadway Dance centra.

FOTO | JAN PAVELKA

Nefotíte ale jen v Londýně, byl jste
také v New Yorku. Co jste tam měl
za práci?
Opět jsem tam byl s vítězi soutěže Taneční skupina roku v České republice
a při té příležitosti jsem fotil také tanečníky ze slavného Broadway Dance centra. Vyrazil jsem s nimi do ulic New Yor-

„

ku, a tak vznikly fotky pro jejich kampaň. Mé fotky tak používají do časopisů
a na různé propagační letáky.

Londýn
je
přesycený
službami a hezký je
jen v centru.
Čím si v Anglii nejvíce vyděláváte?
Privátním focením.
To probíhá jak?
Někdo bohatý někam jede a chce to mít
zdokumentované. Například jde o nějakou schůzku nebo jede kupovat nemovitost. Je to velmi dobře placené.
Bydlíte přímo v Londýně?
Ne, bydlíme mimo. Londýn je přesycený službami a hezký je jen v centru. Jenže tam za pronájem bytu dáte kolem stotisíc korun. Tím, že hodně cestujeme
a jsme často i v Česku, nevyplatí se mít
tak drahý byt.

INZERCE

Do ÚSTÍ NAD LABEM za nevšedními zážitky!

Město Ústí nad Labem je díky své poloze turisticky atraktivní v každé roční době. Procházky do romantického kraje Labských pískovců, sopečné kužele Českého středohoří i hřebeny Krušných hor jsou lákadlem i výzvou pro všechny turisty a mohou nabídnout
nečekané zážitky. V okolí města se nachází mnoho rozhleden a krásných vyhlídkových míst. Z nich byste neměli vynechat romantickou zříceninu hradu Střekova, výletní zámeček Větruše, vyhlídku na Vysokém Ostrém či rozhlednu Varhošt. Také od dubického
kostelíka je monumentální pohled na Labe meandrující kaňonovitým údolím nazývaným Porta Bohemica – Brána Čech. V okolí
města se nalézá velké množství vodopádů; nejvyšší z nich je Vaňovský, který je dobře dostupný z Větruše.
V květnu a červnu si můžete návštěvu Ústí nad Labem zpestřit i dalšími zajímavými akcemi:
1. 5. – PRVOMÁJOVÝ KOPEC ZÁBAVY – slavnostní otevření
naučné stezky z bývalého popraviště na Větruši
do Muzea civilní obrany s bohatým programem.
14. 5. – VI. ÚSTECKÝ PIVNÍ JARMARK malých a rodinných
pivovarů na Kostelním náměstí.
Více informací a tipů na výlet Vám poskytne

18. 6. – POHÁDKOVÝ DEN S LABSKOU KRÁLOVNOU
v Muzeu města Ústí nad Labem – tematické
odpoledne na motivy ústeckých pověstí
o Labské královně se soutěžemi pro děti
– i tentokrát s novým dárkem.

Informační středisko města Ústí n. L., Mírové nám. 1/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 700, e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz, www.usti-nad-labem.cz
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13. – 15. 5. 2016

auto-moto, veteráni, RC a další

Autosalon
na Zahradě
ěČ
Čech
ech

Túra nemusí být
V tyrolských Alpách
vědí, jak zabavit děti
i při turistice. Zkuste
třeba Alpbach, který leží
jen 600 kilometrů od
Ústí nad Labem.
VLADIMÍR MAYER

www.zahrada-cech.cz
Pořadatel:

Partneři:

Generální partner:

Hlavní partner:

Mediální partneři:

Expert na hybridní vozy

ALPBACH | Máte doma děti, které protestují proti fádním pěším túrám? Tak
vyrazte do rakouského údolí Alpbachtal. Tam kamarádský a veselý oslík Juppi s náušnicí v uchu pobaví děti na
okružní trase kouzelným lesem plným
dobrodružství a tajemství.
Okruh o délce 2,5 kilometru má zvučný název „Juppi Zauberwald“, vede lesem v tyrolském městečku Reith mezi
Kufsteinem a Innsbruckem. Lanovkou
vyjedete na vrchol Reitherkogel, kde
okruh s přírodními odpočívadly, nejrůznějšími hrami a vyhlídkovou terasou začíná. Na děti zde čeká chůze po kůlech,
dřevěný kůň, brodění vodou i tajuplná
bažina. Následně výletníci dojdou až ke

statku Fürst, kde najdou ve výběhu zvířata na pohlazení. A na další část trasy
naláká vaše potomky indiánský stan, horolezecká stěna a Juppiho skluzavka.
Rekreační oblasti Alpbachtal a Seenland se nacházejí uprostřed nádherných
Kitzbühler Alp a Rofangebirge. Krásné
květinové vesnice, romantické farmy,
stejně jakož i historická města jsou typická pro tento region.
Alpbach je ztělesněním pravé tyrolské vesnice. Díky jednotnému stavebnímu stylu dřevěných domků a jeho jedinečné architektuře je známý i daleko za
hranicemi země. S 2 600 obyvateli a přibližně stejně velkou ubytovací kapacitou se může pyšnit čestným titulem
„Nejhezčí obec Rakouska roku 1993“.
Ovšem získání tohoto označení nebylo
zadarmo. Už v roce 1953 schválila obecní rada přísný stavební řád, kterého se
musí všichni držet. Veškeré nové stavby se musí podřídit místnímu stavebnímu stylu, který například předepisuje:
žádná nová stavba nesmí mít více než
dvě poschodí, krytina střechy smí být
jen v černém nebo šedém provedení
a úhel sklonu střechy se může pohybovat pouze mezi 16 až 20 stupni.
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motiv Kadaňských pivních slavností. Kromě ochutnávky
piv a konzumace pochutin si návštěvníci mohou vybrat
i z kulturní nabídky.
Hudební festival Vysmáté léto
25. června 2016
Více informací naleznete na www.rockfest.cz.
CíSAřSKý DeN®
27. srpna 2016
Nejvýznamnější kulturní akce města, kterou si Kadaň
připomíná slavný příjezd císaře Karla IV. z roku 1367 a 1374
do města. Historické centrum ovládnou dobová řemesla,
kejklíři, trhovci, stylová hudba a pouliční divadlo. Oslavy
Karla IV. zakončí velkolepý večerní program s ohňostrojem.

KRÁLOVSKÉ MĚSTO KADAŇ
Láká nepřeberným množstvím historických památek a kulturního vyžití. Navštívit můžete malebné náměstíčko, kde dominantní památkou je
krásná gotická radniční věž vysoká 53,7 m. Uprostřed náměstí vzhlíží do výšky Sloup Nejsvětější
Trojice, tzv. morový a opodál barokní městská
kašna. V blízkosti náměstí leží kadaňský hrad, kde
můžete shlédnout od 30. 4. – 28. 9. 2016 výstavu
k 700. výročí narození císaře Karla IV. Nejvýznamnější památkou Kadaně je bezesporu Františkánský klášter Čtrnácti svatých Pomocníků, který je
od roku 1995 národní kulturní památkou a usiluje
o zapsání do seznamu UNESCO. Nachází se zde
Městské muzeum. Nesmíme zapomenout ani
na nejužší uličku v České republice a tou je Katova ulička s nejužším bodem 66,1 cm. Procházkou
podél řeky Ohře si můžete odpočinout na Nábřeží Maxipsa Fíka, kde je spousta atrakcí pro děti
i dospělé, např. půjčovna loděk a pramic.

MĚSTO KADAŇ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
KULTURNÍ AKCE V ROCE 2016:
Narozeniny Maxipsa Fíka
4. června 2016
Fík se narodil v nedalekém
Ahníkově a protože tato vesnice už bohužel zmizela, oslaví
narozeniny v nejbližším městě
– Kadani. Oslava narozenin Maxipsa Fíka bude vlastně velikým
dětským festivalem na postaveném Nábřeží Maxipsa Fíka.

Dny evropského Dědictví
10. – 11. září 2016
Po tyto dva dny jsou veřejnosti zdarma otevřené památky města.
Vinobraní
24. září 2016
Tato slavnost je zahájena bohoslužbou v kostele Františkánského kláštera. Na mši naváže otevírání„Hory“ ve Svatováclavské vinici. Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu
zaměřenou na vinařství na Kadaňsku, celý areál zahrad
a průběh zpracování hroznů – mletí, odzrnění, rmutování
a lisování – a mohou ochutnat letošní burčák, čerstvý vinný
mošt a víno.
Advent
26. listopadu 2016
Adventní trhy s vánoční tématikou zakončuje slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, který hraje každou celou hodinu
jednu melodii. (PI)

Františkánské léto
červen – září 2016
Františkánské léto (koncerty, divadelní představení pro dospělé i děti) bude probíhat v areálu františkánského kláštera
od června do září každou sobotu a neděli.
Kadaňské pivní slavnosti
18. června 2016
Oslava národního nápoje, kultivace jeho požívání a obecná
osvěta spojená s propagací malých pivovarů – to je hlavní

KONTAKT: TURISTICKÉ INFORMAČNÍCENTRUM KADAŇ, Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň, tel./fax: +420 474 319 550, mobil: +420 725 763 497
e-mail: infocentrum@mesto-kadan.cz, web: www.mesto-kadan.cz, Facebook: www.fb.com/TICKadan, Instagram: @discover_kadan
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pro děti nuda, ale dobrodružství
Jen místní kostelík, pocházející ze
14. století, vyčnívá nad jednotnou siluetou Alpbachu, ležícího v nadmořské
výšce 974 metrů na sluneční planině
v jednom z jižních postranních innských údolí.
Ideální sněhové podmínky
v zimě, jakož i 160 km značených turistických cest v létě dělají z Alpbachu celoročně
krásné prázdninové místo,
které stojí za návštěvu.
Díky bezplatné kartě
Alpbachtal
Seenland
Card (obdrží ubytovaný
host ve středisku) lze
používat letní lanovky zdarma nebo navštívit muzea či jezerní koupaliště.
Z údolí Alpbachu vyveze milovníky pěších túr
6místná kabinka pod Wiedersbergerhorn do výšky
téměř 1 900 m. Hned vedle horní stanice lanovky najdou děti
v „Říši uličníků“ skvělé možnosti
nejrůznějších aktivit, jako je např.
obří klouzačka, tunely pro plazení,

vodní kolo, zážitkový rybník a mnoho
dalších. Náruživí horolezci by si měli
naplánovat malou odboč-

ku k blízkému vrcholu Wiedersbergerhorn nebo denní túru přes Sagtaler Spitzen do Inneralpbachu.
Tři letní lanovky zpřístupní tři
rozmanité turistické oblasti, které leží asi 50 km severovýchodně od Innsbrucku.
„Z Kramsachu můžete vyjet
lanovkou směrem k pohoří Rofan, které je proslavené svými
bizardními skalními útvary
a průzračným jezerem Zireiner
See a patří k náročným vysokohorským turistickým oblastem,“ uvedl místní průvodce
Michael Mairhofer.
Jenom pár minut vzdálen od
centra vesnice Kramsach se
celkem náhle mění krajina.
Ledovcové splazy pravěku
tady vytesaly malé okrouhlé kopečky, které vypadají
téměř jako zelená vajíčka.
Mezi těmito hřbety se voda
drží dodnes a vytváří Reintalskou jezerní plošinu. Skládá se z pěti jezer.

Děti provede maskot oslík Juppi. FOTO | ALPBACHTAL.AT

Výjimečnost polohy je dána tím, že
slunečné záření je obzvláště vysoké
a nejteplejší tyrolská jezera pořádně vyhřívá ke koupání.
Na závěr ještě pro vás máme jeden tajný tip pro milovníky horských kol. Kromě četných cyklostezek mají především
rodiny možnost šlápnout do pedálů na
vyznačených okružních stezkách, a dosáhnout tak nejlepších výletních cílů.
Všem odvážným cyklistům pak lze
doporučit freeridovou trasu Laubwerk
v Alpbachu s výškovým převýšením
150 m a délkou 800 m. Vhodné pro
všechny, kteří se chtějí zdokonalit.

MÍSTNÍ OBCE
Alpbach - nejkrásnější rakouská
vesnice
■ Reith i. A. - rodinná vesnice
■ Brixlegg - nákupní místo
■ Rattenberg - nejmenší rakouské
město
■ Kramsach - jezerní město
více na www.alpbachtal.at
■
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TIP PRO CELOU RODINU

- ZÁMEK VALDŠTEJNŮ V LITVÍNOVĚ
Už více než rok slouží nově zrekonstruovaný litvínovský zámek Valdštejnů
široké veřejnosti. Do povědomí návštěvníků se zapsal jako živý multikulturní
objekt s bohatou nabídkou atraktivních doprovodných programů pro všechny
věkové kategorie. Nabízí nejen expozice a výstavy, ale je i iniciátorem vlastních
aktivit během celého roku. Samozřejmostí je také spolupráce s ostatními subjekty společenského a kulturního života v regionu.
Rozhodne-li se pro návštěvu zámku např. celá rodina, na své si přijdou
všichni její členové. A chytit je může doslova za srdce. Největší expozice se totiž
jmenuje SRDCERÁJ. Autoři výstavy Michal Cihlář a Veronika Richterová
představují tzv. fotosběry srdcí, které vznikaly více než deset let. Za tu dobu
vytvořili celé série fotograií, které ukazují srdce v leckdy velmi nečekaných
podobách. Přes čtyřista fotograií z 28 států rozdělených do několika cyklů poskytne návštěvníkovi intenzivní pocit, že láska musí být všudypřítomná. Sekce
SRDCE V UMĚNÍ nabízí jedinečnou kolekci děl renomovaných autorů zvučných
jmen, která pohromadě jinde neuvidíte! V SRDCEKRÁMU lze zakoupit nejrozmanitější zboží ve tvaru srdce. Pro zamilované nechybí mříž na zámečky lásky.
Pro školáky jsou připraveny tematické pracovní listy. Pro dětské kolektivy lze
zajistit tvořivé dílničky. Expozice je přístupná do 30. září 2017.
Druhou expozicí je HISTORICKÁ FILMOVÁ TECHNIKA sběratele Miloše
Štěpána. Unikátní výstava nabízí postupný vývoj zaznamenávání pohybujících se obrazů a následného předvádění divákovi od roku 1832–1892 včetně
několika prvních typů kamer na světě! Celkem zde uvidíte více jak 200 různých
exponátů. Expozice je přístupná do prosince 2016.
Třetí expozice nabízí sochařské umění STANISLAVA HANZÍKA. Akademický sochař Stanislav Hanzík je neodmyslitelně spjatý s Litvínovem, Křížatkami

a Mosteckem. Mimo jiné je známý portrétista významných českých i světových
osobností. Právě v galerii litvínovského zámku můžete vidět např. busty známých
herců (R. Hrušínský, V. Brodský, J. Kemr, S. Neumann,…) nebo oceněná díla
v zahraničí Svářeč, B. Hrabal. Některé z vystavených soch se objevily v českém
ilmu Pupendo. Součástí výstavy je ilmový dokument Petra Skaly a fotograie
Josefa Sudka o díle sochaře. Expozice je přístupná do prosince 2017.
Název čtvrté expozice VÁNOCE PO CELÝ ROK není tisková chyba, ale výstava
originálních vánočních ozdob přístupná návštěvníkům zámku během celého
roku. Výstava nabízí tvůrčí inspiraci na výzdobu vánočních stromků i přehlídku
nápadů, řemesel a zručnosti. Osmnáct živých stromků ozdobili výtvarníci tradičně i zcela netradičně. V rámci výstavy je možné pro skupiny (děti i dospělí) domluvit: předvádění foukání skleněných koulí a jejich dekorování, nebo tvořivou
dílnu s dekorováním vánočních koulí a špicí. V listopadu budou ozdoby obměněny. Výstavu doplňují historická expozice Oblastního muzea v Mostě VÁNOCE
V KRUŠNOHOŘÍ A PODKRUŠNOHOŘÍ a makety významných budov města.
Na výstavě LITVÍNOVSKÁ HRABĚCÍ MANUFAKTURA NA VÝROBU SUKNA
lze zhlédnout zvětšené reprodukce graických listů z roku 1728, které podrobně znázorňují celý výrobní proces v manufaktuře. K vidění jsou vzorníky sukna
i modely tkalcovských stavů. Vlastnoruční ražbu pamětní medaile s motivy
Jana Josefa Valdštejna a manufaktury můžete zažít jenom zde!
Nejnovější výstava 58 ZLIKVIDOVANÝCH KOSTELŮ A KAPLÍ V OKRESE
MOST je zapůjčená Oblastním muzeem v Mostě. Představuje zlikvidované církevní památky, které zmizely v důsledku důlní a průmyslové činnosti. Co bylo
zlikvidováno bezezbytku a co bylo částečně nebo úplně zachráněno, je vidět na
fotograiích, mapách a grafech s popisky.

Výstava je přístupná do září 2016.
Valdštejnský zámek nabízí ještě další speciika, totiž nádhernou OBŘADNÍ SÍŇ! Informace o prostorách vhodných pro pořádání svatebních obřadů
získáte na matrice tel. 476 767 641.
Prodej turistických vizitek, známek, magnetek, map, pohlednic, propagačních předmětů města Litvínova, stejně jako odpovědi na vaše otázky nabízí
INFORMAČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM sídlící v přízemí zámku u hlavního
vchodu (pondělí – neděle, od 9.00 do 17.00 hodin). Expozice zámku jsou přístupné od středy do neděle v čase od 10.00 do 17.00 hodin.
Zámek Valdštejnů Litvínov, ul. Mostecká čp. 1,
GPS: 50°35´50.656“N, 13°36´37.222“E,
www.litvinov.cz.
Pokladna, informace: tel. 603 151 600.
Vstupné (v ceně vstupného jsou zahrnuty prohlídky všech
expozic v zámku): dospělí 50 Kč, důchodci 30 Kč, děti a studenti 20 Kč
(pedagogický doprovod organizovaných skupin a děti do 3 let zdarma),
rodinné vstupné 90 Kč (platí pro 2 dospělé osoby a min. 1 dítě).

ZAMĚSTNÁNÍ
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Rodinná firma plánuje přijmout
Ve Šluknovském výběžku už 25 let funguje firma,
která se nově vrhla do výroby obráběcích robotů
a toaletních modulů do letadel. Svou pobočku má
i v ruském Jekatěrinburgu.
VLADIMÍR MAYER
VELKÝ ŠENOV | Ekonomická krize
v roce 2008 přinutila společnost Tratec-CS sídlící ve Velkém Šenově na Děčínsku nabrat nový směr. Do té doby se
rodinná firma otce a syna Jana Lemfelda zabývala téměř výhradně výrobou náhradních dílů k textilním strojům.
„Tehdy jsme z 250 zaměstnanců klesli na 89 lidí, a proto jsme hledali novou
strategii. Přesměrovali jsme oblast výroby na vlastní produkty,“ uvedl Jan Lemfeld mladší.
Tratec začal například vyrábět interiéry kolejových vozidel a vrhnul se do výroby obslužných plošin k obráběcím
strojům. Díky tomu se společnost za poslední čtyři roky dynamicky rozvíjí, od

roku 2011 její tržby rostou každý rok o
20 procent. „Naším cílem je obrat kolem miliardy korun. Kvůli tomu jsme
nyní investovali asi 100 milionů korun,
z původních 3,5 tisíce metrů čtverečních výrobní plochy budeme mít 12,5 tisíce metrů a do roku 2017 chceme nabrat něco kolem padesáti zaměstnanců.
V horizontu pěti let plánujeme zaměstnávat až 300 lidí,“ dodal padesátiletý
spolumajitel firmy, který její řízení převzal před dvěma lety po svém otci. „Už
mu je 78 let, takže se spíše věnuje jen
poradenské činnosti. Ve firmě jsme už
tři generace, protože šéfa technického
oddělení a vývoje dělá můj syn.“
Tratec již před rokem a půl nabíral 50
lidí a dnes jich zaměstnává asi 200. „Letošní rok bude spíše stabilizační, ale bě-

Jan Lemfeld mladší u starého továrního komína, který se stal zajímavým prvkem v interiéru školícího střediska Tratecu. FOTO | V. MAYER

hem toho dalšího bychom měli přibrat
asi dalších 50 lidí. Nejvíce budeme potřebovat obsluhu CNC strojů, svářeče
a konstruktéry,“ sdělila Šarka Frančová
z personálního oddělení firmy.
Sehnat takové odborné zaměstnance
ve Šluknovském výběžku je velice složité, proto také Tratec otevřel pobočku v
Praze, kde soustředil svůj vývojářský
tým. „V areálu firmy jsme také vybudovali školící centrum, v kterém otevřeme
školu průmyslového inženýrství. Ta
bude pro nás a další firmy zajišťovat školení zaměstnanců. Bude to taková přípravna nových zaměstnanců,“ dodala
Frančová. Využívátní služeb agenturních zaměstnanců například z Polska se
Tratec brání. Jeho strategií je vybudovat si svůj tým a spíše se orientuje na
školy v regionu, například ve Varnsdorfu, které jim vychovávají zaměstnance.
Spolupracují také i s vysokými školami
v Liberci, Ústí nad Labem a ČVUT Praha. „Co se týká cizinců, tak u nás pracuje několik zaměstnanců pocházejících z
Bulharska.“

INZERCE

AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
hledá kandidáta/kandidátku na pracovní pozici:

účetní senior

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:

Teplice – vedení společnosi, úsek Evropské sdílené služby, oddělení účetnictví

NÁPLŇ PRÁCE:

zodpovědnost za přímé účtování na hlavní knihu pro závody AGC v západní
Evropě, zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních uzávěrek, účtování
dohadných položek, invesic a majetku, vypracování staisických hlášení
a skupinových reporingů, zpracování dat - Intrastat, příprava podkladů pro audit

POŽADAVKY:

SŠ nebo VŠ ekonomického směru
praxe v oblasi vedení účetnictví pro zahraniční společnost podmínkou
znalost angličiny na komunikaivní úrovni podmínkou
výborná znalost MS Oice, především MS Excel, práce v systému SAP výhodou
analyické myšlení, samostatnost, zodpovědnost, cit pro detail, dobré
komunikační dovednosi

NABÍZÍME:

pracovní poměr na dobu neurčitou
nástupní plat: 40.000,-Kč
garantovanou výši 13. a 14. platu dle Kolekivní smlouvy
nárok na inanční bonus na základě ročního hodnocení
1 týden dovolené navíc nad rámec Zákoníku práce, + 3 „Sick days“
příspěvek na závodní stravování, příspěvek na penzijní a kapitálové pojištění
propracovaný systém zaměstnaneckých beneitů – Cafeteria systém

POŽADOVANÝ NÁSTUP:
co nejdříve/dle dohody

Kontaktní osoba:
Mgr. Kateřina Löwová,
Sklářská 450, 416 74 Teplice,
tel.: 417 502 143,
e-mail: katerina.lowova@eu.agc.com

KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. a KS CZ Motorservice s.r.o.
hledá nové zaměstnance, zkušené a technicky zaměřené kandidáty
pro tyto pozice:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MeZiopeRační KontRoloR
Slévač
SeřiZovač
pRovoZní ZáMečníK
eleKtRoMeChaniK
KonStRuKtéR
pRojeKtový vedouCí
RefeRent plánování výRoby
ContRolleR
teChniK Kvality
náKupčí

nabízíme:

• Zajímavou a perspektivní práci v silné zahraniční společnosti
• Nadstandardní inanční ohodnocení, výhody z Kolektivní
•
•

smlouvy – příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění,
příspěvky na dětskou rekreaci atd.
Profesní rozvoj, odborné vzdělávání
Zaměstnanecké výhody a bonusy

vaše schopnosti umíme ocenit! Přihlaste se prostřednictvím Vašeho
profesního strukturovaného životopisu a zašlete jej na emailovou adresu:
kariera@cz.kspg.com / Tel.: 475 303 267
nebo přineste osobně na personální odbor. Děkujeme.

50 nových lidí
Tratec kromě náhradních dílů do textilních stojů, které dělá od svého založení, má další dvě divize: Tratec Machinery a Tratec Transportation. Machinery
se specializuje na výrobu obslužných
plošin k obráběcím strojům. Dnes dodává téměř všem výrobcům obráběcích
strojů tyto výtahy i s venkovním krytím
strojů. Divize Transportation dělá interiéry pro kolejová vozidla a příměstskou
dopravu. Hlavními zákazníky jsou Škoda Transportation a Škoda Vagónka.
„V současnosti jsme například oslovili i letecké firmy, protože nabízíme sanitární modul do dopravních prostředků,“
doplnil Lemfeld.

Kompletní interiér
Lidé se tak s výrobky, pocházejícími z
rodinné firmy z nejsevernějšího cípu republiky, mohou nejčastěji setkat například v tramvajích Škoda v Bratislavě,
Turecku a Maďarsku. Do těchto tramvají dělal Tratec kompletní stropní obložení. „U nás zase jezdí spousty vlaků RegioPanter či City Elefant a tam jsme dělali
kompletní interiér kromě sedaček,“ doplnil vedoucí obchodního oddělení Pavel Marek.
Společnost ale dnes nejvíce táhne
vlastní vývoj. Nejdříve vyráběla interiéry dopravních prostředků podle výkresu
zákazníka, dnes má vlastní designové
a konstrukční návrhy. Do Ruska například vypracovala designové návrhy
k modernizaci tramvají.
Do zahraničí jde asi 35 % výroby.
„Vyvážíme hlavně do Německa, Švýcar-

ska, Itálie, Indonésie, Číny a Ruska. Ale
třeba příslušenství k textilním strojům
dodáváme také na Srí Lanku a do
USA,“ vyjmenoval Marek.
Podle něj aktuálně ruský trh stagnuje,
brzdí ho sankce ze strany Evropské unie
a také kurz dolaru. Rusku se dnes nevyplácí nakupovat ze Západu.
„Cítili jsme ruský trh jako velkou šanci, ale v poslední době se nikam neposouvá. Přesto v Jekatěrinburgu provozujeme svou pobočku Tratec Rus, která se
stará o náš odbyt i nákup materiálu
v Rusku a Kazachstánu.“
Poslední čtyři roky Tratecu rostou tržby o dvacet procent, minulý rok měl obrat 280 milionů korun a udržuje si asi
10 % ziskovost, kterou používá na investice do firmy. „I nadále se chceme zaměřit na inovace,“ sdělil svou vizi Jan Lemfeld mladší. „Našimi cíli jsou vývoj nových technologií v oblasti elektroniky řízení a dopravních technologií. Vyvíjíme robotické aplikace v průmyslu a automatizaci. Jde o povýšení strojní výroby. Chceme přejít k sofistikovanějším
zařízením, s tím je úzce spojená další
naše výroba - vakuové toaletní systémy,
které se dávají do letadel a vlaků. Chceme zajišťovat komplexní vybavení vozů
včetně 3D tvarování. Tím ucelíme kompletní výrobu interiéru pro příměstskou
dopravu, kolejová vozidla i letadla.
Technologii do těchto modulů si děláme
kompletně sami,“ upřesnil s tím, že v Evropě jsou už jen asi další tři větší výrobci. „Ale ti mají, na rozdíl od nás, několik
dodavatelů. My se bez nich obejdeme,
to je naše velká konkurenční výhoda.“

Tratec-CS: Rodinná firma otce a syna Jana Lemfelda vznikla v roce 1991 ve Velkém
Šenově v prostorách firmy Stap - závod 9, kde se vyráběly textilní stavy. Dnes má
firma asi 200 zaměstnanců a dalších 50 přijme. Její obrat je 280 milionů korun.

Přij meme šikovného

KUCHAŘE a ČÍŠNÍKA
do naší Pivovarské restaurace
v Děčíně.

Požadujeme:
- komunikativní a profesionální
přístup
- znalost oboru
- týmového ducha
- vstřícnost a otevřenost
k novinkám
- vysoké pracovní nasazení

Nabízíme:
- práci ve špičkové restauraci
- možnost profesního růstu
- dobré platové podmínky
- zaměstnanecké benefity
- mladý tým kolegů
- práci na HPP
- nástup možný ihned

V případě zájmu prosím pište na adresu:
info@pivovarskarestaurace.com
nebo volejte na telefonní číslo:
Tereza Kudláčková
+420 608 83 11 61

INZERCE

Selectrona s.r.o.
Marie Pohanková –ředitelka
Teplická 440, 417 23 Košťany

O společnosti

Selectrona s.r.o. se specializuje na vývoj a výrobu plastových výrobků
pro automobilový průmysl.

Email: marie.pohankova@selectrona.com
olga.sekulova@selectrona.com

nabízíme:
- smlouva na dobu neurcitou
- Flexibilní pracovní doba
- pevnou pracovní pozici
v atraktivním a mezinárodně
postaveném podniku
- stravování - stravenky
- intenzivní školení v zahraničí
• - další bonusy

požadavek
• Ukončené SŠ nebo VŠ
- vzdělání technické,
zaměření v oboru
zpracování plastů výhodou
• Dobrá znalost anglického
nebo německého
jazyka slovem a písmem
• Schopnost týmové práce,
komunikativnost

Volné pozice:
• KOnStruKtér
• VýVOjář

• náKupčí
• SeřizOVač VStřiKOliSů

intelliGente KUNSTSTOFF-METALL-KOMPONENTEN

• prOceSní inženýr
• OperátOr VýrOby
www.selectrona.com/karriere
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Nebojte se barev, radí umělkyně
Před patnácti lety se Nadia Surel Novotná přestěhovala z Bulharska do Ústí, kde navrhuje interiéry bytů
VLADIMÍR MAYER
ÚSTÍ NAD LABEM | Umělkyně, malířka a hlavně interiérová designerka Nadia Surel Novotná se snaží vrátit umění
a řemeslo do domácností lidí. Sama
také navrhuje nábytek, maluje obrazy,
vyrábí textilní doplňky, různé výtvarné
objekty a vitráže. „Naše byty jsou už
přeikeované. Naopak umění a vlastní
ruční práce má za sebou nějaký příběh
a přidanou hodnotu,“ tvrdí třiačtyřicetiletá Bulharka, která už patnáct let žije
a tvoří v Ústí nad Labem.
Se svým manželem Michalem se seznámila, když byl jako novinář v Bulharsku na měsíční pracovní cestě. „Michal říká, že si mě přivezl jako nejvzácnější suvenýr,“ usmívá se rodačka z přímořského letoviska Jasná Poljana.
Po přistěhování do Ústí nejdříve dva
roky učila výtvarnou výchovu na zvláštní škole, ale tato práce nebyla pro ni tolik tvůrčí, proto se začala naplno věno-

vat navrhování interiérů. V tom ji hodně ovlivnilo moře, u kterého poblíž Burgasu vyrůstala. „Černé moře mě ovlivnilo především linií horizontu, nekonečnem a tím, co je za ním.“
Interiér Surel Novotná chápe jako individuální vyjádření životního stylu každého člověka. Výsledkem by podle ní
měl být prostor, který podtrhuje osobnost majitele, vyhovuje mu účelově
a zároveň pozitivně ovlivňuje náladu i pocity všech, kteří se

v něm pohybují. Jeho přání a potřeby se
promítají jak do dispozičního a barevného řešení, tak do výběru materiálů a
předmětů.
Co se týká barev v bytě, tak je ráda,
že se Češi zbavili meruňkového období.
„Minulý rok jsem ale zase stále dělal interiéry v šedobéžové kombinaci, která
je dnes hodně vyhledávaná.“ Tato barevná kombinace přináší čisté, jednoduché
a klidné prostředí.
„Žijeme v hektickém období
a lidem dělá dobře, když se
Nadia Surel Novotná.
FOTO | VLADIMÍR MAYER

vrátí domů a mají kolem sebe klidné
prostředí. Ale obzvláště na jaře je dobré
tam nějakou barvičku přidat. Například
díky květinám a různým doplňkům,“
uvedla s tím, že bychom se neměli bát
výrazných barev.
„Nyní se začala hodně objevovat
kombinace černo-bílé s ornamenty a geometrickými tvary,“ uvedla bývalá studentka vysoké umělecké školy v Sofii
jeden z příkladů módního trendu.
Ústecká designerka má svůj nepřehlédnutelný rukopis. „Mám ráda přírodní materiály v interiéru, patinované zdi,
které vás pouštějí dál, ne jen jednu barvu, která vás zastaví. Využívám různé
techniky malování, patiny a metalízy,“
zaujatě vypráví.
Nadia Surel Novotná si nyní v Ústí
otevřela i nové interiérové studio.
V něm zákazníkům kromě ukázek materiálů, vzorníků, nábytku a zařizovacích
předmětů představuje výtvarná díla
a umělecké předměty dalších umělců.

INZERCE

Navštivte naší novou expozici kuchyní v Teplicích, Chomutově a Mostě!
Nejbližší prodejny: Teplice – Masarykova třída 1595/54 | Chomutov – OC Central, Žižkovo náměstí 5762 | Most – OC Central, Radniční 3401
Oresi – šampión v každé třídě kuchyní

Kupón na slevu -7 %

Tento kupón můžete uplatnit na veškerý sortiment navíc ke všem slevám v rámci aktuální akční nabídky pouze
v kuchyňských studiích Teplice, Chomutov a Most. Více slevových kupónu se nesčítá. Platnost do 30. 6. 2016.
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Tajenka: stíny padnou za tebe.

INZERCE

První červnový víkend
se koná zahájení letní sezony pod názvem
víkend na Miladě 2016
4. – 5. 6. 2016
V sobotu se bude konat 9. ročník
tradičního cyklozávodu v Roudníkách.
Dále bude na hlavní pláži probíhat program v rámci projektu
podpořeného Nadací ČEZ „Jezero Milada – bezpečně a bez
bloudění“. Seznámíte se s novým značením na Miladě a bude zde
prezentace záchranářských technik, interaktivní herna pro děti.
Bude připraven program Indiánskou stezkou, který bude obsahovat
stopování - poznávání stop a zvířecích materiálů, ošetření raněného
( dlahy z přír. materálů ) a transport ( na jednoduchém indiánském
smyku ), poznávání léčivých i jedovatých bylin ( stromů ) a jejich
použití, orientace v přírodě bez kompasu a mapy - určení světových
stran, rozdělání ohně pomocí křesadla a stavba týpí, můžete se také
těšit na indiánskou hudbu, tance, divadlo a oheň, který bude hořet
až do večera.
Výtvarný/animační koutek se zaměřením na Jezero Milada
• Malování – temperové barvy, vodové barvy, pastelky, papíry
– využití surovin z okolí Jezera Milada

4 x soutěžní stanoviště – téma
Jezero Milada a orientace v terénu
• Poznávání fauny/lory Jezera Milada – poznávání živočichů
a rostlin z okolí Jezera Milada – fotograie.
• Určování světových stran – využití přírody a přírodních
materiálů pro určování světových stran.
• Překážková slepecká dráha – opičí/překážková dráha
– zdolávání poslepu.
• Hra na bystrost – Co se změnilo v okolí – použití přírodních
materiálů z okolí jezera Milada.
Orientační běh
• Jednotlivá stanoviště doprovodného programu budou součástí
orientačního běhu, kdy budou mít děti za úkol najít v terénu
instrukce pro další postup poschovávané v okolí. Z důvodu
bezpečnosti se bude vše odehrávat na prostoru cca. 20 x 20 metrů
pro dohled nad soutěžícími dětmi. Jednotlivá kola budou startovat
vždy v celou hodinu a děti budou mít na splnění úkolu 45 minut.
Před samotným závodem bude možnost v prostorech stanu zjistit

nápovědy a informace o jezeře Milada.Ve stanu bude po celou
dobu i menší výstava fotograií a informací o Jezeře Milada.
Hledání pokladu
• Závěrečný úkol pro soutěžící bude hledání pokladu formou
houbiček z PVC rozmístěných v okolí, kdy budeme tyto houbičky
vykupovat zpětně za čokoládové mince.
Dalším zpestřením soboty budou oslavy 100. výročí
založení Trmické teplárny.
Nedělní program bude věnován běžeckému závodu
„Desítka s Mumií“.

sledujte www.jezeromilada.cz a FB Jezero Milada

Stylová nekuřácká restaurace

v zajímavém historickém objektu
■
■
■
■ 
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Představujeme kandidáty KSČM do Zastupitelstva Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček,
hejtman
Ústeckého kraje,
kandidát KSČM
na hejtmana ÚK

RSDr. Stanislav Rybák,
kandidát KSČM
pro podzimní volby
do Zastupitelstva
Ústeckého kraje

V Zastupitelstvu Ústeckého kraje pracuji ve funkci statutárního náměstka hejtmana. Jsem rovněž
zastupitelem města Louny. Ve funkci náměstka hejtmana zodpovídám za oblast zdravotnictví a oblast
strategie a řízení projektů. Oblast zdravotnictví není vůbec jednoduchá. Mění se pohled na krajskou
zdravotní a.s. Nejen, že se za poslední roky s novým vedením zlepšilo výrazně její hospodaření a není
již ve ztrátách. Podařilo se zlepšit vzhled řady pavilonů i celých nemocnic, podařilo se vyřešit fungování
Komplexního onkologického centra, zlepšilo se i přístrojové vybavení. Na nových nejmodernějších
přístrojích pracuje celá řada špičkových odborníků, a to nejen v Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem. Ti také své zkušenosti předávají kolegům v České republice, ale i ve světě. Našli jsme i cestu, jak
podporovat všechna zdravotnická zařízení v kraji bez ohledu na jejich zřizovatele. Významnou součástí je i činnost Zdravotnické
záchranné služby. Byl dobudován systém výjezdových základen, který dnes zaručuje dodržení výjezdových časů na celém území
kraje, pravidelně se ve značném rozsahu zlepšuje i vozový park a jeho vybavení. Kraj vynakládá nemalé inanční prostředky
na zajištění lékařských pohotovostí. Stejně jako v jiných částech republiky je i nás nedostatek lékařů, sester i dalších profesí.
Proto byl změněn stipendijní program, který také již přináší své výsledky, kraj podporuje i vzdělávací akce pro lékaře a zdravotní
sestry, na kterých získávají akreditační body. Projektová činnost je v současnosti jedna z nejsledovanějších oblastí. Začalo nové
plánovací období a s ním i první možnosti čerpání nemalých inančních prostředků. To může přispět k získání investic, které
kraj potřebuje v dopravě, zdravotnictví, školství, kultuře a dalších oborech. Kromě toho se snažíme i o podporu podnikatelských
aktivit přinášejících nová pracovní místa, ale i např. zlepšení životního prostředí, kde v našem kraji již několik let podporujeme
tzv. kotlíkové dotace.
RSDr. Stanislav Rybák, Ústí nad Labem

Moderní bydlení:
Trendem je úspora a komfort
Chcete bydlet moderně? Chystáte se rekonstruovat a přemýšlíte, jak začít? Na praktické
otázky jsme se zeptali Jiřího Uhlíře, oblastního
ředitele Raifeisen stavební spořitelny.
Ta vám nejnovější trendy přiveze již příští týden
ve speciálním kamionu plném moderního
bydlení.
Jaké jsou nejvýraznější trendy
v oblasti bydlení a rekonstrukcí?
Čím dál větší důraz je kladen na energetickou úspornost. Lidé se zajímají, jak ušetřit peníze za energie díky
kvalitním izolacím či alternativním
zdrojům energie jako jsou tepelná čerpadla nebo solární panely. Jde zároveň
o úpravy, které šetří životní prostředí,
takže je lze výhodně inancovat kombinací dotačních programů a našeho
EKOprogramu, se kterým klienti získávají nejvýhodnější úrokovou sazbu
a úvěrovou smlouvu zdarma.
Co podle vás ještě zvyšuje pohodlí
a na co by se nemělo zapomínat?
I v oblasti bydlení se ke slovu dostávají
chytré technologie. Umožňují propojit
ovládání světla, tepla či zabezpečení
do jednoho systému, což přináší výrazně větší komfort. Chystáte-li se na re-

konstrukci, určitě by měla být koncepčně promyšlená. Jedině tak do svého
bydlení zakomponujete moderní technologie a design tak, aby vyhovovaly
všem členům domácnosti a jejich věku.
Chybu neuděláte, pokud se nejprve poradíte s bytovým architektem. To platí
nejen pro rodinné domy, ale i pro byty,
kde je důležité celkové využití prostoru.
Kde je možné se s aktuálními trendy
i praktickými otázkami seznámit?
Raifeisen stavební spořitelna k vám
přijíždí s unikátním kamionem plným moderního bydlení, ve kterém
ukážeme chytré spotřebiče, designové
a úsporné nápady a technologie i rady
ohledně inancování.
Kamion najdete nadcházející čtvrtek
a pátek od 12 hodin u hypermarketu
Tesco v Mostě. Více informací hledejte na www.rsts.cz.

MOST
U HYPERMARKETU TESCO
5. 5. (12–18 HOD.)
6. 5. (12–18 HOD.)
Raifeisen stavební spořitelna si vyhrazuje právo měnit parametry akce a akci kdykoliv ukončit.

WWW.RSTS.CZ

 800 11 22 11
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Mostecko

Most bojuje
o titul s Prahou
Hráči malého fotbalu
z Mostu se poprvé
dostali do čela ligy.
MOST, BOSKOVICE | Kdo hraje nejlepší malý fotbal v Česku? Most! Mohli
se o tom přesvědčit i lidé u televizorů.
Výběr Mostu hrál minulý týden na hřišti Blanenska v Boskovicích, vyhrál tam
po výborném výkonu a sklidil chválu
nejen domácích fanoušků, ale i Petra
Švancary, spolukomentátora přímého
přenosu. „Most hraje výborně, dobře se
na to dívá a ještě je vidět, že to hráče
baví,“ ocenil bývalý prvoligový hráč.
Speciální pochvalu si od Švancary vysloužil mostecký brankář Ondřej Bíro,
který nejen skvěle chytal, ale také pomáhal přehrát soupeře, když se vysouval
až na polovinu soupeře. „A byla to právě tato herní varianta, která vedla k prvnímu gólu utkání. Ondřej Bíro postoupil hluboko na polovinu soupeře a jeho
prudkou střelu před domácím brankářem mírně tečoval Tomáš Režný,“ popsal první zásah hostů Aleš Janeček z realizačního týmu mosteckého výběru.
Po první brance se hosté, do té doby
trochu unavení dlouhou cestou, uklidnili a hráli svůj typický fotbal. Výborně
bránili, okamžitě vyráželi do rychlých
protiútoků, nápaditě kombinovali. Proti nim stál sice nejlepší střelec celostátní
ligy i české reprezentace Ondřej Paděra, jenže to bylo málo - chvílemi se zdáINZERCE

Přece nebudu sedět doma!
7 dní • Lázně & odpočinek!

Lázně
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Naše služby pro Vás:
6x ubytování v
3* hotelu Spa Palace
Plná penze…

TABULKA
Celostátní liga malé kopané:
1. Most
10 62:27 25
2. Praha
10 58:27 24
3. Jihlava
11 54:50 19
4. Brno
9 31:38 12
5. Příbram
10 20:44 12
6. Blanensko 10 44:46 12
7. Pardubice 10 36:45 8
8. Milovice
10 37:75 8

lo, že hraje Paděra proti Mostu sám, a to
nemohlo stačit.
Po výhře se hosté dočkali pochvaly
od svého trenéra Vojtěcha Bendy, který
ale ještě víc než tradičně kvalitní výkon
ocenil přístup svých svěřenců. „Málokdo si uvědomuje, že třeba toto utkání od
nich vyžadovalo celý den dovolené,
více než osm hodin úmorného cestování, a to vše zadarmo, jen z lásky k malému fotbalu,“ upozornil Benda.
Mostecký tým se poprvé posunul do
čela tabulky, o bod před Prahu. Oba čekají ještě čtyři střetnutí, každý hraje třikrát doma. Rozhodující může být vzájemný zápas 18. května v Praze. Most
hraje nejbližší utkání zítra ve 14 hodin
doma proti Jihlavě.
Blanensko - Most 2:5, branky: Paděra, Traxl - Macko 2, Režný, Kešner, Polák. Sestava Mostu: Bíro - Karaus, Kešner, Khaur, Macháček, Macko, Onuščák, Polák, Pyskatý, Režný, Šlégr. (tka)

9 dní • Kulturně poznávací cesta
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Naše služby pro Vás:
6x ubytování ve 4 a
5 hvězdičkové hotelech!
6x snídaně otevřený bufet…
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5 výleět!
v cen

Možnost prodloužení o pobyt na pláži!

Zavolejte-bezplatná linka

800 101 606
www.nikal-zajezdy.cz

Váš slevový kód

telefonicky + internet:

CZ 16 5PL 205

Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 Šumná
provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo • IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • 16-170

