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+ TV program na celý týden

„Stará dáma“ v soutěži
Pětisetletá lípa bojuje o titul Strom roku 2015. Spolu s ním by získala i ošetření
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najdete v příloze ...strany 15 až 27
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Modelky na filmovém
plátně. Které uspěly? ...strana 6

Památná lípa se nachází přibližně 400 metrů od Chorušic při silnici na Mělnické Vtelno. Do soutěže ji přihlásila obec
společně s místními spolky, mateřskou školou a farností.
FOTO | LENKA GROSSMANNOVÁ
VIKTOR VOTRUBA
CHORUŠICE | V „pase“ má zhruba
520 centimetrů, vysoká je sedmnáct metrů a stará přibližně pět set let. Taková je
Chorušická lipka, památný strom, který
nyní soutěží o titul Strom roku 2015. Z
krajského kola stejnojmenné ankety
lípa postoupila do celostátního finále,
kde se utká s dalšími jedenácti stromy
z České republiky.
„Dle církevních pramenů byla vysazena v roce 1760 místním děkanem.
O správnosti těchto záznamů je ale pochybováno již od roku 1941, kdy odborný konzervátor určil její věk zhruba na

500 let,“ říká starosta obce Martin
Bauer.
Již v 18. století byly Chorušice významným regionálním poutním místem
navštěvovaným stovkami věřících při
mariánských svátcích. Od nepaměti se
přitom farníci, jejichž kroky vedly
k údajně zázračnému obrazu Bolestné
Panny Marie v chorušickém kostele, řadili právě u tohoto stromu, na kterém
byla po staletí umístěna schránka s obrazem piety.
„Pokud bychom anketu vyhráli, tak
bychom výtěžek použili na odborné
ošetření lípy. V roce 2012 byla vážně poškozena při silném poryvu větru a od té

doby je bez potřebné údržby,“ uvádí starosta Bauer. V případě, že by z vybraných peněz ještě něco zbylo, byly by použity i na obnovu obrázku Bolestné Panny Marie Chorušické, vybudování informační tabule a osazení lavičkami.
Hlasování v anketě Strom roku 2015,
kterou pořádá nadace Partnerství, bude
spuštěno 15. června na webových stránkách soutěže a potrvá až do 10. října.
Do finále ze Středočeského kraje postoupila Chorušická lipka společně
s Masarykovou lípou z Drahelčic na Praze-západ. Za uplynulých třináct ročníků
této ankety je to poprvé, co má Středočeský kraj ve finále své zástupce.
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pro kluky a holky
...strana 8

CHŘEST V KUCHYNI

Nevymýtila jej ani totalita,
chutná i jako dezert ...strana 10

2 29. května 2015

Mělnicko

Jak si opravdu užít Noc kostelů
Týdeník 5plus2 přináší speciálního průvodce,
díky kterému dnes večer stihnete v rámci
Noci kostelů navštívit hned několik míst.

1.
S prohlídkou kostelů můžete začít
v Liběchově v kostele sv. Havla. Otevřený
bude již od 16:00 hodin a až do 18:00 hodin
bude přítomen liběchovský archivář
připravený provést zvídavé návštěvníky. Od
18:30 hodin je pak přichystán hodinový
koncert Miloslava Šimka se střípky historie
liběchovského kostela. Prohlídky kostela
sv. Havla či rozhovory s duchovním
správcem budou možné až do 20:00 hodin.
V barokním kostele z poloviny 18. století se
nachází hrobka rodiny Veithů, slavného
rodu z doby českého národního obrození.

VIKTOR VOTRUBA

2.

3.
V evangelickém kostele sv. Trojice v Libiši začíná od 18:30 hodin
varhanní koncert. Kostel byl založen v roce 1789 a je ojedinělou
církevní památkou z období tolerance. S jeho počátky je spojeno
působení maďarských kazatelů. Z hlediska architektonického se
jedná o velmi cennou stavbu, jež od doby svého vzniku neprošla
žádnými zásadními stavebními úpravami. Také interiér je původní
v duchu maďarské reformované církve, pouze varhany jsou
novodobé. Do kostela z nedalekých Všetat jezdil i Jan Palach se
svou maminkou. V kostele byl i krátce před svým upálením. Na
místo, kde sedával, upozorňuje malá mosazná cedulka.

Pokračovat můžete do dvacet kilometrů vzdáleného
Mšena, kde lze od 17:00 do 21:00 hodin vystoupat na věž
evangelického kostela a pokochat se výhledem po
kokořínském kraji. Od 18:00 hodin následuje posezení
a povídání na farní zahradě s opékáním buřtů
a promítáním fotografií kostelů z různých zemí, po
kterých vás svým komentářem doprovodí cestovatel
Zdeněk Bergl ze Mšena. Od 19:30 hodin se předvede
divadlo Inkognito s představením Služebníci. Program je
zakončen ve 21:45 hodin čtením a modlitbou.
Evangelický kostel ve Mšeně byl postaven ve
funkcionalistickém stylu společně s farou, sborovou
místností a kolumbáriem v polovině třicátých let minulého
století.

4.

V Mělníku můžete navštívit
chrám sv. Petra a Pavla, kde
v 19:00 zahájí Noc kostelů
zvoněním všechny tři chrámové
zvony. Krátce nato v kostele
vystoupí žáci místní ZUŠ a ve
20:15 hod. proběhne
komentovaná prohlídka. Za
návštěvu také stojí mělnický
evangelický kostel, kde od
18:05 hod. zazní koncert TenSing
(teenagers singing). Hodinu nato
následuje program o kulturních
památkách v Sýrii a Libanonu
a s dalšími hodinovými
rozestupy koncerty Intermezzo
a Marek Šlechta s gospely.

5.
Svou „tour“ po svatostáncích zakončete ve
Vepřku v Nové Vsi v kostele Narození
Panny Marie. Až do půlnoci zde bude
návštěvníkům zpřístupněna nedaleká
zvonice. Noc kostelů ale i zde začíná již
v 18:00 hod. Na programu je například
modlitba za předky, představení historie
kostela či vyprávění o tajemství stigmat
sv. Františka z Assisi a freskách čtyř
evangelistů. Základy kostela jsou
pravděpodobně starší než románské, kostel
společně se zvonicí ze 14. století a budovou
školy dělají obec historicky zajímavou.
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V Lobči opět vaří pivo

Tomáš Fencl začínal s výrobou piva doma na sporáku, teď má celý pivovar

ZÁRUKA 5 LET

LOBEČ | Přes čtyři století starý pivovar
v malé obci Lobeč na Kokořínsku býval
ještě před osmi lety všemi odepisovanou ruinou. Před zničením ho zachránila mladá manželská dvojice architektů
Jana a Pavel Prouzovi, kteří ho tehdy náhodou objevili při svém výletě a zcela
jeho kouzlu propadli. Chátrající pivovar koupili a vrátili do života. Společně
s Tomášem Fenclem, shodou okolností
také architektem a dnes lobečským sládkem, nyní obnovili i vaření piva.

Kde jste sebral odvahu opustit hrnce a začít vařit v pivovaru?
V soutěžích homebrewingu (domácí vaření piva, pozn. red.) jsem vyhrál několik cen, tak asi díky tomu.
Žádné zkušenosti s pivovarem jste
doposud neměl?
Součástí jedné z mých výher bylo i uvaření jedné várky piva v pivovaru, tak takovou malou zkušenost mám. Jen jsem
se jim ale díval přes rameno. Nikdy mě
nenapadlo, že bych mohl mít vlastní pivovar.
Prouzovi se z Prahy do Lobče přestěhovali a bydlí nyní přímo v pivovaru. Budete tu také doma?
To určitě ne. S rodinou bydlím v Praze na Ořechovce a jsme tam spokojení.
Život na vesnici nás nikdy nelákal.
Jak to tedy děláte s vařením?
Je to docela dlouhý proces. Hlavně příprava zabere dost času. Obvykle přijedu, udělám jednu várku, přespím a ráno
rovnou dělám druhou várku. Jedna várka je u nás tisíc litrů, po pivovarsku
tedy deset hektolitrů.

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže

VIKTOR VOTRUBA

Z vyprávění Prouzů vím, že jste dříve vařil ve sklepě. Jak to probíhalo?
Nejprve jsem vařil normálně doma v paneláku na sporáku, pak jsme se s rodinou přestěhovali a já získal sklep, tam
už jsem měl padesáti až šedesátilitrové
hrnce. Pivo jsem ale vždycky vařil jen
pro sebe, kamarády a známé, zatím
jsem ho neprodával.

ŽALUZIE
ROLETY

SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

5plus2
■ ROZHOVOR

Jste sládek amatér, jak se architekt
dostane k vaření piva?
Profesionální sládek opravdu nejsem.
Poprvé jsem si vlastní pivo udělal před
nějakými 19 lety v Austrálii, kde jsem
si v supermarketu koupil sadu na míchání a kvašení piva. Pak mě manželka
v roce 2007 poslala na kurz vaření piva.
To, že jsem dnes sládek, je vlastně její
zásluha.

INZERCE

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
Oslava obnovení
provozu pivovaru

Architekt Tomáš Fencl se ve svých osmatřiceti letech rozhodl změnit povolání, naplno se pustil do svého koníčku – vaření piva.
FOTO | VIKTOR VOTRUBA
Kolik takových várek za týden stihnete?
Zatím jen dvě. Kapacitu sklepa ale
máme zhruba na 190 hektolitrů, výroba
tedy bude do dvou tisíc hektolitrů ročně.
Jak dopadla vaše první várka? Nebyl to moc velký skok, ze sklepa přímo do pozice sládka v pivovaru?
První várka dopadla docela dobře. Přechod ze sklepa nebyl nijak náročný. Vaření v pivovaru je spíš jednodušší. Ve
sklepě jsem musel všechno dělat ručně,
tady na to máme pomůcky. Podstata vaření je ale stále stejná, a na jaké se to
dělá technologii je již jedno. Veškeré
naše zařízení jsem navíc montoval osobně, takže jej znám do detailu.
Profesí jste architekt tak jako Prouzovi, budete se i tomuto svému zaměstnání ještě věnovat?
Ne. Zcela jsem se této práce vzdal koncem minulého roku a od prosince jsem
v pivovaru, zatím beze mzdy. Navíc,
abych mohl spolu s Prouzovými koupit
potřebnou technologii a stát se tak spolumajitelem, museli jsme prodat byt v Praze a má rodina si sáhla na totální dno,
ale teď se to snad začne zlepšovat.
Co budete v Lobči vařit?
Hlavně desítku a dvanáctku a k tomu
typy „stout“ a „ale“, a chystáme také
černou jedenáctku. Všechna naše piva
budou nefiltrovaná a nepasterovaná. Suroviny se snažíme získávat z okolí. Slad
máme ze Mšena a ječmen nyní domlouváme s místním farmářem. Jen chmel
a speciální slady vozíme ze Žatce.

INZERCE

Lobečský pivovar v sobotu
30. května čeká slavnost
u příležitosti znovuobnovení vaření
piva po 72 letech. V 10:30 hod.
pivovaru požehná mělnický páter
Jacek a následovat bude naražení
první várky piva, zabijačkové hody
a hudební vystoupení.
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Cítím povinnost mluvit

Nemá rád komunisty, nebojí se to říct nahlas
a své názory nebalí do líbivých frází. Hudebník
David Koller, frontman legendární kapely Lucie,
se k politice vyjadřuje otevřeněji než drtivá většina
jeho kolegů z branže. „Umělci by neměli stát stranou.
Když má někdo takovou práci, při které je na pódiu,
proč by nemohl říct svůj názor jako ostatní?“ ptá se.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | David Koller prožívá úspěšné muzikantské období. Se znovuobnovenou kapelou Lucie vloni opakovaně vyprodal největší české sportovní haly a nedávno vydal
čtvrtou sólovou desku, kterou oceňují fanoušci i hudební kritici. „Od Lucie si teď
dáváme pauzu, každý pracujeme na
svých projektech. Já mám před sebou letos několik koncertů se
svou kapelou a bude to show,“
říká.

FOTO | LADISLAV NĚMEC, MAFRA

V poslední době o sobě
mluvíte jako o tátovi na
plný úvazek. Za pár dní ale
startujete se svou kapelou
menší sérii koncertů a na
podzim hrajete na Slovensku. Jde to skloubit?
Potřebujete paní na hlídání. Sám to člověk nezvládne.
Je

jste si o ní přečetl v časopise. To byla
docela šťastná náhoda…
Jsou situace v životě, které nevymyslíte.
Přečetl jsem si ve slovenském časopise
NotaBene, který prodávají bezdomovci,
její názory, které souzněly s těmi mými,
co se týče nejen českých básníků. A protože si sám moc básničky nepíšu, tak
jsem si říkal, že možná by mi ona mohla
s tou mojí leností vypomoct a udělat nějaké texty. Že by to třeba mohlo fungovat.

pravda, že pokud zrovna netočím desku,
tak těch akcí do roka je zhruba sto, takže
mám třeba dvě stě dnů volno – hrubého,
když nebudeme počítat cvičení, zkoušky a různou přípravu. Ale je to tak nepravidelné, že si člověk vlastně nikdy nezvykne. Nevím, jak je to dobré pro děti,
které potřebují spíš pevný řád, ale snažím se.

Jak může být někdo, kdo je nejen interpret, ale také skladatel a textař,
líný psát texty?
Možná se za to trochu schovávám. Když
si vezmete Kainara, Hraběte, Seiferta
a přečtete si všechny ty jejich dokonalé
básně, z nichž některé mají rovnou písňovou formu, tak si říkáte: Na to prostě v životě nedosáhnu. A přestanete psát.

Na své poslední desce jste spolupracoval se slovenskou textařkou Mirkou Ábelovou, kterou
jste oslovil poté, co

Musel jste někdy psát takzvaně na sílu?
Jsou situace, kdy máte daný termín, děláte na písničkách a dostanete se do stádia,
kdy píšete klišé, víte o tom, a přitom nevíte, jak z toho utéct. Nebo to
může být opačně. Člověk píše
v dobré víře nějakou skladbu,
která mu za to stojí, ale ztratí původní myšlenku a náladu, a stane se z toho zase klišé. Jenže už
se mu to nechce vyhodit, respektive nemá čas začít znovu.
Ta věc se pak už třeba ale nikdy nikde nehraje, protože je
to z toho cítit. Lidi to vždycky poznají.
Po loňských megakoncertech jste prohlásil,
že pokud má Lucie
opět vystupovat, chtělo by to nové písničky. Posunula se tahle
vize nějak?
Řekl bych, že tak příš-

tí rok na podzim na tom začneme dělat.
Ale to je dlouhá doba. Teď máme každý
svoje kapely a projekty, ve kterých jsme
si dali pauzu kvůli Lucii. Myslím, že
i moje nadcházející koncerty budou
dobrou vizuální show. Pracujeme na tom
s výtvarnicí Kateřinou Slunéčkovou
z uskupení Black/Division.

Vaším posledním projektem je již zmiňovaná deska ČeskosLOVEnsko, kde
se opět trochu dotýkáte politiky.
V písni Psychopat přímo vyzýváte,
aby se lidi nenechali ošálit ideologiemi. Jakou sílu mají podle vás dnes
protestsongy? Dovede jimi muzikant
ještě oslovit a vyburcovat?
My jsme s Lucií na Václaváku před
časem udělali takovou politickou akci,
když se nad tím zamyslím, možná byla
spíš apolitická, protože jsme jen vyzývali
lidi, aby šli k volbám a nevolili komunisty. S kolegy hudebníky jsme k tomu udělali předělávku jedné Krylovy písně a na
náměstí přišlo nějakých dvacet pětadvacet tisíc lidí. Nemyslím si, že to bylo jen
kvůli Lucii, která tam vystoupila.
Existuje nějaká hranice, za kterou by
umělec v prezentování svých politických názorů neměl zacházet?
Řekl bych, že ne. Záleží na tom, jestli je
ten dotyčný trapný, nebo není. Umělci by
neměli stát stranou, každý se k politice vyjadřuje, ať už doma, v práci, nebo v hospodě. Když má někdo takovou práci, při které je na pódiu, proč by nemohl taky říct
svůj názor? A já se cítím povinen o některých věcech mluvit, protože mám pocit,
že lidé mají krátkou paměť a nechají se
ovlivnit tím, co napíšete. Protože co je
psáno, to je dáno. A navíc, když tady
má nějaký frajer půlku médií, tak kam to asi tak
může vést.

David Koller
Narodil se 27. září 1960 v Praze.
Jako bubeník, zpěvák a skladatel je kromě slavné Lucie
spojený i s kapelami jako Jasná páka, Blue Effect či Pusa.
Na turné vyrazil také se skupinou Chinaski.
■ Natočil i čtyři sólové desky: David Koller (1993), Nic není
nastálo (2006), Teď a tady (2010), ČeskosLOVEnsko (2015).
■ Spolu s Michalem Dvořákem složil hudbu ke třem filmům,
zazářili hlavně ústředním songem ke snímku Amerika.
■
■
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o politice také na pódiu

Pokud umělec nemá stát mimo, co říkáte na počínání kolegů z branže, kteří zpívají na politických mítincích?
Na mítincích nehraju a nikdy jsem nehrál. Jen jednou jsem zahrál tady na Kampě Karlu Schwarzenbergovi, když kandidoval do Senátu. Užil jsem si to za totáče,
že se muselo hrát pro naši největší, nejskvělejší a nejkrásnější Komunistickou
stranu Československa a od té doby

„

jak se jmenují. Takže podporovat nějaké
politické strany, to může možná Michal
David, který za to dostal desítku od Paroubka, ale já v tomhle nejedu.

Proniká tahle náklonnost k určité straně politického spektra do vztahů
mezi umělci? O vás se ví, že zrovna
netíhnete k naší hlavě státu, zatímco
třeba Daniel Hůlka mu před volbami

Nové písničky pro Lucii bychom měli
začít dělat příští rok na podzim.

opravdu nemusím hrát pro politické partaje. Myslím si totiž, že je to všechno úplně
stejná parta. Najde se tam pár jedinců, kteří to myslí dobře a možná to i dělají
dobře, ale pak je semelou ty konglomeráty různých obchodních zájmů. Klidně
byste ke každé té partaji mohla dopsat
s. r. o. Když se podíváte, kolik politici
zpronevěřili peněz a jaké flastry za to pak
dostali, je to k neuvěření. Naše ekonomika je sice poměrně silná, ale ta schopnost
něco si ukrást je obrovská. A často jsou
to lidé z různých partají. Je úplně jedno,

vyjadřoval podporu. Mohla by vás tahle věc třeba znesvářit?
Těžko říct, Dana Hůlku jsem snad nikdy
nepotkal. Ale potkal jsem několikrát Paľa
Haberu, který hrál Mečiarovi za patřičný
obnos, a s tím by se mi asi žít nechtělo. Já
bych si ty peníze neužil.
Myslíte tím, že když už to člověk
dělá, má tak činit jen zpřesvědčení?
To rozhodně.
Vím, že jste několikrát jasně řekl, že

byste do politiky nešel. Ale copak
jste o tom nikdy neuvažoval?
Když to bych musel seknout s muzikou.
Mně bylo třeba sympatické počínání Jiřího Hromady, který chtěl legislativně
ochránit vztahy homosexuálních párů,
aby, když spolu ti lidé například prožijí
život a jeden z nich zemře, toho druhého pak nikdo nevyhodil z bytu a podobně. Líbilo se mi, že šel do politiky jen
s touhle jedinou věcí, a když to dokázal,
tak ze scény odešel. Takže mít jeden jediný program, to bych si uměl představit.
Na co by vás tedy mohli zlanařit? Tuším, že v tom budou hrát hlavní roli
komunisté.
Kdyby se založila strana a její program
měl jen jeden jediný bod: že každý, kdo
měl jakoukoli spojitost s touhle zločineckou organizací, nebude smět být v politice. Jen s tímhle cílem bych do toho šel.

Třeba byste ale za jeho prosazení
taky musel dělat různé ústupky, vypomoci tomu a tomu… Aby se z vás pak
nakonec taky nestalo s. r. o.
Pro tenhle cíl bych ústupky rád udělal.

ČeskosLOVEnsko
Nová deska je čtvrtým sólovým
albem Davida Kollera a obsahuje
13 písní včetně prvního singlu Ani
ty ani já. Koller (zpěv, bicí) jej
nahrál spolu s Markem Martou
Minárikem (basa), Michalem
Pelantem (kytara), Michalem
Nejtkem (klávesy), Tomášem
Markem (bicí) a se svým synem,
bubeníkem Adamem Kollerem.

Nejbližší koncerty
4. 6. Praha (Forum Karlín), 14. 6. Brno
(hrad Špilberk), 26. 10. Nitra, 27. 10.
Bratislava, 29. 10. Bánská Bystrica,
30. 10. Košice, 31. 10. Žilina.

INZERCE

ČERSTVĚ OTEVŘENO
ČÁSLAV, CHRUDIMSKÁ

-39%
-40%
Rajče keříček
k
volné, 1 kg
g
Belgie
e
0
dříve 49,90

-29%

29

90

Kuřecí stehna
a
chlazená
á

maxi balení cca 2 kg
g
cena za 1 kg
g
dříve 84,90
0

Olma
Čerstvé mléko
1,5%

59

90

Nabídka platí od středy 27. května do úterý 2. června 2015.

1l
dříve 22,90
,

13

90

www.billa.cz

6 29. května 2015

Česká republika

Z mola do filmu

Tváře českých a slovenských
modelek jsou podle režisérů
jako dělané pro stříbrné plátno.
Naposledy si ve ﬁlmu Vybíjená
zahrála Simona Krainová.
Která z krásek zářila po boku
Gérarda Depardieu a kdo se
mihl v oscarovém snímku?

▲ Premiéru na place si Eva Herzigová odbyla na začátku devadesátých let
v britské televizní komedii Inferno.
Točila
fe
také s italskými filmaři, těm českým ale
unikala až do roku 2014, kdy se po boku
Jiřího Macháčka a Jiřího Dvořáka (na
snímku) objevila v Pohádkáři.

▲ Francouzské krátkometrážní filmy, aus-

tralský horor, ale také Oscarem oceněný
snímek Edith Piaf. Filmografie Pavlíny
Němcové je opravdu pestrá, byť často
dostává pouze menší role. Jejím posledním
projektem je seriál Stopy života.

► Petra Faltýnová se příležitostně objevuje
v televizních
seriálech.
Naposledy
se mihla
ve Svatbách
v Benátkách,
kde
hrála
sama sebe
po boku
svého staronového expřítele Leoše
Mareše.

▲ Simonu Krainovou přivedl po
16 letech před kameru snímek Vybíjená
(na snímku ve výřezu), a jak sama říká,
díky tomu přicházejí nabídky na další
role. Na place potkala svého prvního
hereckého partnera Lukáše Vaculíka,
s nímž v roce 1992 točila pokračování
Kamaráda do deště. Známe ji i z komediální trilogie Byl jednou jeden polda.
FOTO: ČSFD.cz, ARCHIV MAFRA, HERMINAPRESS, PROFIMEDIA, SHUTTERSTOCK

▲ Julia Roberts, Sophie Loren
nebo Gérard Depardieu. S těmi
všemi měla před kamerou tu čest
slovenská kráska Adriana Sklenaříková-Karembeu. V Česku si zahrála v posledním dílu Básníků.
▲Zatím jedinou roli má na kontě Gabriela Kratochvílová. V kritikou strhaném druhém dílu kultovního snímku Bony a klid motala tehdy čerstvá
královna krásy hlavu Jakubu Prachařovi.

► Olga Schoberová, vůbec první

Če
Češka, která
terá se objevila na stránkách
Playboye, se díky vzhledu sexbomby
prosadila i v USA. Než ji objevil svět
filmu, přivydělávala si jako manekýna focením pro časopisy.

Dluhopisy e-Finance
Investice na 5 nebo 10 let
•

Investice od 11 200 Kč

•

Úrok 6 % je vyplácen na konci investičního období

•

Emitentem dluhopisů je společnost e-Finance, a.s.
www.e-finance.eu
tel.: 515 555 555
e-mail: info@e-finance.eu

Zhodnoťte Vaše úspory a investujte do dluhopisů mateřské společnosti finanční
skupiny e-Finance. Kontaktujte nás na tel.: 515 555 555, e-mail: info@e-finance.eu.

Pro koupi dluhopisů volejte  515 555 555

8 29. května 2015

Česká republika

„Jen nýmand má čas škodit“

5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | „Představa, že zpěváci nebo hudebníci neznají noty, protože to nepotřebují,
je bolševický přežitek,“ tvrdí 51letá
Yvetta Blanarovičová. Nesmlouvavé nároky na zpěvačky a herečky na Západě
poznala už před řadou let, když s divadelním souborem vyrazila na zahraniční turné. Teď se snaží hledat talent u jiných.
Yvetto, vás má většina lidí v povědomí především díky filmovým rolím,
jako byl například čertík v pohádce
Princezna ze mlejna. Přitom když se
v posledních letech podívám na vaši
práci, těžko říct, zda jste více zpěvačka, nebo herečka.
Člověk má dělat to, co ho baví. Zpívat
jsem nikdy nepřestala, i když jsem hrála
na pražských divadelních scénách, riskla
jsem odjezdy na zahraniční turné, kde
jsem zpívala a tančila v představeních divadla Imaginace, a vyplatilo se. Zocelilo
mne to a hodně naučilo. Nikdo se s námi
venku nemazlil, museli jsme vyprodávat
divadla, být stoprocentní, protože nikoho
nezajímalo, že jsme z takzvaného Východu. Hrála jsem v té době těžké role v Hudebním divadle Karlín, točila s Dušanem
Kleinem, Zdeňkem Troškou. Spala jsem
pár hodin denně a všechno šlo. Tento kolotoč zastavilo až těhotenství. Nejhezčí
moment v mém životě.
Jak se vám potom poslouchají názory některých lidí z oboru, kteří kritizují, že se umělci nevěnují naplno
pouze jednomu řemeslu?
Pokud to někdo řeší, zavání mi to dobou
minulou, kdy se propagovaly zvláštní
věci.
Jak to myslíte?
Tehdy byla ceněná image, že zpěváci neznají noty, protože mají přece uši a slyší.
To je bolševický přežitek. Historicky
všichni velikáni hudby museli studovat,

učili se u soukromých profesorů. Doba
se postupně zrychlila, ve studiích nebo
na koncertech s velkými tělesy není čas
někomu něco vysvětlovat, všechno se
platí, a draze, takže se interpretům nebo
muzikantům rozdají noty a musí makat.
Obzvláště v zahraničí. Bolševik ctil ideologii proletariátu, a tam se bohužel někdy stalo, že se tam uhnízdil totální nýmand bez talentu, a ten určoval, jestli ten
či onen umělec dostane
zelenou. Muzikant, který neví ani to, co je interval, kapelu neuvěřitelně zdržuje. Mám s tím
své zkušenosti. Proto
spolupracuji s kluky, kteří umí brilantně své řemeslo. Patří
mezi naši
špičku, skládáme společně
muziku,

Šoubyznys, v němž by se vaši svěřenci rádi uchytili, není často úplně férové prostředí. Připravujete je na to?
Pokud máte shůry dáno, stejně půjdete
dál, i přesto, že vám někdo záměrně škodí.
Mnohdy to není fér. Dětem proto kladu na
srdce, že čím víc budou vynikat, tím větší
kládu budou nést na svém
hřbetu. Po každé ráně musí
zatnout zuby a jít dál.
Sláva je magická esence vykoupená potoky slz. Co nenávidím, to je protekce.
Kdyby přišel můj
životní partner
s tím, že mi
chce zaplatit
roli, vezmu do
ruky kladivo

jsou
navíc multifunkční.
A všichni mají
za sebou studium
na konzervatoři.
Přístup, že talent má
podpírat vzdělání, je vidět i z toho, co děláte s vaší
nadací La Sophia pro děti
z dětských domovů a ze sociálně slabých rodin. Projekt Talent
La Sophia je vlastně castingovou
soutěží hledající hudebně a sportovně talentované děti. Co je jejím
cílem?
Tenhle projekt je naše vlajková loď.
U dětí, které se do něj dostanou, podporujeme rozvoj jejich talentu. Musí ale dodržovat morální kodex, musí se učit, připravovat se na konzervatoř nebo studovat na
základní umělecké škole, sportovci jsou
ve sportovních klubech. Musí zkrátka
makat. Nesmí ve škole překročit průměr
známek 2,0, jinak vypadávají z projektu.
Samozřejmě jim dáváme šanci, aby se napravily, ale musí se snažit. Je to sice přísné, ale mám za to, že čím je talentovaný
člověk vzdělanější, o to méně má čas
dělat kulišárny. Protože jenom nýmand má čas na to vymýšlet, jak
někomu škodit.

FOTO | M. NAVRÁTILOVÁ

Yvetta Blanarovičová
se u televizních diváků jen
složitě zbavuje škatulky
„Troškův čertík“. Chce je
přitom zaujmout nejen
svým herectvím, ale
i zpěvem nebo pomocí
dětem ze složitých
sociálních poměrů.
Díky její nadaci La Sophia
rozvíjejí svůj umělecký
nebo sportovní talent.

„

a bacím ho do hlavy. Takhle je vychovaný i můj syn. Klidně jsem mu mohla zametat cestičku, místo toho jsem přišla za
ředitelkou hodně náročné školy, kam chodil, a řekla jí: Jděte na něj tvrdě. Čím víc,
tím líp.

Ráda bych
žila u moře
a s doutníkem tlachala.
Jak vás tak poslouchám, jste asi poměrně přísný člověk.
Jak jsem přísná k sobě, tak jsem přísná ke
svému okolí. Protože vím, že pak se nemusíte podbízet. Práce si vás hledá sama,
a co víc, máte vnitřní svobodu.
Působíte i na Slovensku. Můžete nějak porovnat svou zkušenost u našich sousedů s tou v Česku?
Je to rozdíl. Přeci jen Slovensko je
o něco menší, takže když už tam máte
štěstí, že točíte seriál, tak ten hvězdný systém funguje mnohem silněji.
Lidé vás opravdu všude poznávají a mají za celebritu. Když zapnete televizi v Česku, neběží
v ní jen jeden dva seriály, ale
spousta. Všichni hrají ve všech
a už ani nevím, kdo kam patří.
Přiznám se, že nejsem zrovna divák seriálů. Pojišťovna štěstí, kde
jsem hrála, pro mě byla zajímavá v tom,
že se v ní sešla skvělá stará herecká garda – paní Jirásková, Bohdalová a spousta
dalších. To samé byla Ordinácia v ružovej zahrade na Slovensku.
Myslíte, že se někdy na Slovensko,
do své rodné země, natrvalo vrátíte?
To nevím. Když na tom budu finančně
dobře a podaří se mi věci, které si přeji,
aby se podařily, tak je moje touha žít někde v teple. Miluji moře a líbí se mi
představa malé hospůdky, tlachání v ní
s doutníkem a dobrým cappuccinem,
zkrátka žít v klidu.

Yvetta Blanarovičová
■
■

Narodila se 24. září 1963 v obci Bojnice u Prievidzi.
Vystudovala konzervatoře v Žilině a v Praze.

Talent La Sophia
Projekt začíná castingy v Česku a na Slovensku. Následuje
letní akademie, kde se děti bodují a hodnotí. Sportovci
absolvují tréninky, hudebníci zase hodiny hry na nástroje
nebo zpěvu a připravují se na Galakoncert, který se
uskuteční v září v Praze. Projekt podporuje Agrofert.
Termíny castingů: 11. 6. BRNO – hudba – začátek v 15:00
(ZUŠ Jaroslava Kvapila), 12. 6. OSTRAVA – hudba – 15:00
(ZUŠ E. Marhuly), 14. 6. PRIEVIDZA – hudba – (ZUŠ
L. Stančeka), 21. 6. PRAHA – hudba – 14:00 (ZUŠ Jižní
Město), 22. 6. PRAHA – fotbal – 13:00 (Strahov –
Tréninkové centrum mládeže AC Sparta Praha).
Info a přihlášky na www.lasophia.cz a www.blanarovicova.cz.
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Chřest nevymýtila ani totalita.
Udělejte si z něj oběd i dezert
Český chřest dřív patřil
k oblíbeným lahůdkám po
celé Evropě, pak byl ale
označený za „buržoazní
zeleninu“ a až nyní se
opět vrací na naše talíře.

Máslo rozpusťte a odložte stranou. Do
misky dejte žloutky, bílé víno, citronovou šťávu a vložte ji do vroucí vodní lázně. Metličkou vyšlehejte hmotu do
pěny, jakmile pěna začne houstnout, pomalu do ní přilévejte horké máslo. Jakmile je omáčka hotová, misku odstraňte
z vodní lázně. Dochuťte solí, bílým pepřem, popřípadě citronovou šťávou.

5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Můžete jej servírovat jako předkrm i coby hlavní jídlo. Rozlišujeme jej
podle barvy na bílý, zelený a světle fialový a zvláště nyní, kdy vrcholí jeho sezona, jej můžete koupit snad v každém
supermarketu i na farmářském trhu.
Chřest je zkrátka opět velmi populární
po celém Česku a lidé se jeho konzumací a pěstováním vrací k tradici, kterou
přerušily desítky let hloupé ideologické
nálepky „buržoazní zelenina“.
Český chřest má specifickou chuť,
která může připomínat cukrový hrášek.
Rychle o ni ale přijde, skladujte ho proto nejdéle týden, ideálně zabalený do
mokré utěrky. Tato zelenina nabízí nepřeberné množství způsobů úpravy, za
klasický platí chřestový krém, rizoto či
chřest s bramborami a holandskou
omáčkou. Využívat se ale dá i do dezertů, dobře se kombinuje s jahodami nebo
rebarborou.
Bílý chřest musíme pečlivě celý oloupat až po hlavičku. U zeleného chřestu
stačí oloupat poslední třetinu výhonku,
mladý zelený chřest není potřeba loupat
vůbec. Očištěný chřest vložíme na stojato do vroucí lehce osolené vody do vysokého hrnce. Bílý chřest vaříme 7 až
9 minut, zelený 3 až 5 minut.
(re)

7 g octa z bílého vína, 40 g pasterizovaných žloutků, 50 g petrželky, 100 g slunečnicového oleje, sůl.
Do mixéru dejte petrželku, ocet z bílého
vína, slunečnicový olej a mixujete, dokud olej nezezelená. Pak tuto směs přeceďte přes cedník. Žloutky vyšlehejte
metlou, a poté pomalu přilévejte zelený
olej, až z toho vznikne hustá majonéza.
Dochuťte solí.

Chřest na másle,
bramborový fondánt,
křupavé kuřecí kůže,
petrželový krém
a holandská omáčka
Postup a ingredience na 4 porce:
12 kusů bílého chřestu, 12 kusů zeleného chřestu, sůl.
Chřest oloupejte škrabkou, odřízněte
spodní dřevnatou čtvrtinu. Takto očištěný chřest uvařte v osolené vodě takzvaně na skus, tedy al dente. Doba vaření závisí na velikosti chřestu. Uvařený chřest

60 g kuřecí kůže.
dejte na rozpálenou pánvičku s přepuštěným máslem a zlehka orestujte.
300 g brambor, 200 g klarifikovaného
másla, sůl.
Brambory oloupejte a skrojte tak, aby
z nich byly zhruba dvoucentimetrové
plátky. Ty vytvarujte kroužkem o průměru asi tři centimetry. Vypíchnuté
brambory dejte do pekáčku, osolte a zalijte klarifikovaným máslem takovým
způsobem, aby byly ponořené. Pečte
v troubě 30 minut na 180 °C. Ještě teplé
je opatrně vyjměte a těsně před podáváním upečte v troubě dozlatova.
4 žloutky, 1 citrón, 100 ml bílého vína,
200 g másla.

Kuřecí kůže očistěte od podkožního
tuku. Dejte mezi dva pečicí papíry
a mezi dvěma plechy pečte 25 minut
na 180 °C dokřupava.
Dobrou chuť přeje

Radek
David
šéfkuchař
La Verandy
a Babiččiny
zahrady

Holandsko? Ne, kolébkou tulipánů byly Čechy
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Když se řekne tulipán, většině lidí se
automaticky vybaví Holandsko. Jen málokdo ovšem dnes ví, že před téměř půl tisíciletím se tato květina rozšířila z Turecka
do Evropy přes české území.
Ještě v roce 1554 Evropa tulipány příliš neznala. Populární naopak byly v Turecku, kde tamní sultáni nechávali divoké
druhy této květiny šlechtit a ještě dnes ho
má ve znaku istanbulský magistrát či turecké ministerstvo kultury. A právě
v roce 1554 se cibulky této nyní tolik po-

pulární rostliny poprvé dostaly do Evropy, konkrétně do Prahy. Dovezl je sem jeden z diplomatů císaře Ferdinanda I.,
Habsburka, který tehdy vládl i nad českým územím. Právě on nechal založit
Královskou zahradu na Pražském hradě,
kam byly s velkou pravděpodobností první cibulky dovezeny a posléze vypěstovány v květinu, jejíž název vznikl z osmanského slova dulband, tedy turban.
Odtud se rostlina začala šířit i do dalších zemí. Jenže hlavní obchodní cesty
tehdejší české království téměř míjely,
což byl jeden z důvodů, proč se pěstování
této květiny čeští zahradníci a obchodníci
nevěnovali tolik, jak by se dalo z dnešního pohledu očekávat. A naopak, šanci ucí-

til vlámský botanik Carolus Clusius, který navštěvoval pražský
dvůr císaře Rudolfa II.. Clusius dopravil cibulky tulipánů z Prahy do Holandska
a začal je šlechtit. Tím
položil základ tradice, která později přerostla v tulipománii. A ačkoliv ta skončila
kolem roku 1637 krachem tulipánové burzy, přesto byly v této
zemi vytvořeny podmínky a získány zkušenosti pro jejich úspěšné
pěstování. První pokusy pěstovat tulipány ve velkém začaly na českém území až o mnoho let později, po první svě-

tové válce v Úhřeticích u Chrudimi. Věnoval se jim v rámci své disertační práce botanik Pavel Mattuš. Výsledky byly uspokojivé,
pole se neustále zvětšovala a před
druhou světovou válkou se zde
množilo 98 odrůd. Cibule se
prodávaly jako „Slavíkovy
české tulipány“, protože Pavel Mattuš pracoval u firmy Slavík, a v některých
ohledech byly i lepší než ty
holandské. Po roce 1948, kdy
se západní trhy poněkud vzdálily, se pěstování českých tulipánu v určité míře udrželo a funguje dodnes.
(jos)
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Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?
Může tohle být náhoda?
Dobrý den, ke konci loňského roku jsem u vás pro manžela objednala Schindeleho minerály. Po dobrání plechovky musím konstatovat,
že se manželův zdravotní stav velmi zlepšil. Je mu 63 let a byla mu před 2 roky zjištěna rakovina prostaty. Před týdnem mu dopadly výsledky
na urologii bezvadně. Také u plicní lékařky se výsledky velmi zlepšily. I já jsem se rozhodla také tyto minerály užívat. Z tohoto důvodu objednávám další 2 balení.
Děkuji, Marie Kovaříková, Horažďovice
Dobrý den, je mi 55 let a rád bych se s vámi podělil o zkušenost s užíváním minerálů. Dlouho jsem trpěl bolestmi ramene, nepomohly ani
injekce přímo do kloubu. Potom mi dcera objednala jedno balení vašich minerálů, které jsem začal užívat asi před rokem. Po využívání jednoho balení se mně výrazně ulevilo, bolesti polevily natolik, že jsem mohl pracovat a nijak mě bolest neomezovala. Musím podotknout, že úlevu
jsem začínal vnímat už po čtrnácti dnech. Celkově se zlepšil můj život i proto, že mohu v noci spát. Předtím jsem se budil bolestí, jedl jsem
léky od bolesti, které pomohly jen na chvíli. Proto si objednávám další 4 balení i pro manželku a pro své známé, kteří chtějí účinky minerálů
také vyzkoušet.
Ivan Novák, Brumov-Bylnice
Dobrý den, já i manželka jsme užívali vaše minerály asi měsíc a musíme potvrdit, že mají velice příznivý vliv na náš zdravotní stav, vitalitu
i náladu. Jako první jsme zaznamenali zlepšení kvality spánku, nárůst energie, ústup únavy a podrážděnosti, a to už po několika dnech
užívání. Postupně se začaly zlepšovat i ostatní problémy. Míval jsem v noci křeče do lýtek, které mi vymizely, a také se mi zlepšil stav kolenních vazů, s nimiž jsem měl potíže při turistice a sportu už řadu let. Manželka už nemá migrény, způsobené blokací krční páteře, ani bolesti
kyčelních kloubů, kterými trpěla při náhlých ochlazeních a deštivém počasí. Objednali jsme si proto další balení, Schindeleho minerály nám
rozhodně pomohly.
S pozdravem a díky, Vladimír Kohout, Praha 8
Vážení, chci Vám také napsat zkušenosti s minerály. Považuji je za zázrak. Již dva roky mě bolela levá kyčel a stav se jen zhoršoval. Jen
ten, kdo to zažil, tak to může pochopit. Prý artróza. Myslela jsem si, že se toho už nikdy nezbavím. Pak se začaly přidávat malé klouby a to už
přestala být sranda. Tak jsem na základě doporučení objednala minerály a brzy pocítila zlepšení. Nyní se cítím velice dobře a minerály jsem
již doporučila mnoha svým známým. Dnes budu dělat větší objednávku, abych je měla doma, když mě někdo osloví: „nemáš náhodou navíc
minerály“?
S díky Marie Hiclová, Brno-Chrlice
Zdravím vás a rozhodla jsem se, že vám napíši, jak mi pomohly vaše minerály. Dostala jsem je od sestry asi před rokem, jelikož jsem jí
vyprávěla mé problémy s tlustým střevem + hemoroidy, prasklý konečník, dlouho jsem se s tím léčila. Po půl roce nastala velká změna. Krásně
jdu na záchod, žádné praskání konečníku a mám bezvadné výsledky. Děkuji, minerály budu brát i nadále.
Anna Příhodová, Přerov

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte plechovku minerálů zdarma a slevu na příští nákup.

Nebo snad podvod?
Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností s minerály pod celým jménem a městem.
Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby jim drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopitelné. Kdyby to nefungovalo, nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé.
Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina podléhá pravidelným kontrolám v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné informace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkontrolovat na našich
stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at, stejně jako více než férové ceny pro české zákazníky.

Placebo?

Oxid křemičitý

SiO2

61,9 g

Zinek

Zn

Oxid hlinitý

Al2O3

15,7 g

Kobalt

Co

0,0098 g
0,00115 g

Oxid draselný

K2O

3,49 g

Molybden

Mo

0,00018 g

Oxid železitý

Fe2O3

5,3 g

Bór

B

0,00003 g

Oxid vápenatý

CaO

1,6 g

Chrom

Cr

0,009 g

Oxid hořečnatý

MgO

1,58 g

Nikl

Ni

0,006 g

Oxid sodný

Na2O

1,94 g

Vanad

V

0,0121 g

Mangan

Mn

0,032 g

Fosfor

P

0,0044 g

Měď

Cu

0,044 g

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

Složení na 100 g prášku

Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnoha letech obtíží vsugerovat ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidé najednou dlouhodobě bez obtíží? Snížení hladiny cukru, cholesterolu, krevního
tlaku - v mnoha případech na zcela normální hodnoty? Odeznění mnohaletých migrén, různých gynekologických obtíží? Jak to,
že lidem najednou mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka? Proč se najednou daleko lépe všechno hojí? Atd. atd., mohli bychom
pokračovat. Zlepšení stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie a chuti do života už bereme skoro jako samozřejmost. A kdo
dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár týdnů obvykle nevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč.
A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rozemletá hornina. Je to směs životadárných prvků, aditivované palivo pro
tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo.
Stále za tak nízkou cenu*, že zbývá snad jen připustit si, že by to mohla být pravda.

Cena mletých minerálů v plechovce 595 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 560 Kč/1 kus, 3 ks = 545 Kč/1 kus, 4-5 ks = 515 Kč/1 ks, 6-11 ks = 490 Kč/1 ks, od 12 ks = 460 Kč/1 ks.
Ceny kapslí: 1 ks = 798 Kč, 2 ks = 766 Kč/1 kus, 3 ks = 746 Kč/1 kus, 4-5 ks = 716 Kč/1 ks, 6-11 ks = 691 Kč/1 ks, od 12 ks = 661 Kč/1 ks
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 = 2462 Kč (+ kniha zdarma).
* denní náklady 7-9 Kč, podle ceny za plechovku, tedy za cenu malé oplatky, levnější než třetinka piva nebo pytlík brambůrků.

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

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

ZDRAVÍ

KOMERČNÍ PREZENTACE

Nenechte si zkazit dovolenou

V létě roste počet žen, které musí řešit nepříjemný problém – gynekologické mykózy. Co na ně zabírá?
ČR | S přicházejícím pěkným počasím
se spousta Čechů víc a víc těší na báječnou dovolenou u vody. Některé ženy
ale mají obavy, zda jim příjemné chvíle
volna nezkazí opakované gynekologické mykózy, známé také jako kvasinkové infekce nebo kandidózy.
Přesně teď je čas myslet na to, jak se
chránit před tímto úporným a nepříjemným onemocněním.

Problémy mohou začít
i kvůli špatnému oblečení
Mykózu vyvolávají kvasinky (hlavně
druh Candida albicans), které se u žen
běžně vyskytují. Samy o sobě ještě nemusí vést k onemocnění. Mykózy se dají do
pohybu až kvůli porušení rovnováhy v intimních místech, takže infekce má ideální podmínky ke svému rozvinutí.
Podpořit ji mohou některé faktory,
jako je užívání antibiotik, onemocnění

cukrovkou, těhotenství, hormonální léčba, nesprávná intimní hygiena, poranění sliznice pochvy, nevhodné neprodyšné oblečení, jídlo bohaté na cukry nebo
třeba obyčejný stres.
Mykóza je údajně nejčastějším onemocněním, kvůli kterému ženy navštěvují ordinaci gynekologa. V průběhu
života ji podle zdravotnických údajů
alespoň jednou prodělají tři ženy ze
čtyř. A potrápit dokáže, zvláště když
se často vrací, což se stává zhruba polovině žen, které se s tímto onemocněním setkaly.
Některé příčiny opakovaných problémů jsou známé. Vedle už zmíněných rizikových faktorů to bývá koupání
v chlorované vodě, teplé a vlhké prostředí, zejména nošení mokrých plavek či
upnutých neprodyšných kalhot například při jízdě na kole, kdy se intimní oblasti snadno zapaří. Často se však nemoc objeví i bez zjevné příčiny. Na otáz-

ku, proč se to děje, je potřeba hledat odpověď především v imunitě.

Jak léčit a předcházet

Nejen před prázdninami se vyplatí
posílit imunitu.
FOTO | ARCHIV

Pro léčbu akutního onemocnění jsou určeny čípky, krémy nebo tablety, které
se souhrnně označují jako antimykotika. Reakce těla je většinou rychlá a už
po několika dnech zpravidla obtíže zmizí. Problémem ale je, že samotné vyléčení mykózy u řady žen nedokáže zabránit jejímu častému opakování. K tomu
je zapotřebí podpořit imunitní systém,
osvědčuje se například léčba enzymovými léky, jako je Wobenzym.
Zároveň je potřeba zejména v létě dodržovat hygienická opatření. V teplých
dnech by ženy neměly oblékat těsné džíny, raději to chce vybírat bavlněné kalhotky. Po koupání je třeba se pečlivě osušit,
obzvláště při plavání v přehradě nebo rybníce, kde se daří bakteriím.
(ks)
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Ne!

častým
gynekologickým
mykózám
Přidáním léku

Wobenzym®
k běžné léčbě

omezíte jejich opakování
Výsledky výzkumu potvrzují

Informujte se u svého lékaře.
Více na www.wobenzym.cz
Tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

62 žen, které i přes standardní antimykotickou léčbu trpěly
mykózami 4krát až 9krát za rok, užívalo Wobenzym po dobu
10 týdnů v dávce 2x8 tablet denně. V roce po zahájení léčby
Wobenzymem došlo u všech k výraznému zlepšení - počet
mykóz klesl v průměru o 88%. Dvě třetiny žen dokonce neprodělaly mykózu ani jednou. Další sledování potvrdilo, že
pozitivní účinek Wobenzymu u sledovaných žen přetrvával
po celé 4 roky.

Česká republika
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Jedinečné varianty

Malý dárek všem dětem

ZATEPLENÍ

pro rodinné domy

Už 1. června oslaví svůj
svátek. Týdeník 5plus2
přeje holčičkám i klukům
hodně radosti a věnuje
jim omalovánku.
ČR | Festival Dračích lodí v San Francisku i Světová konference pro blaho dětí
určily před 90 lety datum oslav Dne dětí.
Obě akce byly 1. června 1925. Čínský generální konzul tehdy nechal na festival
Dračích lodí shromáždit čínské sirotky,
aby upozornil, že by se jimi měla společnost více zabývat. Oficiálně byl Den dětí
vyhlášen až v 50. letech. Dnes je sice slavený mnohde na světě, ale někde v červnu, jinde v listopadu či v dubnu. (kor)

Ekonomická varianta
s evropskou certiﬁkací,
dlouhodobá životnost

Omyvatelná omítka
v široké škále odstínů

Dětem: Zvířátko jako dárek. Poznáte, co to je? A umíte obrázek vymalovat?

Dejte šanci na nový handbike
Birell jízda. Přihlaste
svého handicapovaného
kamaráda a pomozte
mu získat speciální kolo.
A sami vyrazte na bicyklu.
ČR | Vyjížďka na kole je běžná věc. Pro
některé lidi ale taky neuskutečněný sen,
který můžete pomoci splnit. Startuje totiž druhý ročník Birell jízdy. Není to
sbírka. Lidé nepomáhají penězi, ale pohybem. Po Česku bude v létě putovat
brána a za každého cyklistu, který pod
ní projede, dá Birell 5 Kč na handbiky
a kola. Vloni Birell jízda pomohla 8 lidem částkou přes 500 tisíc korun. Jedním z nich je i Pavel Kovář, kterému ve
24 letech změnil život nešťastný pád do
vody. Při něm si poranil páteř a míchu
a ochrnul na třech čtvrtinách těla. Přes
těžké období se dokázal dostat a nyní už
jezdí na svém vlastním handbiku.
„Sport byl můj život a během vteřiny
bylo všechno jinak. Cítil jsem, že se
k aktivnímu životu musím vrátit. Moc

Zlatý paralympionik v cyklistice
Jiří Ježek vysvětluje: „Mnoho lidí
s handicapem chce žít aktivně, ale
potřebuje speciální věci, které jsou
velmi nákladné. Jsem rád, že vznikl projekt, který jim pomůže.“ Stačí vyjet na kole. FOTO | BIRELLJIZDA.CZ

jsem si přál mít vlastní handbike, který
je ale hodně drahý. Díky Birell jízdě už
na něm jezdím a maximálně si to užívám,“ řekl Pavel Kovář z Ostrova u Karlových Varů. „Birell jízda je skvělou
motivací, proč usednout na kolo. Pomůžeš hned dvakrát najednou. Svému zdraví, protože strávíš čas aktivně, a lidem
kolem sebe, kteří neměli takové štěstí,“
popisuje projekt manažer značky Birell
Luděk Baumruk. Minimálně pět lidí, se
kterými se život nemazlil, dostane možnost získat nový handbike nebo speciální kolo. Šanci mají všichni handicapovaní, kterým už bylo 18 let. Stačí přihlásit
příběh svůj, kamarádův nebo kohokoliv
z rodiny. Komise s legendárním cyklistou Jiřím Ježkem rozhodne, kdo postoupí do další fáze. Čas na podání přihlášky je do 3. června. „Handicapovaní získají nejen šanci na nový handbike nebo
kolo. Zažijí i vzrušující tři měsíce, jejich příběhy mohou inspirovat ostatní
a uvidí hodně zblízka, jak jim lidé svou
aktivitou pomáhají. Určitě doporučuju
se přihlásit,“ říká slavný český paralympionik Jiří Ježek. Více informací najdete na www.birelljizda.cz.
(jur)

Vysoká odolnost proti
zašpinění i proti nárazům

AKCE:
k zateplení
dárek navíc
Více informací na
www.stomix.cz
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V PÁTEK VAŘÍ
Barbora Kolárová (38)

Vdaná maminka tří
dětí je na rodičovské
dovolené. V mezonetovém bytě ve starých
Střešovicích žije ještě
manžel Petr a čtrnáctiletá dcera Justýna i jedenáctiletý syn Ondřej. Miluje divadlo,
práci na zahradě, četbu, rekreační běh,
ráda organizuje výlety a akce pro přátele. Vaří podle fantazie. Nejradši si dá
svíčkovou od maminky. Bývala i vegetariánkou. Nesnáší kedlubny, syrové papriky, lékořici a tvrdý alkohol.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Jakub Líska (31)

Pracuje jako protikorozní technik. S manželkou mají dceru Leontýnu (21 měsíců)
a syna Mikuláše (4 měsíce). Žijí v bytě v Praze na Střížkově. Žena
o něm v dobrém říká, že je blázen. Nejraději má svíčkovou od mámy. Nesnáší
koprovku a buchtičky se šodó typu
„školní jídelna“. Nikdy by nesnědl nic,
co se hýbe.

Úterý: Marek Malát (25)

Vyučený kuchař-číšník pracuje jako barman v klubu na Andělu. Pochází z Klatov,
ale s přítelkyní bydlí
v bytě v Košířích. Nejraději
připravuje
špagety s kečupem. Miluje rajskou
omáčku. Nesnáší koprovku a lečo.
Středa: Kristýna Vágaiová (32)

Je asistentkou prodeje
farmářských výrobků.
Už rok nejí maso, angažuje se v dobrovolnictví, je ekoložka. Vařila v bytě na Praze 7,
kde bydlela s expřítelkyní, nyní žije jinde a má novou partnerku. Ráda připravuje variace na tradiční
česká jídla. Třeba sójové řízky obalované v hrašce s bramborovým pyré. Z etických důvodů nejí maso, nikdy by nesnědla červy.

Čtvrtek: Nela Kořínková (25)

Pracuje jako projektová manažerka. Pochází z Mělníka, ale žije
s přítelem v bytě v Letňanech. Poslouchá
hudbu, baví ji tanec
a umění. Hodně jí veganskou kuchyni, protože není moc na
maso. Má ráda indickou a asijskou kuchyni, sushi nebo dýňovou polévku. Nesnáší tlusté maso, španělské ptáčky, znojemskou, nemusí vepřové a knedlíky.

Česká republika

Úkol: Molekulární vaření
Pohoda. Pražská pětka je
v pořadu Prostřeno! na
televizi Prima tolerantní.
ČR | Dva mladí muži a tři ženy si nedělají schválnosti a našli pochopení i pro
Kristýnu, která už rok nejí maso a uvařila jim veganskou večeři. O nervy i zábavu se stará úkol týdne – molekulární kuchyně. „Hnusí se mi to čím dál tím
míň,“ tvrdí Jakub, a ve finále u Barbory
se to vážně povede. Marek chce vyhrát,
zpravidla boduje nízko, ale nakonec
udělá taktickou chybu.
Jakub (31) sice vypadá jako punker,
ale je pohodový otec dvou malých dětí.
„Nehádám se, neperu se, doufám, že
jsem v pohodě,“ říká. K tataráčku z telecího v pondělí upekl domácí chleba.
„Chtěl jsem uvařit a u stolu se chovat
přátelsky – dobrý to máš, ale pak jim nastřelit co nejnižší počet bodů, do tří
bodů jsem asi tak počítal, nakonec ale
budu bodovat asi férově,“ přiznal v úterý Marek (25) z Košíř. K vepřovým výpečkům byly netradiční přílohy – pečený knedlík i zelí z červené řepy.
Přestože lesbička Kristýna (32) pracu-

Páteční bodování určí vítěze. Marek myslí na výhru.
je v úseku masa a uzenin ve farmářském obchodu, maso z etických i ekologických důvodů nejí. Její šopský salát
zhmotněný do příliš natlakované pěny
ve středu skončil v Bářině výstřihu místo na talíři. „Ze začátku mě to vyděsilo,
ale rád jsem se zúčastnil něčeho tak zajímavého, jako je molekulární šopský salát,“ baví Jakuba. Alternativní byla i zábava – výroba papírové peněženky pod
dozorem kamarádky z neziskovky.
Nele (25) z Letňan tečou ve čtvrtek
nervy, hosty vítala teplákách. Domácí
tagliatelle se jí válely po zemi. A zábava

FOTO | FTV PRIMA

se sypala jak domeček z karet. Smůla.
Bára (38) má v pátek připravit soupeřům mrazivé překvapení v podobě kapalného dusíku. Půjde při konzumaci kakaové pěny soupeřům kouř od pusy, jak
to má být? Marek už ale zase myslí na
výhru a skoro nic mu nechutná. Kozí
sýr nemá rád, červené řepy už má dost.
„Je to poněkud ohraný,“ pronese o hlavním chodu s panenkou, smetanovými
bramborami a cibulovým kompotem.
Kdo si odnese výhru 50 tisíc korun?
Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den od 18 hodin.
(vlas)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z HLAVNÍHO MĚSTA REPUBLIKY
Carpaccio z červené řepy
Chuťově vyladěný a svěží předkrm byl
pastvou pro oči. Ingredience: 2 červené řepy o velikosti tenisového míčku,
kousek čerstvého zázvoru (3 cm), 150 g
čerstvého kozího sýra, hrst piniových
oříšků, hrst rukoly, 100 ml olivového
oleje, 3 lžíce pomerančového džusu,
2 lžíce vinného octa, 2 lžíce medu, 1 lžíce krupicového cukru, 1 lžíce sójové
omáčky, tymián, pepř a sůl. Postup:
Řepu zabalíme do alobalu a dáme na hodinu péci na 150° C. Necháme vychladnout, oloupeme a nakrájíme na co nejtenčí plátky. Ocet smícháme se solí
a cukrem, přidáme med, pepř, olej,
džus, tymián, sójovou omáčku a rozmícháme. Čerstvý zázvor nastrouháme, vymačkáme z něj šťávu a přidáme k marinádě. Naložíme do ní plátky řepy minimálně na dvanáct hodin, nejlépe na dva
dny. Plátky řepy naaranžujeme na talíř,
rozdrobíme na ně sýr a posypeme nasucho opraženými piniovými semínky
a ozdobíme rukolou.

Veganské výpečky se zelím

Ingredience na výpečky: 200 g sójových kostek, 1 cibule, česnek, drcený
kmín, rostlinný olej, sůl, pepř, mrkev,
petržel, celer, cibule, česnek, nové koření. Zelí: 1 sklenice bílého, nejlépe domácího zelí, 1 cibule, bobkový list, pepř
celý, nové koření, sůl, pepř, olej, ocet,
cukr, pohanková kaše na zahuštění.
Bramborový domácí knedlík: 500 g
brambor, hrubá mouka dle potřeby, sůl,
pepř. Postup: Sójové kostky uvaříme
v kořenové zelenině (mrkev, celer, petržel, česnek, cibule), kterou osolíme. Až
je zelenina měkká, tak scedíme sójové
kostky a dáme je do zapékací mísy, kterou předem vytřeme olejem. Nakrájíme
do ní kolečka cibule, česnek, osolíme
a přidáme kmín. Pečeme 3,5 hodiny
a mezitím podléváme zeleninovým vývarem, v němž jsme vařili sójové maso, občas zamícháme. Sója musí být řádně vypečená, ale ne na škvarek! Zelí propláchneme, podlijeme hrnkem vody, osolíme,
opepříme, přidáme bobkový list. Vedle

na pánvi si osmažíme dozlatova cibulku.
Až je zelí měkké, dochutíme (cukr,
ocet), zahustíme pohankovou kaší a přidáme osmaženou cibuli. Na knedlík si
předem uvaříme celé neoloupané brambory a necháme je vychladnout. Brambory oloupeme a nastrouháme na hrubou
mouku, osolíme a opepříme. Uhněteme
a vytvarujeme dvě stejné šišky, které vaříme v osolené vodě, dokud nevyplavou
(asi 20 minut). Knedlík nakrájíme na
plátky a podáváme k masu a zelí.
Polévka Minestrone
Ingredience: 1 cibule, 2 stroužky česneku, 3 mrkve, 3 petržele, půlka celeru,
100 ml pasírovaných rajčat, 1 pyramida
koření do polévky, 50 g slaniny,
50 g parmezánu, sůl, pepř. Postup:
V papiňáku uděláme vývar z čisté zeleniny, cibule, česneku a koření. Vaříme
asi hodinu. Přidáme pasírovaná rajčata,
opečenou slaninu a servírujeme s parmezánem ozdobené čerstvou bazalkou.

KŘÍŽEM KRÁŽEM PO ČESKU
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Bylinné zahrady v Ostré
okouzlily i prince Charlese
Českou Provence či svět řemesel a alchymie naleznete jen pár kilometrů za
Prahou. Na dalších stránkách speciální přílohy 5plus2 pak přinášíme tipy na
výlety do různých koutů České republiky.

Rozsáhlé pole s levandulí je v době kvetení (v Česku od června do srpna) mimořádně atraktivní a zahradám se proto
přezdívá Česká Provence. Střapaté keříky této známé bylinky nádherně voní celý rok.
FOTO | MAFRA
MICHAL ŠŤASTNÝ
OSTRÁ | „Když jsem tyto zahrady navštívil před dvěma lety, byl jsem fascinován,“ rozplýval se britský princ Charles po návštěvě Centra řemesel a bylinných zahrad Botanicus v Ostré u Lysé
nad Labem. Bylo to v říjnu 2000.
Středočeský ráj rostlin od té doby ještě zkrásněl. Ve zdejších zahradách se
budete cítit jako v jiném světě. Opojení
pronikavou vůní máty nebo meduňky tu
můžete usnout na louce, kde – když tu

nejsou návštěvníci – nepochybně dovádí zajíc Březňák, kočka Šklíba a Alenka
z říše divů. Cestu do ní možná najdete
v nedalekém labyrintu z neprostupných
jehličnáčů.
A když ne, divit se budete nad bohatstvím zdejších záhonů. Ne nadarmo se
zdejšímu poli s levandulí přezdívá Česká Provence. V zahradách je ale mnohem víc lákadel než „jen“ chundelaté
pásy této vonné byliny. Vynechat byste
neměli ani Arboretum Dagmar a Václava Havlových. Prezident Havel získal
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Dovolená na Třeboňsku
a Novohradsku
sleva na měsíc červen
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během svého působení řadu vzácných
dřevin od významných světových osobností, a ty jsou k vidění právě zde. „Ojedinělá sbírka stromů rostla díky péči
Dagmar Havlové v zámeckém parku
v Lánech. Posléze byla přenesena do
komplexu našich zahrad,“ říká vedoucí
zahrad Luboš Čepička.
Jeden vedle druhého tu rostou stromy, které Havlovi darovali Hillary Clintonová, belgická královna Paola, herečka Eliška Balzerová nebo režisér Miroslav Ondříček.

TIP 5plus2
Za zážitky do Milovic
Lanové centrum, podzemní
bludiště, velký dřevěný hrad,
minizoo a nejnověji také unikátní
úzkokolejnou drážku, která spojuje
park se sousedním Tankodromem,
nabízí Park Mirakulum. Podél trati
se otevírají výběhy s lamami,
oslíky nebo ovcemi a na pasažéry
čeká i návštěva kopie americké
vojenské základny ve Vietnamu.
Samotný Tankodrom potěší
hlavně kluky. „Pro odvážné jsou
připraveny třeba jízdy bojovými
vozidly pěchoty,“ láká majitel
Tankodromu Vratislav Veselý.
Milovníky přírody zase zaujme
stádo exmoorských pony, kteří se
v Milovicích zabydlují od zimy.
Polodivocí koníci tu mají pastvou
chránit původní přírodu.

Když vám vytráví, určitě neprohloupíte, když se vydáte do zážitkové vesničky v sousedství zahrad. Vedle mýdlárny, dráteníka nebo svíčkárny tady totiž najdete i perníkáře, stánek s palačinkami nebo třeba velkou hodovnu.
Za stříbrné groše, které vám na pokladně vymění, tu dostanete staročeské
dobroty na dřevěném prkénku tak, jak
je jídávali kdysi. Jeden by se ani nedivil, kdyby si k mohutnému dubovému
stolu přisedli rabi Löw nebo třeba Saxana Kudláčková.
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Hromová hora je romantikův sen

Milešovka je pozůstatkem sopečné činnosti. Nejde však o sopku, ale o magmatický kužel, který byl původně pod povrchem země.
MICHAL DVOŘÁK
MILEŠOV | Říká se jí královna Českého
středohoří. Každý, kdo na ni vystoupá
a zastaví se v úžasu nad nebeským výhledem, musí uznat, že právem. Na vrcholu nepřehlédnutelné Milešovky dokonce při pohledu zdáli svítí královská
koruna – nejstarší horská observatoř
v Česku. Dostat se na vrchol 836,5 metru vysoké Milešovky, které Němci pro
její drsné povětrnostní podmínky říkali
Hromová hora, není pro padavky. Naho-

ru sice vede lanovka, slouží však pouze
k dopravě nafty, potravin či piva pro turistickou chatu a observatoř.
Vidina osvěžujícího občerstvení je
potřebnou motivací pro výletníky, protože ať už zvolí pro cestu na vrchol jakoukoli ze čtyř tras, pošlapou dlouho
a – jak jinak – pořád do kopce. A navíc
většinou listnatým lesem, takže povznášejících výhledů se dočkají skutečně až
nahoře. Nejvhodnějším výchozím místem pro výstup je ves Bílka, kde je velké placené parkoviště. Vyrazit lze ale

také z Milešova (červená značka), Černčic a Bílého Újezdu (modrá značka).
Cesta trvá v závislosti na trase a zdatnosti od 30 do 60 minut a pokud bude někdo při výšlapu mlít z posledního, může
vzpomenout na účastníky závodu MilešovKa(p), kteří na horu běhají až ze
17 kilometrů vzdálených Teplic.
Výhled na krajinu Krušnohoří a Českého středohoří z vrcholu Milešovky dá
ale rychle zapomenout předchozímu utrpení. Kochat se lze z vyhlídkové terasy
nebo ještě lépe z ochozu věže observato-

FOTO | KAREL PEŠEK

ře, kterou výletníkům za symbolický poplatek otevře služba meteorologické stanice. Slavný přírodovědec Alexander
von Humboldt prý označil výhled z Milešovky za třetí nejkrásnější na celém
světě. „Nikdy se mi nepodařilo zjistit,
zda to skutečně řekl a jaké jsou ty první
dva. Je ale pravda, že pohled z Milešovky je překrásný a zatím mi nezevšedněl,“ říká vedoucí observatoře Miloš
Matúšek. Výhled je nejen překrásný,
ale i inspirující. Na observatoři proto
pracoval například básník Petr Kabeš.
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ﬁnále

57. ročníku festivalu
Smetanova Litomyšl

16.00 hodin

20.30 hodin, videopřenos ze zámeckého nádvoří

ODPOLEDNE SE SAINT-GOBAIN ADFORS

VELKÉ FINÁLE

Electroshock – rockové a popové skladby v netradičním pojetí
smyčcových nástrojů
Cirkus TeTy – akrobatické vystoupení s workshopem pro diváky
Blue Effect – rocková legenda
Chantal Poullain a skupina Štěpána Markoviče –
šanson v originálním podání francouzské herečky a zpěvačky

Přímý přenos závěrečného koncertu
57. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl
Pocta 330. výročí narození J. S. Bacha
a G. F. Händela, jejichž skladby původně určené
k plenérovému provádění zaznějí v rozšířeném
obsazení sekce dechových nástrojů.
Účinkují: Martina Bačová, Dalibor Karvay – housle,
Česká Sinfonietta, dirigent Radek Baborák

NEDĚLE 5. ČERVENCE 2015 / KLÁŠTERNÍ ZAHRADY LITOMYŠL
Po celý den vstup do zahrad bezplatný. Koná se jen za příznivého počasí.
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Krušné hory lákají do podzemí
PETR PRZECZEK
KARLOVARSKÝ KRAJ | Krušné hory
to není jen zimní lyžování nebo letní
túry do přírody. Od letošního roku zvou
turisty i na návštěvu tajemného podzemí ve zpřístupněných středověkých dolech Mauritius a Johannes.
Důl Mauritius výletníci najdou na
Hřebečné u Abertam. Jedná se o jednu
ze šesti hornických památek na české
straně Krušných hor, která žádá o zápis
do prestižního seznamu UNESCO. Na
německé straně je jich pětatřicet.
„Vyskytuje se tu šest druhů netopýrů,
včetně netopýra velkého. Mauritius je jejich největším zimovištěm v západním
Krušnohoří,“ říká průvodce Jan Albrecht
a dodává: „Na několika zastávkách lidé
uvidí historii dolování v Krušnohoří
i způsob těžby, jedna je věnovaná větrání a osvětlování v dolech. Celá štola je
dlouhá 300 metrů a její součástí je ručně sekaná chodba, která ústí do obrovské komory. Vznikla po vytěžení
120 tun cínu.“
Mauritius je však mnohem rozsáhlejší, než ukazuje současná prohlídková trasa. Speleolog Norbert Weber mapuje

dílo od roku 1997 a chce vytvořit jeho
podrobnou mapu. Lidé podle něj zatím
vidí pouhý zlomek středověké památky.
„Další patra jsou velmi členitá, je to
labyrint vzájemně propojených chodeb,
šachet a vydobytých komor. Celkově
jde o mnoho kilometrů. Kolik, to se špatně odhaduje, je to obrovský komplex,“
popsal Weber.

Prohlídka i pro fajnšmekry
Na Zlatém vrchu u Božího Daru je k vidění středověká štola Johannes, kde se
těžil cín a železná ruda. K výběru jsou
tři různě dlouhé prohlídky. Ta nejkratší
trvá 90 minut, prostřední 150 minut
a nejdelší určená zejména pro odborníky a fajnšmekry 3,5 hodiny.
Největší atrakcí štoly je obrovská
komora. Její délka přesahuje šedesát
metrů a v některých místech je až padesát metrů široká. Na výšku má osmnáct metrů. Je to impozantní dílo, které vzniklo pravděpodobně v prvních
staletích dobývání. Dílo je zajímavé
svojí autenticitou, je v něm k vidění několik etap dobývání v průběhu asi čtyř
stovek let.

Pláštěnku, holínky, přilbu i světlo nutné k prohlídce podzemí dostanete v zázemí dolů.
FOTO | MARTIN STOLAŘ
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Lípa

Třebenice
Stálá expozice hradů Českého
středohoří v budově Muzea
Českého granátu v Třebenicích

Če
Kam

Úštěk
20. 6. – 3. 7. 2015
Výstava husitského
fortifikačního umění

CZ

N. B

Labe

Třebušín
4. – 5. 7. 2015
Husitské slavnosti

Čes
Líp

Teplice

České středohoří  Země hradů
České středohoří je lokalitou vysokých čedičových kup a oblastí hradních zřícenin, které tyto dominantní vrchy korunují. Rok 2015 se
nese ve znamení hradů Českého středohoří a výročí 600 let od upálení mistra Jana Husa. S tím jsou spojené celoroční oslavy po celé
ČR formou putovní Výstavy husitského fortiikačního umění 2015.

ROUDNICKÝ
KOŠT

MeMoriaL air show

LeTiŠTě roudnice nad Labem

27. - 28. 6. 2015

Hlavním tématem letošního ročníku je
vzpomínka na konec 2. světové války před
70 lety a právě tomuto výročí bude přizpůsoben celý letecký program. Akce proběhne
pod záštitou prezidenta ČR, hejtmana ÚK
a starosty Roudnice nad Labem.

ČesKá Vína
jiŽ PoTŘeTí

Labská stezka

zve cykloturisty i turisty do oblasti
Podřipska, Českého středohoří
a Českosaského Švýcarska za zážitky
a aktivním vyžitím. Tato stezka
(cyklotrasa č. 2) má v rámci cestování
opravdu co nabídnout. ať už máme
na mysli přírodní krásy, historické
památky nebo sportovní a kulturní
vyžití. Plánovat si zde můžeme
jednodenní i vícedenní výlety
s možností ubytování či využít
různých kombinací dopravy.

soboTa 13. 6. 2015
zaHájení V 11 Hodin

www.roudnicky-kost.cz

destinační agentura České středohoří, o.p.s.
agentura pro cestovní ruch
v destinaci České středohoří a Podřipsko

Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
tel.: +420 | 412 871 140, 412 871 141
e-mail: info@ceskestredohori.info

www.ceskestredohori.info

e
ouny

Slaný

Kralupy
nad Vltavou

ava
Vlt

Roudnický košt
na lobkowiczkém zámku
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Procházka největším pralesem

Mionší v Beskydech je unikátní biotop plný živočichů a rostlin. Patří k nejzachovalejším karpatským lesům
JAN SMEKAL
DOLNÍ LOMNÁ | V chráněné krajinné
oblasti Beskydy se rozkládá prales na
ploše 170 hektarů, čímž se řadí mezi největší v republice. Patří mezi nejzachovanější lesní komplexy v moravské části
Západních Karpat, proto je přísně chráněn jako národní přírodní rezervace.
Tvoří jej především jedle a buky s porostem javoru klenu a smrku. Z dalších dřevin jsou to například jasan ztepilý, javor
mleč, jilm horský nebo třešeň ptačí.
Z keřů pak bez červený, zimolez černý
a další. V porostu se uchovalo několik
menších lesních luk a pastvin. Prales
tvoří biotop, ve kterém žije mnoho živočichů a rostlin.
Nahlédnout do pralesa mohou zájemci díky naučné stezce Mionší, která je
koncipovaná jako zhruba sedmikilometrový okruh. Je přístupná od 1. června
do 15. září. Vždy však v doprovodu průvodce. Lidé se po ní mohou pohybovat
pouze pěšky. Nastupují na ni v Dolní
Lomné, asi 200 metrů od autobusové zastávky Matyščina louka, v ústí doliny

Do pralesa zvou zájemce zástupci obce Dolní Lomná a třeba i turistické oblasti Těšínské Slezsko.
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SPOLEK PŘÁTEL MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ
MUZEUM ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ

T ROČESKÉ ŘEMESLNICKÉ TRHY
R
TURNOV 2015
Sobota 30. 5. 2015 Park
10.00 HUMĚV A SPOLEK JABLONECKÝCH DAM A PÁNŮ
12.00 WALDOVY MATUŠKY
13.00 Předání ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby
13.15 TME DIVADLO „Hombres na cestách“
14.00 KAŠPÁREK V ROHLÍKU Bejbypank
16.00 HANA A PETR ULRYCHOVI A JAVORY BEAT
Sobota 30. 5. 2015 Atrium – Písničkářská scéna
11.00 PRANIC Turnovská hudební skupina
12.30 ZRCADLA Folkrock
14.00 IVO JAHELKA
15.30 VOZICHET „Karmen“ opera pro děti
16.00 VOZICHET „Černý mstitel“ loutkové divadlo
17.30 JOSEF KLÍMA a NA VLASTNÍ UŠI BAND
V sobotu v areálu tržiště přehlídka autoveteránů Tatra Veteran
CAR CLUB Semily.

Neděle 31. 5. 2015 Park – Festival worldmusic
10.30 POLETÍME? Original banjo punk future jazz kántry
12.00 LOS PERDIDOS Punk s latinskoamerickým folklórem
13.30 JIŘÍ SCHMITZER
15.00 MDŽ Beata Bocek, Lucie Redlová, Jitka Šuranská
16.30 CIGÁNSKI DIABLI Světová špička etno a worldmusic
Neděle 31. 5. 2015 Atrium – Program pro děti
10.30 DIVADLO ROLNIČKA „Řemeslnické písničky“
11.30 HONZA ONDER a TANEČNÍ HRÁTKY
13.30 DIVADLO EMILLION „Cirkus plný loutek“
15.15 DIVADLO EMILLION „Indiánská pohádka“

Vstupné: dospělí 70,- senioři 50,- děti 30,V PRŮBĚHU STAROČESKÝCH ŘEMESLNICKÝCH TRHŮ VSTUP DO MUZEA ZDARMA.

potoka Mionší. „Cestou po naučné stezce se turisté seznámí s mnoha pozoruhodnými původními obyvateli hor
– rostlinami i zvířaty. Dozví se, jak se
liší běžný hospodářský les od přirozeného, jak funguje přirozený les,“ přiblížil
předseda Českého svazu ochránců přírody Carpathia a jeden z průvodců Richard Valko.
„Poslechnou si také zajímavosti
o zdejších lesích i lovcích. Zjistí, proč
a jak je oblast Mionší už přes sto let
chráněna před běžným využíváním lidmi,“ doplnil.
Za silného větru je pohyb po stezce
nebezpečný. Hrozí tam totiž pády stromů nebo některých jejich částí. Třetina
trasy vede po úzkých loveckých chodnících. „Proto není vhodná pro kočárky
nebo lidi, kteří mají problémy s pohyblivostí,“ upozornil Valko. Návštěvníci by
měli volit turistickou obuv a za mokra
být obzvláště opatrní. Vstup na stezku
je jen na vlastní nebezpečí.
„Prohlídka trvá tři až čtyři hodiny.
Domluvit se musí alespoň desetičlenná
skupina. Zájemci si mohou rezervovat
průvodce na telefonním čísle
734 670 950,“ popsal.
Do národní přírodní rezervace, mimo
stezku, je vstup zakázaný. Může se do
ní vcházet pouze s kvalifikovaným průvodcem ze Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy. K tomu je však zapotřebí
hned několik povolení a také patřičný
důvod.
„Za prohlídku se platí buď plné vstupné 60 korun, nebo snížené, které činí
30 korun,“ podotkl Valko.
Do Dolní Lomné se mohou turisté dostat hned několika způsoby.

FOTO | IDNES.CZ

Pokud se rozhodnou pro vlak, musí
vystoupit na zastávce v Bocanovicích
a odtud už dojít pěšky.
V případě, že pojedou autobusem, vystoupí na zastávce Dolní Lomná, Matyščina louka. Autem mohou dojet až na
parkoviště v Dolní Lomné, Matyščina
louka. K naučné stezce se dá dojet také
na kole po cyklotrase číslo 6082.

Naučná stezka
„pralesem“ Mionší
Vede okrajovými partiemi
„pralesa“ Mionší, který patří
mezi nejzachovanější lesní
komplexy v moravské části
Západních Karpat a je přísně
chráněn. Naučná stezka Mionší
představí přírodovědné
a historické pamětihodnosti
slezských Beskyd.
■ Naučnou stezku Mionší od roku
2014 provozuje obec Dolní
Lomná formou průvodcovské
služby. Tu zajišťuje Český svaz
ochránců přírody Carpathia
spolu s informačním centrem
v Dolní Lomné.
Stezka je přístupná od 1. června
do 15. září. Prohlídky jsou
každou sobotu a neděli v 9.30
a 13.00. Po objednávce také
v úterý a ve čtvrtek v 9.30. Pro
minimálně 10 osob je možné
domluvit návštěvu i v dalších
dnech. Vstupné: dospělí 60 Kč,
30 Kč pro dítě a důchodce.
■
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Kostelu vdechli život duchové

Dvaatřicet soch Věřících od plzeňského umělce Jakuba Hadravy na sebe poutá v kostele svatého Jiljí v Lukové velkou pozornost. Kvůli nim jezdí do obce na
Plzeňsku lidé z celého světa.
FOTO | JIŘÍ PLAČEK

Jednou z atrakcí
Plzeňska je dvaatřicet
tajuplných soch
v Lukové, které „usedly“
do starodávných lavic
LADISLAV VAINDL
LUKOVÁ | Na začátku to byl pouze
studentský projekt. Teď je z toho už
třetím rokem jedna z nejoriginálnějších turistických atrakcí Plzeňska. Najdete ji v kostele v Lukové.
Popularitu i daleko za hranicemi regionu tato stavba získala díky 32 sochám, které zde umístil plzeňský umělec Jakub Hadrava. Od roku 2013 sem
zavítalo na 3 000 lidí z celého světa.
„Jezdí k nám návštěvníci z Německa,
Jižní Ameriky nebo severní Evropy,“
řekl Petr Koukl, jenž prohlídky kostela organizuje. A turisté prý neskrývají
nadšení. Obdivované dílo přitom původně vznikalo pouze jako bakalářská
práce.
„Po entusiasmu, který ve mně vyvolala práce v otevřené krajině, jsem
chtěl i bakalářskou práci vytvořit přímo na místě v krajině. Proto jsem přijal výzvu profesora Beránka sochařsky reagovat na opuštěné či rozpadlé
kostely. Pochopil jsem totiž, že síla sochy z velké části pramení z místa, kde
je umístěna a kde ožívá,“ vysvětluje
svou volbu Jakub Hadrava.
Když dílo tvořil, vůbec by jej nenapadlo, že vyvolá mezi lidmi takový
rozruch. „Jedním z cílů bylo, aby se

místu vrátila důstojnost a opět sem
chodili lidé. Ale že to bude až v takové míře, to jsem opravdu nečekal,“ potvrzuje student.
Ten využil relativně zachovalých lavic a vytvořil do nich sádrové, do látky zahalené figury. Dvaatřicet postav
věřících, které postávají mezi lavicemi nebo v nich dokonce sedí, už si návštěvníci překřtili na duchy. „Nebyl
to původní záměr, ale lidé je tak pojmenovali, tak to tak je,“ říká s úsměvem autor atrakce Jakub Hadrava.
Díky jeho dílu má památka šanci na
nový život. Peníze, které tady lidé věnují jako dar, putují církvi, které objekt patří. A ta je následně dává na
jeho opravu.
Kostel sv. Jiljí v Lukové je regotizovaná středověká stavba, přestavěná
v roce 1800 po zhoubném požáru, který vypukl v roce 1796. Poslední stavební obnova proběhla v roce 1858.

Věřící v kostele
sv. Jiljí v Lukové
Kostel je regotizovaná
středověká stavba, naposledy
přestavěná v devatenáctém
století.
■ V roce 2013 do ní umístil
dvatřicet soch Věřících plzeňský
student Jakub Hadrava.
■ Objekt je sice zamčený, ale je
možné dovnitř nahlížet okny.
Pokud máte zájem kostel
navštívit, kontaktujte Petra
Koukla na telefon 606 169 636.
■
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www.msene.cz

Vyzkoušejte péči a blahodárné
účinky našich odborníků.

Lázně na zkoušku
Lázeňský pobyt: 2 dny / 1 noc
Ubytování:
jedno / dvoulůžkové pokoje s TV
Stravování:
plná penze
Lázeňská péče pro ženu:
• 1x bylinková koupel z Lázní Mšené
• 1x aroma masáž zad
• 1x lázeň s esencí růží
• 1x parafínový zábal na ruce
Lázeňská péče pro muže:
• 1x pivní relaxační lázeň
• 1x konopná masáž zad
• 1x vulkanpack (záda)
• 1x volné plavání v bazénu (30 minut)

Cena pobytu již od 1.745,- Kč/osoba*

*/Uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

Další nabídka na

www.msene.cz
Oáza klidu a pohody nedaleko Prahy.
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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Fascinující vinice v srdci Podyjí

Unikátní vinohrad Šobes usiluje o zapsání na seznam UNESCO. Navštívit ho můžete celoročně, a to i na kole
MARKÉTA DUŠKOVÁ
ZNOJEMSKO | Šobes je jednou z nejstarších a nejznámějších viničních tratí
v republice a je počítán mezi deset nejlepších poloh pro pěstování vína v Evropě. Dme se v lokalitě Devět mlýnů v samém srdci Národního parku Podyjí.
Za své vynikající vlastnosti vděčí šobeské víno právě ideální poloze vinice,
ležící v nižší nadmořské výšce na prosluněném jižním svahu chráněném proti větrům. Kamenitá a kyselá hlína na rulovém podkladě zase přes den nasává
sluneční teplo a v noci je intenzivně vyzařuje. Zdejší mikroklima se tak podobá podmínkám například na Rýně či
v údolí francouzské Rhôny. Celá viniční trať zabírá asi 12 hektarů, od roku
1995 na trati hospodaří Znovín Znojmo, v jehož vlastnictví je 8 hektarů.
Znovínští vinaři teď usilují o zápis Šobesu do elitního seznamu památek
UNESCO. „Sbíráme podklady, o prázdninách přijde na řadu archeologický průzkum. Vytvoříme komisi, do které přizveme město Znojmo, které bude žá-

Vinice Šobes fascinuje návštěvníky jedinečným umístěním v meandrech
řeky Dyje.
FOTO | ARCHIV MAFRA
dost podávat, a někoho, kdo již přiznaný status má. Než návrh podáme, bude
to však několik let trvat,“ míní ředitel
Znovínu Pavel Vajčner.
Šobes byl osídlen již ve starší době
kamenné, již ve středověku byla lokalita využívána k pěstování vinné révy.

Proslulé víno dokonce v minulém století putovalo na císařský dvůr a do význačných vídeňských restaurací. Do
roku 1989 ale zůstala vinice nepřístupná, neboť ji poznamenalo budování železné opony v pohraničí. Temnou připomínkou je Lipinská lávka s modrou tu-

ristickou značkou a Šobeská lávka, červená trasa. Obě stojí na místě visutých
lávek obdobné konstrukce, které tu postavili socialističtí vojáci. U Šobesu
byly v minulosti i takzvané železné
schody, které dokládaly, jak necitlivě
„opona“ rostla.
Po převzetí Šobesu v roce 1995 se ale
daří zašlou slávu vinice obnovovat. Šobeská vína, ryzlinky či Rulandské šedé
jsou tak oblíbená, že jsou často vyprodaná ještě před sklizní.
Do konce května o víkendech a svátcích a od června do září denně je tady
otevřen i degustační stánek. Vinici je
ale možné navštívit celoročně, pohodlně i na kole, protože se nachází na mezinárodní cyklotrase Greenways.
Bohatství Šobesu se neskrývá jen
v hroznech, ale i ve výskytu chráněných
rostlin a živočichů. Na Šobesu můžete
obdivovat krásu nafialovělých zvonků
květů konikleců, ale i kosatce a chrpy.
Z chráněných živočichů okouzlují motýli: pestrokřídlec, otakárek i největší evropský motýl s rozpětím křídel až
13 centimetrů, martináč hrušňový.
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SPA HOTELU
LÉTO VE
THERMAL


WWW.RESTAURACE-CHLUMEC.CZ
491 612 999
INFO@RESTAURACE-CHLUMEC.CZ

Příjemné prostředí restaurace
sousedící přímo se zámeckým
parkem, klimatizovaný salónek
bez pronájmu a poplatku,
kompletní profesionální zajištění
svatební hostiny (rautové stoly,
výzdoba,
květiny,
dorty,
tradice), možnost zajištění si
vlastního
svatebního
dortu,
cukroví,
svatební
výzdoby,
individuální
profesionální
přístup.

WWW.HOTEL-CHLUMEC.CZ
INFO@HOTEL-CHLUMEC.CZ

Pro Vás a Vaše hosty dokončujeme necelých 200m od
ZÁMECKÉ RESTAURACE v
těsné blízkosti zámeckého
parku HOTEL KORUNA. V
třinácti luxusních pokojích,
které
budou
doplněny
wellness prostorem budete
moci strávit svůj čas již
během roku 2015.
Těšíme se a věříme, že
využijete našich služeb....

»
»
»
»
»

Ubytování s polopenzí
Lékařská konzultace
Pitná kúra
1 léčebná procedura denně
Volný vstup do wellness centra (krytý bazén,
Whirlpool, Kneippův chodník, suchá finská
sauna, infra kabina, parní lázeň a fitness)
» 1x celodenní PRONÁJEM KOLA

CENA OD 2.010 CZK

za osobu a noc v dvoulůžkovém pokoji

DÍTĚ DO 12 LET za speciální cenu 700 CZK za noc
Minimální délka pobytu 4 noci. Platnost od 26. 6. – 30. 8. 2015 kromě 2. 7. – 12. 7. 2015

UŽIJTE SI LÉTO V KARLOVÝCH VARECH A POZNEJTE JEHO OKOLÍ!
www.thermal.cz / reservation@thermal.cz / +420 359 002 201
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Na cestě k jeskyním pamatujte
na Zkamenělý zámek a Věžnici
Před dávnými lety
krajinu i podzemí
Javoříčka na Hané
modelovalo moře.

Podzemí Javoříčka

MICHAL ŠVERDÍK
JAVOŘÍČKO | Návštěvu proslulých Javoříčských jeskyní na Olomoucku výletníci spojují s prohlídkou nedalekého
hradu Bouzova. Turistům ovšem okolí
Javoříčka nabízí i jiné pozoruhodné zajímavosti.
Samá příjemná zastavení vás čekají,
když se k Javoříčku vydáte z Konice na
Prostějovsku, kam jezdí vlak i autobus.
Přes Březsko se po červené značce asi
po pěti kilometrech dostanete ke skalnímu útvaru Průchodnice na kopci u Ludmírova porostlém buky. Nálezy potvrdily, že v pravěku v jeskyni žili lidé.
Cesta pokračuje do Vojtěchova.
V malé obci stojí stylový country hostinec vyhlášený vynikajícími domácími
klobásami. Posilněni můžete postupovat
údolím říčky Špraněk stále po červené
značce k tajemnému skalnímu útvaru
Zkamenělý zámek, který stojí uprostřed
nádherné přírody a temných hvozdů.

Ze Zkamenělého zámku skočili do údolí milenci, kterým nepřála doba. Z pozoruhodného skalního útvaru dodnes dýchá tajemno.
FOTO | MAFRA
skočili společně do údolí. Kdy se to
přesně stalo, to nevím, znám to jen z vyprávění starších lidí. Ale na plošině je
na jejich památku dodnes patrný vytesaný monogram a srdce,“ líčí Švec tragický příběh.

Moře a řeka jako modeláři

Mýtiny, tůně a zákoutí
jako z pohádky

Voda a devonské vápence měly na podobu celé oblasti jak na zemi, tak v podzemí zásadní vliv. Javoříčské jeskyně, které tvoří komplex chodeb, dómů a propastí, vymodelovalo v ostrůvku vápenců moře, které tu kdysi bylo, a potok
Špraněk.
Jeskyně mají překrásnou krápníkovou výzdobu, která vyniká ve dvou mohutných prostorech – Suťovém dómu
a Dómu gigantů. V Javoříčku lze vidět
i takzvané heliktity, tedy krápníky, které rostou proti zákonům gravitace. Světoznámá je přes dva metry vysoká javoříčská záclona. Zkamenělý zámek leží jihozápadně několik stovek metrů od
vchodu do jeskyní.
Nad údolím se tyčí mohutná skála.
„V jeskyních je vidět, co Špraněk udělal pod zemí. Pohled ze Zkamenělého
zámku do údolí pak zase ukáže, jak stejný potok modeloval krajinu na povrchu,“ popisuje Vilém Švec z nedalekého Kadeřína. Jeho strýc stejného jména
v roce 1938 Javoříčské jeskyně objevil.
Přímo ke Zkamenělému zámku se
váže jeden pozoruhodný příběh.
„Na plošině, která je na ostré skále
vpravo od vyhlídkové části, se dříve
scházeli milenci. Rodiny jim zřejmě nepřály. Protože se mladí nemohli vzít,

Cyklisté se mohou ke Zkamenělému
zámku a Javoříčským jeskyním dostat
přes naučnou stezku Kladecko. Trasa
po zelené vede patrně nejmalebnějším
hvozdem v širokém okolí, údolím říčky
Věžnice. K vidění jsou strmé svahy, tajuplná zákoutí, pohádkové mýtiny a neobvyklé tůně.
Zastavit se dá u Věžnického mlýna,
Hamerky nebo Balatkova mlýna.
V obci Kozov lze vybrat z několika variant tras k javoříčským jeskyním se zastávkou na Bouzově nebo cestou pod
hradem údolím říčky Javoříčky okolo
několika rybníků. Od vchodu do jeskyní po pár stovkách metrů opět dojedete
ke Zkamenělému zámku, tentokrát
ovšem seshora.
Zvídavý turista může v okolí Javoříčka objevit řadu dalších jeskyní, které
ústí do stejného masivu devonských vápenců – třeba Velkou jezevčí díru, Kadeřínské jeskyně, jeskyně Za hájovnou
či propast U smrku.
Do podzemí se ale radši sami nepouštějte. Probádáno je přes tři a půl kilometru chodeb, z nichž pouze do necelých
osmi set metrů může veřejnost. „Když
se dostanete do nižších pater, dají se
tam strávit i tři dny, ani nevíte jak,“ varuje zkušený jeskyňář Jan Výmola.

Javoříčské jeskyně leží v masívu
kopce Špraněk na Olomoucku
nedaleko hradu Bouzova. Zdejší
krápníková výzdoba patří
k nejkrásnější v zemi. Výzkum
začal koncem třicátých let
minulého století, do Dómu gigantů
poprvé pronikli bratři Švecovi
a otec a syn Brosingerovi. Ve
čtyřicátých a padesátých letech
pak průzkumy pokračovaly ve
středních patrech. Po překonání
velkých závalů se v letech 1983
a 1984 podařilo objevit rozsáhlé
pokračování. V nižších patrech
jsou další stovky metrů chodeb.
Také na protějším kopci
javoříčského údolí se jeskyňáři
před pár lety dostali do zcela
nového podzemního labyrintu.
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LETNÍ NABÍDKA
do 31. 8. 2015

4.650 Kč / 7 dní / os.
léčebný pobyt s polopenzí
+ 3 léčebné procedury

Léčebný pobyt „POHYBOVKY“
DŘÍVE 10.599 Kč / os. / 6 dní
NYNÍ 40% SLEVA!
6.355 Kč / os. / 6 dní
polopenze, lékařská vstupní prohlídka
+ 15 léčebných procedur
dle doporučení lékaře
ZDARMA: parkoviště, Wi-Fi,
vstup do itness, taneční večer

ODPOČINEK PRO TĚLO A DUŠI
již od 4.473 Kč / os. / 4 dny
léčebný pobyt s polopenzí
+ 4 léčebné procedury

WELLNESS RELAXACE
již od 4.600 Kč / os. / 5 dní
léčebný pobyt s polopenzí
+ 5 léčebných procedur
Láhev perlivého vína zdarma ke
každému pobytu při předložení
tohoto inzerátu.

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

Lázně Libverda č.p. 82, Hejnice 463 62
tel.: 482 368 100 – 102; mobil: 731 957 326
e-mail: objednavka@lazne-libverda.cz
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Kosti vypráví o válkách i tyfu

Nížkovská kostnice zaujala dokonce dokumentaristy z kanadské televize a dobrodruhy z magazínu National Geograhic.
INZERCE

ILONA ZELNÍČKOVÁ
NÍŽKOV | Vysoké hranice z lidských
kostí a lebek vypadají jako skutečné umělecké dílo. Nížkov kousek od Žďáru nad
Sázavou láká k netradičnímu i docela tajemnému výletu. Podle antropologů jsou
v nížkovské kostnici uloženy pozůstatky pěti až osmi tisíc lidí. Většinu tvoří vojáci padlí během válek v 18. století.
Kostnice byla vybudována na začátku 18. století na popud tehdejšího polenského děkana Pavla Antonína Haberlandta. Postavil ji Václav Klusáček. Původně měla sloužit místním, protože kapacita hřbitova nestačila. „Tehdy byla

V letošním roce uplyne 600 let od smrti jedné z největších osobností českých národních dějin, mistra
Jana Husa, jehož spisy byly zařazeny do registru
Paměti světa UNESCO.
Jak tento významný teolog, kazatel a středověký
církevní reformátor tak následné husitské hnutí se
nesmazatelně vtiskly do historie i současnosti Jihočeského kraje.

Kde jinde oslavit 600. výročí
než v rodném kraji Jana Husa?
Více informací včetně kalendáře akcí naleznete
na webu www.jchusitske.cz

„

FOTO | JIŘÍ BÁRTA, MAFRA

ce,“ říká farář Pavel Sandtner. Kostnice
se nachází u kostela sv. Mikuláše a kromě malých úprav je ve stejném stavu,
v jakém byla postavena. Stavba má dvojité zdivo, které zaručuje kosterním
ostatkům stálé prostředí. I díky tomu
jsou podle antropologů v neobyčejně zachovalém stavu.
Kosti a lebky jsou ozdobně vyrovnány ve čtyřech hranicích do výšky až
2,5 metru na základně 2 krát 2 metry.
Podle pověsti je vyskládal slepý mládenec. „Je to legenda, která se tady traduje. Historicky doložené to nikde není,
ale může to mít pravdivý základ,“ usmívá se Sandtner.

Podle pověsti vyskládal kosti a lebky do
čtyř vysokých hranic slepý mládenec.

vysoká úmrtnost, lidé umírali průměrně
ve čtyřiceti letech. Vysoká byla i dětská
úmrtnost,“ vypráví Anna Halíková z nížkovského obecního úřadu.
Za krátký čas zemi postihly kruté válečné vřavy, epidemie tyfu a cholery
a kostnice se brzy zaplnila. V krátkém
čase za sebou propukly tereziánské války, válka o habsburské dědictví a sedmiletá válka. V letech 1740-1742 byl
u obce zřízen největší císařský polní lazaret, kam přiváželi nejen císařské vojáky, ale také Sasy, Prusy, Bavory a Francouze. Po vypuknutí epidemie cholery
a tyfu většina z nich zemřela.
Z Nížkova se stalo jedno velké pohřebiště. Pohřbívalo se všude – podél cest,
na poli, do podzemních chodeb a šachet. „Kosti pak byly převáženy do
země posvěcené, do nížkovské kostni-

Za pozornost stojí i stěny kostnice.
Zdobí je nápisy, některé z nich psané
švabachem, které upozorňují na pomíjivost lidského života. „Co jste vy, byli
jsme i my. Co jsme my, budete i vy.“
Pozornost návštěvníků přitahuje především lebka jednoho z vojáků. Poznáte
ji na první pohled – je vyhlazená dotyky
návštěvníků. Lebka nese hluboký šrám,
pravděpodobně od úderu šavlí. Voják
byl zřejmě se zraněním převezen do lazaretu. Jeho rána se zacelila, ale hluboká
rýha v lebeční kosti zůstala a je patrná
na první pohled. Voják však neunikl epidemii cholery a tyfu. Lidé věří, že když
lebku pohladí, přinese jim to štěstí.
Kostnice zaujala i slavný časopis National Geographic a dokument zde natočila kanadská televize. Možná i proto míří
do Nížkova hodně zahraničních turistů.
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Do Adršpachu mezi skalní obry
Adršpašsko-teplické skály jsou největším skalním městem střední Evropy. Zaujmou i expozicí o horolezectví
ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ
ADRŠPACH | Když turisté porovnávají
prohlídku obou skalních okruhů na Broumovsku, ve vzpomínkách často vítězí
méně známé Teplické skály. Jsou působivé a rozlehlé, ale žádají si zdatnějšího turistu. Zato Adršpach je dostupný takřka
každému, má víc atrakcí, ale také přitahuje komerci.
Jedním z hlavních lákadel Adršpachu
je Velký vodopád, ke kterému proudí zástupy lidí. A to proto, aby zavolali na
Krakonoše, ať dá vodu. Na schodištích
a žebřících musíte v sezoně často počkat,
když je zdolávají rodiny s malými dětmi.
Další turisté raději hledají klidnější stezky. Vydávají se třeba do Vlčí rokle. Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko zpřístupnila chodníky a žebříky vloni po dvou letech koncem června a rokle
se ihned stala hitem sezony v obou skalních městech. Turisté se tam rozhodně
nemačkají, protože přelézt skalnatý hřebínek mezi Adršpachem a Vlčí roklí dá
zabrat. Výhodou je, že provozovatelé
skal si navzájem uznávají zakoupené
INZERCE

Adršpašsko-teplické skály nabízejí řadu atrakcí i klidná a odlehlá místa. Všemu však dominují pískovcové skály.
FOTO | ARCHIV MAFRA
vstupenky. Na jeden lístek lze tedy právě
přes Vlčí rokli s rašeliništi a soutěskami
projít obě skalní města.
Teplické skály navíc zavedly nového
průvodce pro chytré telefony, a tak si turisté mohou poslechnout výklad cestou.

Kdo chce živého průvodce, může s ním
vyrazit po předešlém objednání.
Ročně Teplické skály přitáhnou průměrně 60 tisíc turistů. Vloni na podzim
Tepličtí otevřeli třináctimetrovou rozhlednu na vrchu Čáp (786 m n. m.), nej-

vyšším vrcholu Adršpašsko-teplických
skal. „Vybrali jsme místo na Čápu, protože tam menší dřevěná rozhledna stávala už za první republiky, ale rozpadla se.
V úplném rozhledu tam bránily vzrostlé
stromy. Podesta nové rozhledny je v devíti metrech a je z ní dobře vidět kolem
dokola,“ uvedl starosta Teplic nad Metují Milan Brandejs.
V Adršpachu usilují o další turistické
cíle. Předloni prošly opravou přístupové
cesty na Křížový vrch, což je atraktivní
neplacená vyhlídka. Vloni v květnu také
Adršpašští nabídli turistům opravený
zámek. Teď je v něm v republice jediná
expozice o horolezectví, věnovaná místnímu pískovcovému lezení i československým vysokohorským výpravám.
Když se vpodvečer zavřou pokladny
skalního města, Adršpach se mění. Skalami se procházejí poslední výletníci, horolezci balí lezečky a vycházejí ven s početnými rodinami. Modré jezírko v bývalé
pískovně najednou připomíná venkovský rybník, kam v létě kdekdo skočí,
i když se to nesmí. Celé party potom míří
do hospod a začíná příjemný večírek.
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Jižní Čechy se vyplatí vidět
z lodě. Láká Vltava i Lužnice
Několikadenní splouvání
i dvouhodinové vyjížďky.
Divoká příroda i krásné
památky z netradičního
pohledu. To nabízí
jihočeské řeky.
JAKUB BARTOŠ
JIŽNÍ ČECHY | Slunce svítí, řeka šumí
a z břehů se ozývá volání Ahooooj! Přesně tak to vypadá na mnoha řekách v Jihočeském kraji, který je jednou z nejoblíbenějších vodáckých lokalit v Česku. Projet si na řece Český Krumlov, vidět pozdě večer hrad Rožmberk nebo se kochat
krásou divoké přírody na Třeboňsku. To
a mnohem více vám nabídnou řeky na
jihu Čech. Vezměte do ruky veslo a nechte se okouzlit.

Hned několik zajímavých tras nabízí
Vltava. Oblíbená je hlavně díky tomu, že
pod Lipnem je garantován dostatečný
průtok po celý rok. O jejích nejkrásnějších úsecích se rozhovořil Petr Putzer,
který pronajímá vodácké potřeby. „Obecně je celá Vltava vhodná pro začátečníky. Všechny jezy jsou v pohodě sjízdné,
a kdyby měl někdo strach nebo například
jela rodina s menšími dětmi, stačí si půjčit stabilnější loď,“ říká majitel firmy
Rafting Vltava.
Od Vyššího Brodu až do Českých Budějovic je možností hned několik. Mezi
nejkrásnější z nich patří cesta z Vyššího
Brodu do Rožmberka. „Trasa je dlouhá
10 kilometrů a trvá zhruba dvě až tři hodiny. Příjemné je i to, že se sem dá jet například přímo z Lipna,“ připomíná Putzer. Turisté si mohou ve Vyšším Brodě
prohlédnout klášter, sednout do lodi
a dostat se až do Rožmberku, kde je možné spojit výlet s prohlídkou hradu. Na
trase jsou dva bezproblémové jezy a za

INZERCE

Vodákům se při proplouvání Českým Krumlovem naskytne skvostný pohled
na historické centrum i zámek.
FOTO | MAREK PODHORA, MAFRA

MUZEUM
VÝROBY HRAČEK
exkurze výrobou
Pokud rádi poznáváte a objevujete nové věci, neměla by uniknout
vaší pozornosti možnost navštívit naši továrnu a proniknout
tak do tajů výroby dřevěných hraček.
Interaktivní exkurze Vás provede výrobou s více jak 100letou tradicí. Na vlastní oči spatříte
historické stroje, dobové hračky i současnou výrobu. Nahlédnete do jednotlivých výrobních
středisek od přípravy materiálupřes sušení, soustružení, vrtání, barvení až po samotnou
kompletaci výrobků. Dozvíte se řadu zajímavostí souvisejících s výrobním procesem a dlouholetou historií naší továrny.
Podniková prodejna: Po prohlídce můžete navštívit podnikovou prodejnu.
Kavárna: K dispozici je široký sortiment teplých i studených nápojů včetně točené Kofoly
a drobného sladkého občerstvení. K internetu se můžete připojit pomocí místní sítě Wi-Fi.
Provozní doba:
Po - Pá
Sobota
Neděle

8:30 - 16:00
10:00 - 16:00
10:00 - 16:00

druhým z nich stojí vyhlášená restaurace U Tří veverek.
„Na cestu je možné se vydat i v odpoledních hodinách, řekněme kolem 16. až
17. hodiny. V létě se pozdě stmívá, vodáci přijedou pod hrad večer, když je ještě
světlo a teplo, není zde tolik lidí a řeka
má zvláštní nádech. Je to opravdu kouzelné,“ rozplývá se Putzer.
Výlet se dá natáhnout i na více dnů.
Z Rožmberku teče řeka do Českého
Krumlova nebo je možné se přesunout
po souši. Přímo odtud Petr Putzer nabízí další krásnou trasu. „Velmi oblíbená
je čtyřhodinová cesta z Českého Krum-

„

Přítokem Vltavy a dalším oblíbeným
cílem vodáků je řeka Lužnice, která nabízí hned dvě odlišná prostředí. Na začátku řeky je možné jet ze Suchdolu nad
Lužnicí do Majdaleny. „Cesta je dlouhá
11 kilometrů a vyjde zhruba na jeden
den. Vodáci tam projíždějí krásnou divočinou chráněné krajinné oblasti Třeboňsko,“ zve Lucie Sýkorová z půjčovny
Samba.
Následně je možné jet buď po Nežárce, kde je krásné meandrovité dno, nebo
se vydat dál až k rybníku Rožmberk.
„Tam je potřeba víc pádlovat, ale obě cesty jsou velmi pěkné,“ láká Sýkorová.

Na cestu je možné se vydat i odpoledne,
večer má řeka zvláštní nádech.

lova do Zlaté Koruny. Vodáci uvidí
Krumlov zase z trochu jiného pohledu,
než kdyby se jím procházeli. Ve Zlaté
Koruně je pak vyhlášený klášter,“ líčí.
Alternativ je ale mnohem více a záleží
na každém, jak dlouho se nechá unášet
nejdelší českou řekou.
Rezervovat lodě je samozřejmě lepší
s předstihem. Je možné sehnat je i začátkem července, ale také je možné, že už
v polovině června to bude problém. Na
konci cesty odváží pracovníci půjčovny
své zákazníky z cíle zpět na místo, odkud vyjeli. Celou řeku lemují kempy
a restaurace, a tak o jídlo a pití není nouze. Vyspat se můžete v luxusnějších
kempech nebo třeba jen někde na louce.

Cesta z Majdaleny do Veselí nad Lužnicí, kde se obě tyto trasy setkávají, vychází zhruba na tři dny. „Podél řeky jsou
kempy nebo jednoduchá tábořiště,“ říká
Sýkorová.
Další alternativou, kterou řeka nabízí,
je trasa z Tábora do Bechyně. Vodáci se
vydávají na šestnáctikilometrový výlet,
který je více provede civilizací. Na dolním toku se tak vyřádí milovníci peřejí,
na horním pak ti, kteří dávají přednost
klidné jízdě zpestřené jezy.
Jižní Čechy mají krásnou přírodu
a místní řeky nabízí netradiční způsob,
jak si ji vychutnat plnými doušky. Tak
sedněte do raftu a vychutnejte si je z jiného úhlu!
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Okouzlující putování Peklem

V údolí Robečského potoka, protékajícího nedaleko České Lípy, se ukrývá téměř panenská příroda
EVA VLASTNÍKOVÁ
ZAHRÁDKY | Malebným údolím Peklo, které kousek od České Lípy obepíná Robečský potok, vede stezka určená
pouze pro pěší. A rozhodně stojí za to.
Návštěvníci vidí pískovcové skály modelované přírodními živly. Na své si
přijdou jak znalci fauny a flóry, tak
prostí romantici, kteří se každoročně
nechávají okouzlit tisícovkami bledulí
i malebnými scenériemi.
Výlet do Pekla je krásný v každé roční době. Aby byla procházka pro každého pohodlná, opravily Lesy České republiky dřevěné chodníky a lávky.
Byla to fuška, na jejich rekonstrukci použili stavitelé 60 tun dřeva a jiných materiálů. Protože do údolí nevede žádná
přístupová cesta pro auta, vše tam museli nanosit vlastníma rukama.
Turisté už nemusí opatrně hlídat každý svůj krok, ale mohou se kochat okolní téměř panenskou přírodou. Před obnovením dřevěných chodníků jim dělalo často obtíže projít Peklem kvůli bahnu a popadaným stromům. Dnes už
tudy korzují maminky s kočárky.

Výr i ledňáček
V údolí Robečského potoka žije 250 druhů hmyzu a velké množství ptáků, ryb
a savců. Z chráněných druhů ptáků tam
hnízdí třeba výr velký, ledňáček říční
nebo skorec vodní. Stěny kaňonu jsou zarostlé borovicemi, javořinou, lipami.
Údolí leží mezi Českou Lípou a Zahrádkami a od roku 1967 patří mezi chráněná
území. Turisté se mohou po červené
značce vypravit na zhruba sedmikilometrovou cestu z České Lípy až do Zahrádek.
Pro rodiny s malými dětmi se více
hodí trasa opačným směrem, tedy ze
Zahrádek do České Lípy. Pokud přijedete autem, můžete ho nechat u zámku v Zahrádkách.
Odtud vás červená značka nasměruje pod ocelový železniční most. Je
dlouhý 209 a vysoký 24 metrů. V osadě Karba zaujmou mohutné skály, do
nichž jsou zasazené roubené lidové
stavby – součást vesnické památkové
zóny.
Z Karby už není daleko přímo do
Pekla. Ve všudypřítomných skálách se
ukrývají vytesané mísnosti. Na rozcestí narazíte i na pamětní desku věnova-

Procházka Peklem nabízí výletníkům kromě jiného fascinující hru světel a stínů. Slunce proniká do údolí Robečského
potoka vysokou hradbou stromů i pískovcovými skalami.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ
nou disidentovi Ladislavu Lisovi, který v Pekle žil. Jen o půl kilometru dál je
kozí farma, na rozcestí u Skautské skály narazíte na skalní tunel, u rybníka
Peklo v Dubici se dá vykoupat. Poblíž
pak leží autobusová zastávka, odkud
lze dojet na vlakové nádraží v České
Lípě. A z něj se do Zahrádek vrátíte vlakem.

Úkryt před vojáky
Údolí podél Robečského potoka upravil počátkem 20. století majitel panství
hrabě Vincenc Karel Kounic spolu
s okolím zámku v romantickém stylu.
Po Robečském potoku jezdily lodičky,
podél něho se procházely dámy v dlouhých šatech a se slunečníky.
Za třicetileté, prusko-rakouské i druhé světové války sloužilo Peklo jako
úkryt pro obyvatele okolních vsí před
vojenskými oddíly. Zámek v Zahrádkách v roce 2003 vyhořel, ale zůstaly
z něj stěny a s parkem vytvářejí prostor
pro idylické procházky.
Za zmínku stojí tři sta let stará lipová
alej, která vede do historické bažantnice. Na cestu údolím Pekla si vezměte
pořádné turistické boty a jídlo s pitím.
Restaurace a bufety v Pekle chybí.

Vousatá princezna
V Zahrádkách stojí socha vousaté svaté Starosty z roku 1705. Podle legendy ji chtěl
její otec, král portugalský, provdat za sicilského krále. Ona ale složila slib panenství
a prosila nebe o pomoc. Vyšší moc ji vyslyšela a na tvářích jí vyrostly husté vousy.
Ženich nabídku k sňatku odvolal a rozzlobený otec nechal dceru ukřižovat.
Socha je na cestě ze Zahrádek do Jestřebí poblíž ostré zatáčky.

INZERCE
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Nejdelší pěší stezku po
opevněních a bunkrech
v České republice lze
projít na Králicku.
Jmenuje se Betonová
hranice. Vyzkoušeli jsme
na vlastní kůži, jak
vypadá cesta.

Betonová hranice
prověří nohy. A ohromí

PETR BROULÍK
RADEK LATISLAV
KRÁLÍKY | Nejdelší pěší stezka po
opevněních a bunkrech v České republice je dlouhá patnáct kilometrů a vede
po celkem třech turistických značkách:
červené, zelené a žluté. Stojí na ní řada
malých bunkrů i několik velkých opevnění, z nichž nejobsáhlejší a nejzajímavější je pevnost Bouda. Na její poznání
potřebujete aspoň hodinu a půl a i přes
horké počasí teplejší oblečení. Proto lze
její návštěvu v letních parnech doporučit i jako příjemné ochlazení.
Rozhodli jsme se s kolegou ze Svitavska, že si tuto naučnou stezku projdeme. Začíná a končí v Mladkově. Parkovat auto je lepší v obci. Ještě netušíme,
že tu vozidlo bude stát více než osm hodin. Je 8.50 hodin. Mezi půl jedenáctou
a jedenáctou máme být u tvrze Bouda.
To zvládneme, říkáme si, je to přece jen
asi šest kilometrů.

Beton drží i po 80 letech
Několik zastavení stezky míjíme při neustálém stoupání do kopce. Postupně se
nám odkrývá při pohledech mezi průseky lesů krásné okolí Králicka. „Když
tady opevnění v třicátých letech vznikala, byly některé kopce holé. Největší tehdejší děla měla kontrolovat i protější
svahy. Němci jedno dokončené odvezli
na Maginotovu linii ve Francii, kde střílelo na vyloďující se spojence,“ bavíme
se. Nijak nespěcháme.
Asi šesté zastavení je Vysoký kámen
a první opevnění. Dá se na ně vylézt,
jsou z něho efektní fotky. Jeden bunkr

U převráceného bunkru člověku zatrne.
je „testovací“, Němci ho zkoušeli rozbít. I my zkoušíme odrýpnout z bunkru
byť malý kousek zvětralého, téměř osmdesát let starého betonu. Nejde to.
Na cestě potkáváme v krajině nedokončený bunkr. Až u převráceného bunkru, který Němci odpálili, ale on se jen
otočil vzhůru nohama, si uvědomujeme, že čas neúprosně plyne. A nás obhlížení bunkrů hodně zpozdilo.
Konečně scházíme lesním sešupem
ke tvrzi Bouda. Je 11:07 hodin. U bytelných mříží slyšíme hlasy návštěvníků
mizejících v útrobách pevnosti.
K mohutné podzemní tvrzi Bouda si
proto naplánujte cestu tak, abyste stihli
prohlídku v lichou hodinu, a to v 11, 13
nebo 15 hodin. Pokud dorazíte o deset

FOTO | RADEK LATISLAV

minut později, máte smůlu podobně
jako my. Nikdo vám dodatečně mohutné mříže neotevře. Pak vás čeká dvouhodinové čekání v příjemném prostředí
krásných lesů, ale bez možnosti koupit
párek nebo pivo. O letních prázdninách
na turisty myslí víc. Pokladna se suvenýry a občerstvením je otevřena i po dobu
prohlídek. Kdo má rychlé nohy, může
se jít najíst do Kramářovy chaty, vzdálené tři kilometry od Boudy, která byla na
Suchém vrchu nedávno opravena.
Že jste přišli pozdě, průvodci s armádní přesností radši neříkejte. „To je na zastřelení,“ vyhrkne u pokladny Jiří Špinar a potvrzuje, že čím dál víc turistů ctí
pevnostní turistiku. „Dokončeno bylo
57 těžkých objektů, 191 malých

a 3 kompletní dělostřelecké tvrze
Adam, Hůrka a Bouda včetně podzemních systémů a část překážkového systému proti tankům,“ říká o nejsilněji opevněném úseku Králické pevnostní oblasti, srovnatelném s Maginotovou linií,
Jiří Špinar z Klubu Bouda.
U lahvového piva sedí otec a syn, oba
částečně v maskáčích. Jsou ze Slovenska, ze Senice, patnáct kilometrů vzdálené od česko-slovenské hranice. „Zítra
míříme do muzea opevnění v Králíkách
a pak na západní úsek,“ říká syn Lukáš
Sukupčák. Právě on přiměl otce před
pěti lety na jižní Moravě k první návštěvě opevnění. Od té doby poznávají
bunkry na jihu země a letos poprvé vyrazili do bunkrů ve východních Čechách.
Zpáteční cesta vede nejprve po zelené značce a pak přejde na žlutou turistickou značku. Míjíme nedostavěný bunkr
pro veliké dělo, soustavu propojených
bunkrů, vlastenecky nazvaných podle
knížete Kroka a všech jeho dcer Kazi,
Tety a Libuše. A samozřejmě Horymíra. Poutníkovi nabízejí cesty po vrstevnici krásné výhledy na Králicko a hodí
se nám dalekohled.
Čeká nás poslední várka bunkrů.
V Mladkově nás v 16:30 hodin vítá dobrá hospoda, odkud se přes centrum obce
vrátíme na nádraží.

Novinky pro letošek
Každou sobotu od 13. června do
19. září bude Králickem projíždět
parní vlak mezi Hanušovicemi
a Letohradem. Králickou pevnostní
oblast také obohatily dvě desítky
informačních tabulí, ke kterým
vedou nové turistické značky.

INZERCE

AQUAPARK

Zažijte aktivní dovolenou nebo si pořiďte pobytové
balíčky a individuální zájezdy, které jsou uzpůsobeny
tak, abyste si Vaši dovolenou v Rakousku užili
na maximum – ať využijete penzion, hotel či apartmán.
Prožijte v Rakousku:
• dovolenou s dětmi i na statku
• wellness a relax
• pobyty u jezera
• cyklistiku
• pěší tůry

• rafty a vodní sporty
• pěší tůry, přechody a ferraty
• lyžování na ledovci
• ježdění na motorkách

My zařídíme ubytování a už necháme jen na Vás,
jaké aktivity si v průběhu Vaší aktivní dovolené vyberete.

www.ckmauthner.cz, www.dovolenarakousko.com

CENTRUM BABYLON LIBEREC

OTEV
Ř

Přijeďte s celou rodinou a užijte
Př
si nezapomenutelný zážitek
v nově zmodernizovaném
AQUAPARKU
AQUAPA
CENTRA BABYLON!
• dekorace ve steampunkovém stylu

ENO

ze světa Julia Verna

• 3x denně LASER SHOW – atrakce roku 2014
• nadstandardní kvalita vody a vzduchu
Celodenní rodinné vstupné od 990 Kč
www.BabylonLiberec.cz

Cestování
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Za slivovicí, čokoládou i historií
Městečko Vizovice
nedaleko Zlína je známé
především velkými
hudebními festivaly.
Turistům má ale co
nabídnout po celý rok.
ONDŘEJ HOLUBEC
VIZOVICE | O největším metalovém
festivalu v zemi Masters of Rock nebo
vyhlášeném Vizovickém Trnkobraní
slyšel asi každý. Mnoho lidí už ale neví,
že Vizovice, které tyto akce hostí, mají
spoustu dalších lákadel.
Pětitisícové městečko nedaleko Zlína
ukáže návštěvníkům podobu pravého
Valašska – a to včetně památek, přírody
i místních dobrot. Historický i architektonický skvost mezi moravskými památkami představuje zdejší zámek. Budova
z 2. poloviny 18. století skrývá bohatě
zařízené interiéry v barokním, rokokovém či empírovém stylu, které jsou vybaveny sbírkami porcelánu, orientál-

Tak se žije na Valašsku. Na své si tu přijdou milovníci folklóru, ovocných pálenek i obdivovatelé historických památek.
FOTO | L. OVESNÝ
ních předmětů i historických předmětů
denní potřeby. „Třešničkou na dortu je
čerstvě zrekonstruovaná zámecká kaple. Je to opravdu působivá podívaná,“
tvrdí Zdeněk Urbanovský z Centrály
cestovního ruchu východní Moravy.
Valašsko a slivovice, to je neodmyslitelné spojení. Na čtyřsetletou tradici výroby destilátů navázala vizovická firma

Rudolf Jelínek, která je v současnosti
největším producentem ovocných pálenek na světě. Areál destilérky si mohou
lidé prohlédnout, stejně jako expozici
pálenek či výstavu o historii firmy.
O ochutnávku tradiční slivovice samozřejmě nebude nouze. Vizovice jsou
spjaty ještě s jednou delikatesou, kterou
si mohou dopřát i ti, co alkoholu nehol-

dují. Místní čokoládovny totiž vyrábějí
jedinečné pralinky i další dobroty.
V rámci exkurze tak do historie a tajů
výroby těchto pochutin pronikne každý
návštěvník. Vznik a historii skla zase
ukáže zdejší sklárna, jejíž výrobky znají
po celém světě. U výhně pece si tu každý může vyzkoušet, jaké to je vyfouknout si vlastní skleničku.
V okolí města je také dost možností
pro klasickou i poznávací turistiku. „Například na naučné stezce Vizovické prameny, která krásně ukazuje, že Vizovice byly kdysi lázeňské město s dvanácti
sirnatými prameny,“ zasvěceně popisuje Zdeněk Urbanovský.
V zajímavém okolí je k vidění například tragické místo druhé světové války
Oškerovy paseky, kde rodina Oškerových doplatila na pomoc partyzánům.
Nebo historická dřevěná roubenka Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné či rozhledna Vartovna přezdívaná „valašská
Eiffelovka“.
„Vizovice jsou na turisty připraveny.
Je tu mnoho možností ubytování, tradiční restaurace jako třeba Valašský šenk
a často tu bývá kulturní program,“ doplňuje Zdeněk Urbanovský.

INZERCE

Stovky interaktivních exponátů
ů
ve čtyřech podlažích!
od června 2015 ve 2. patře

·
·
·
·
·

Hudební pódium
Staveniště
Hasičská stanice
TV studio
Samoobsluha

N

TOP 5
· Vodní svět
· Bublinárium
· Zrcadlový labyrint
· Titanik
· Vesmírný tunel
Programy
· Science show – experimenty s fyzikou a chemií
· Laboratorní temaické workshopy
Doporučujeme od 2 do 10 let.

!
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N
I
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Expozice SVĚT KOLEM NÁS

Neděláme z vědy vědu,
tak přijďte a pobavte se
stovkami interaktivních exponátů.
átů
TOP 7
· Planetárium – 2D a 3D projekce
· Humanoidní robot – jediný v ČR
· Kosmonauický trenažér
· Ohnivé tornádo
· Megabublinárium
· Darth Vader z lego kostek
· iQCafe
Programy
· Science show
– ohňové a mrazivé experimentyy
py
· Laboratorní temaické workshop
· Badatelské akivity
· LEGO Mindstorms – roboi v akcci
Doporučujeme od 8 let.

U NÁS
SE VÁM
ÍTÍ!
ROZSV

28 29. května 2015
HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Písnička „Ty,
kdo jdeš kolem“
je umělá lidovka
Psal se rok 1977,
když Marie Rottrová
v Ostravě připravovala elpíčko. Přála si na
něj i lidovou píseň.
Svůj záměr prozradila Jaroslavu Wykrentovi, se kterým
se pravidelně setkávala na koncertech. Ten hned následující den přinesl písničku Ty, kdo jdeš kolem. „Já
tomu dodneška říkám pseudolidovka, protože je to opravdu nádherná lidová píseň. Akorát ji napsal Jaroslav
Wykrent,“ usmívá se Rottrová, která
si nahrávku zamilovala.
Sama si libuje v krátkých písničkách: „Pokud se tam vměstná všechno, co chce autor říct, proč stále opakovat stejná slova? Ty, kdo jdeš kolem má tři nádherné sloky.“
Jestlipak ty, kdo jdeš kolem,
víš, co žena je,
jestli poznáš, kdy tě klame
a kdy miluje...
(Hudba a text: Jaroslav Wykrent)
Hudební kalendář připravuje
Rádio Český Impuls. Vysílá také
na www.ceskyimpuls.cz.
Dnes v 11:30 se dozvíte, jak
vznikla písnička Petra Spáleného
Kdybych já byl kovářem.
(tom)

Česká republika

Díky starému papíru
zhoustl Nový prales
Tým Rádia Impuls
vysadil v přírodní
rezervaci u Ještědu
desítky nových stromů.
LIBEREC | V hlavních rolích: starý papír, nadšení lidé a nový les. Tvář Česka
se zase o něco víc zazelená díky týmu Rádia Impuls, který do přírodní rezervace
Nový prales kousek od Ještědu vysázel
desítky maličkých jedlí a buků.
V březnu v rámci projektu Rádio dobrých skutků reportéři, moderátoři i další
zaměstnanci Rádia Impuls spolu s redakcemi 5plus2 a MF DNES sbírali starý nepotřebný papír. Prošli kanceláře,
vybrali šuplíky a odvezli stohy papíru
do sběrných surovin. Bylo ho 430 kilo-

Haló, tady
Impulsovi
Pořad Haló, tady Impulsovi
poslouchejte každý všední
den od 5 do 9 hodin ráno
na Rádiu Impuls. Každý pátek
navíc se slavným hostem.

INZERCE

PROBLÉMY S VLASY
Na četné dotazy čtenářů znovu zveřejňujeme adresu irmy SENS, která se úspěšně zabývá prodejem vlasových preparátů TH. Je
to SENS – 697 01 Kyjov, Komenského 606,
tel.: 518 615 091. Před nedávnem jsme s vedením této irmy přinesli rozhovor o problematice vypadávání vlasů a o přípravcích TH,
které tato irma velmi zdařile uvedla na tuzemský trh. Dozvěděli jsme se o výrobcích TH,
které vyvinuli podle nejnovější technologie
špičkoví odborníci ze tří států. Jedna vlasová

kúra i s přesným návodem použití, se skládá ze
dvou kusů krému TH (1ks 330 Kč) a šampónu
TH (330 Kč). Celou kúru tedy pořídíte za 990 Kč.
Dle obrovského ohlasu spokojených zákazníků se konečně osvědčil preparát, který skutečně zastaví padání vlasů a obnoví jejich nový
růst. Zároveň nás zástupci irmy ujistili, že tyto
přípravky jsou k dostání nejen v místě irmy,
ale velmi rychle vyřizují písemné i telefonické
objednávky a to zasláním zboží na dobírku.
www.thermal-sens.cz

Programový ředitel Rádia Impuls
František Matějíček při sázení.
gramů. Za utržené peníze pak nakoupili
sazenice a životní cyklus dřeva tak
mohl znovu začít. Jedna sazenice stála
zhruba dvacetikorunu, celá částka tedy
vystačila na čtyřicet sazenic.
Na oploceném pozemku kousek od Plá-

ní pod Ještědem, plném stromů a stromků
nejrůznějšího stáří a velikosti, se v slunečním nedělním odpoledni pilně pracovalo.
„Hromadné sázení jsem zažil poprvé.
S kolegy jsme udělali dobrý skutek a poznali se v situaci, v níž se běžně nepotkáme. Škoda, že za padesát let neuvidím,
jak se jedličky vyvrbily. Vyhodnotí to až
moje děti. Dvě z nich se zúčastnily a moc
je to bavilo,“ uvedl šéfredaktor zpravodajství Rádia Impuls Ladislav Vonz.
Pomoc na užitečných akcích není pro
pracovníky Rádia Impuls ničím neobvyklým. V rámci projektu Rádio dobrých
skutků se věnují práci v komunitách
a podporují různé dobročinné skupiny.
Zapojit se můžete i vy. Přes web http://radiodobrychskutku.impuls.cz posílejte
tipy a nápady na dobrý skutek, který by
Rádio Impuls mohlo vykonat. (jan, imp)

Voříšek o konci na Nově:
Byla to změna k lepšímu
ČR | Hostem páteční snídaně
na Rádiu Impuls byl moderátor
Karel Voříšek, který ve studiu
zavzpomínal na své začátky
v médiích. Na obrazovky se držitel několika zrcátek TýTý poprvé dostal v roce 1985. „Tehdy jsem
vyhrál svůj vůbec první konkurz do Československé televize, na místo programového hlasatele,“ připomněl.
Skutečnou kariéru však udělal až na
komerční Nově, kde byla jeho poslední
kolegyní Markéta Fialová, s níž se stále
přátelí. „Scházíme se na kávě. Ačkoli,
jestli teď Markéta poslouchá, tak obrací

Kniha za

29 Kč

Vychází každý měsíc!

Nyní 5. června

ve všech traikách
a na www.nasevojsko.eu

oči v sloup, protože naposled
nám to nevyšlo,“ přiznal oblíbený moderátor.
Řeč přišla také na událost,
která zapříčinila Voříškův odchod z televize Nova – obvinění, že měl za minulého režimu spolupracovat se Státní bezpečností. Loňský soud
nicméně rozhodl, že Voříšek byl v celé
kauze nevinně. Jak dnes hodnotí ukončení spolupráce se stanicí, kde prožil úspěšných patnáct let? „Každá změna je nakonec k lepšímu, i když to tak na začátku
nevypadá. To je moje životní krédo
a v tomto případě se potvrdilo.“
(vm)

29 Kč

19

0,99 EUR

Francis Sc

ott

d

l
Fitzgera

y
b
s
t
y
eV lk ´Ga
1

Certiikovaný KOMÍN

lehký, levný, kvalitní
8 m, 160 mm za 13.580 Kč včetně DPH
8 m, 200 mm za 13.980 Kč včetně DPH

Izolace z minerální vaty

doprava zdarma

Tel.: 734 104 501 www.primako.cz

ZBÝVÁ
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TABLETŮ

VÝHERCI TABLETŮ VE 4. KOLE
OD 18. 5. DO 24. 5. 2015

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

1. Martina Kopečná, Šumperk
2. Zuzana Porubská, Pezinok, Slovensko
3. Martin Daniš, Boskovice
4. Dita Kubešová, Ústí nad Labem
5. Karolína Kašeová, Kolín
6. Radek Borusík, Traplice
7. Zdeněk Kužel, Jiříkov
8. Matěj Šuhaj, Jemnice
9. Štěpánka Černá, Křeč
10. Nikol Vaňáková, Prostějov
11. Alena Havková, Zubák, Slovensko

tel.: 724 80 60 50; 724 80 60 70
e-mail: info@strechy3d.cz,
www.strechy3d.cz

á škola paměti
nová
Zapomínáte
často
Trénujte svou paměť
každý den s MF DNES
Více informací na www.mfdnes.cz/pamet

Začínáme
1.6.2015

www.olmici.cz

sobota 30. května 2015

www.5plus2.cz

ČT1
6.30

Kouzelné bylinky 7.00 Polopatě 7.50
Bez ženské a bez tabáku 8.45 Václav
Hybš - muzikantská legenda 9.45 Gejzír
10.15 Všechnopárty 11.10 Otec Brown II

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.00
15.05
16.40
17.35
18.25
18.55
19.00
19.45

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Panenka z vltavské tůně
Kašpárkovy rolničky
Cirkus bude!
Příběhy slavných... S. Zázvorková
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

DRAMA

NOVA
6.00
6.20
6.45
7.10
8.05
9.10
10.00
10.40
11.20
13.30
14.50
16.35
17.45
18.25
19.30

Oggy a Škodíci
Monsuno (14)
Avengers: Sjednocení II (2)
Tom a Jerry III (11, 12)
Dokonalý svět (8)
Koření
Upgrade
Volejte Novu
Top Gun
Výměna manželek
Šéfe, jsem v tom!
Komedie (USA, 2009)
Rady ptáka Loskutáka
U Haliny v kuchyni
Nejlíp vaří moje máma!
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

THRILLER

31

Prima
6.00
7.15
7.45
8.20
9.30
9.55
11.55
14.15
16.25
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club (12)
Autosalon
Autosalon Extra
Utkaná láska
Romantický film (N/Rak., 2007)
Ošetřovatel
Komedie (USA, 2011)
Vraždy v Midsomeru VII
Krimiseriál (VB, 2003)
Gondíci, s. r. o.
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

ZÁBAVA

Nova Cinema
5.15 Svět Nova Cinema 5.55 Gilmorova děvčata VII
(6) 6.40 Táta 8.45 Caddyshack 10.55 Beze stopy
IV (13) 11.45 Odložené případy II (9) 12.40 Nekecej
a pádluj 2: Volání divočiny, komedie (USA, 2009)
14.20 Princezna, romant. komedie (USA, 1994)
16.40 Šíleně smutná princezna, pohádková romance
(ČR, 1968) 18.20 Nalevo od výtahu, komedie
(Fr., 1988) 20.00 Můj týden s Marilyn, drama (USA,
2011) 21.50 Osudové selhání, krimidrama (USA,
2007) 0.00 Policie, krimifilm (Fr., 1985)

Prima cool
7.20 Magazín Ligy mistrů UEFA 7.55 Kurýr II (7)
8.55 Kurýr II (8) 9.55 Kravaťáci III (8) 10.55 Graceland (1) 11.50 Bizarní jídla s Andrewem Zimmernem
(11) 12.50 Pevnost Boyard (8) 15.15 Simpsonovi XIV
(13) 15.45 Simpsonovi XIV (14) 16.15 Simpsonovi
XIV (15) 16.45 Hrajeme s Alim 17.20 Re-play 17.55
Applikace 18.30 Simpsonovi XIV (16) 18.55 Simpsonovi XIV (17) 19.30 Simpsonovi XIV (18) 20.00
Znamení 22.20 Rambo: Do pekla a zpět, akční film
(USA/N, 2008) 0.10 Hrajeme s Alim 0.45 Re-play
1.15 Applikace 1.50 Rambo: Do pekla a zpět, akční
film (USA/N, 2008) 3.10 Ninja faktor III (5) 3.30 Na
ostří nože, akční film (USA, 1997)

Prima love

20.00 Jan Hus (2/3)
Histor. drama (ČR). Hrají M. Hádek,
V. Javorský, J. Dolanský, T. Dastlík,
J. Plouhar. Režie J. Svoboda
21.20 Škoda lásky
Hud. komedie (ČR). Hrají K. Gott,
K. Šíp, E. Holubová a další
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.20 Francouzský polibek
Komedie (USA, 1995). Hrají
M. Ryanová, T. Hutton a další
0.10 Ptáci
Horor (USA, 1963). Hrají T. Hedrenová. R. Taylor, J. Tandyová a další
2.05 Místo činu - Schimanski
3.40 Sama doma
5.10 Designtrend

SÉRUM PRAVDY

20.20 96 hodin: Odplata
Thriller (Fr., 2012). Hrají L. Neeson,
F. Janssenová, M. Graceová,
R. Šerbedžija, L. Grimes. Režie
O. Megaton
22.10 Postradatelní 2
Akční film (USA, 2012). Hrají
S. Stallone, B. Willis, J.-C. van
Damme, J. Statham, J. Li a další
0.05 Underworld: Vzpoura Lycanů
Akční film (USA, 2009). Hrají
M. Sheen, R. Mitraová a další
1.45 Novashopping
2.15 U Haliny v kuchyni
2.40 Nejlíp vaří moje máma!
3.35 Áčko
4.30 Dokonalý svět (8)

20.15 Máme rádi Česko
22.00 Cesta za pomstou
Thriller (USA, 2014). Hrají S. Seagal, V. Webster, R. Balicki a další.
Režie K. Waxman
0.20 Smrt v patách
Thriller (USA, 1988). Hrají S. Poitier,
T. Berenger, K. Alleyová a další.
Režie R. Spottiswoode
2.40 Vraždy v Midsomeru VII
Špatné zprávy. Krimiseriál (VB,
2003). Hrají J. Nettles, J. Hopkins,
H. Graceová, E. Hallová a další.
Režie P. Smith
4.20 Jane Doe: Jak vyhodit šéfa
Krimifilm (USA, 2007). Hrají
L. Thompsonová, J. Penny a další

8.20 Dokonalý pár I (1) 9.15 Jak se staví sen 10.10
Pomsta (2) 11.10 Posel ztracených duší II (22) 12.05
Kráska a zvíře II (1) 12.55 Deník zasloužilé matky VI
(1) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku VI (9, 10) 14.25
Danielle Steelová: Zoja (2/2) 16.25 Closer VII (1)
17.20 Jamie vaří doma II (11) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym III (3) 18.55 Deník zasloužilé
matky VI (2) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku VI
(11, 12) 20.15 Ženská msta, krimithriller (Kan., 2008)
22.25 Na doživotí (3) 23.25 Gigolové IV (5) 23.55
Closer VII (1) 0.55 Volejte Věštce 3.00 Gigolové IV
(5) 3.30 Nejúžasnější hotely světa I (6) 4.25 Alisa Jdi za svým srdcem (176)

Fanda
5.00 Sportovní spoty 8.00 Star Trek: Nová generace
(11) 8.45 Chelsea FC - Sunderland AFC 10.25 HSV
Hamburg - SG Flensburg-Handewitt 12.10 NHL
play-off 13.50 Element 14.05 Revoluce (9) 15.10
Kobra 11 VII (11) 16.05 Star Trek: Nová generace (12)
17.00 Nová cestománie (19) 17.35 Sedmý terč 19.30
Star Trek: Nová generace (13), seriál (USA, 1991)
20.20 Bitva o ostrov Saipan, válečný film (Jap.,
2011) 22.50 Žoldák: Legie zkázy, sci-fi film (USA,
1998) 0.35 K.O. Night (599)
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Postřehy
odjinud 6.30 Okouzlení IV (13/52) 7.20
Cirkus bude! Komedie (ČR, 1954) 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Příkopy (2/6)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Sofie a ukradený poklad
Pohádka (ČR, 2008)
14.05 Křišťálek meč
Pohádka (ČR, 2007)
15.20 Otec nebo bratr
Trilogie (ČR, 1978). Hrají J. Hanzlík,
I. Andrlová, D. Kolářová a další
16.30 Zdivočelá země (40, 41/45)
Seriál (ČR, 2012). Hrají M. Dejdar,
J. Hubinská, H. Vagnerová a další
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Jan Hus (3/3)
Histor. drama (ČR). Hrají M. Hádek,
M. Kňažko, M. Dlouhý a další
21.20 168 hodin
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Nikdo neměl diabetes
Krimifilm (ČR, 2001). Hrají R. Zach,
M. Stránský, M. Vašut a další
23.25 Případy inspektora Lynleyho III
Honba za správným hříšníkem.
Krimiseriál (VB, 2004)
0.55 Kriminálka Paříž
1.45 Manéž Bolka Polívky
3.00 13. komnata Miroslava Ondříčka
3.25 Sváteční slovo publicistky
Alexandry Alvarové
3.30 Zkus mít vkus
3.55 Designtrend
4.10 Pod pokličkou

NOVA
6.15
6.35
6.55
7.20
8.10
8.40
9.40
10.40

12.25

14.05
16.10

18.25
19.30
20.20

21.25
22.00
22.40
1.00
1.50
2.20
2.50

Oggy a Škodíci
Monsuno (15)
Avengers: Sjednocení II (3)
Tom a Jerry III (13, 14)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (19)
Z pekla štěstí (2)
Víkend
Bláznivej tábor
Komedie (USA, 2007). Hrají
C. Gooding ml., L. Munro, R. Gant,
T. Jonesová, P. Rae a další
Prázdniny pro psa
Rodinná komedie (ČR, 1980). Hrají
T. Holý, B. Vávra, V. Tichánková,
J. Hrzán, H. Maciuchová a další
Fantomas kontra Scotland Yard
Komedie (Fr., 1967). Hrají L. de
Funès, J. Marais a další
Adéla ještě nevečeřela
Krimikomedie (ČR, 1977). Hrají
M. Dočolomanský, M. Kopecký,
R. Hrušínský, L. Pešek a další
Nejlíp vaří moje máma!
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (15)
Blondýnka na hřbitově. Krimiseriál
(ČR, 2013). Hrají S. Norisová,
J. Satoranský, F. Tomsa a další
Okresní přebor (14)
Derby. Komediální seriál (ČR, 2010).
Hrají L. Sobota, P. Kikinčuk a další
Střepiny
Šerifové
Akční film (USA, 1998). Hrají
W. Snipes, T. L. Jones a další
Kriminálka New York VII
Krimiseriál (USA/Kan., 2010)
Novashopping
Volejte Novu
Nejlíp vaří moje máma!

6.00
7.10
7.40
8.10
9.20
9.55

11.00
11.50
13.10
13.35

15.45

18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.20

0.25

1.30
2.30
4.05
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Prima

Nova Cinema

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club (13)
Souboj generálů (5)
Prima ZOOM Svět
Vraždy mezi muškáty (6)
Zášť až za hrob. Krimiseriál
(N, 2008). Hrají C. Petersová,
B. Mädel, M. Drosteová a další
Partie
Receptář prima nápadů
Nedělní receptář extra
Big Ben (1)
Přátelská dohoda. Seriál (N, 1996).
Hrají O. Fischer, K. Jacobová,
H. P. Hallwachs, F. von Thun a další
Vraždy v Midsomeru VII
Král rybář. Krimiseriál (VB, 2003).
Hrají J. Nettles, J. Hopkins, M. Tierney, L. Bellinghamová a další
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Princ a já 2
Romantická komedie (USA, 2006).
Hrají L. Mably, K. Heskinová,
M. d’Abová a další
Opuštěná
Thriller (USA, 2002). Hrají K. Holmesová, B. Bratt, Ch. Hunnam
a další. Režie S. Gaghan
Takoví normální Američané (2)
V časové tísni. Krimiseriál (USA,
2013). Hrají K. Russellová, M. Rhys,
M. Hernández a další
Souboj generálů (5)
Vraždy v Midsomeru VII
Král rybář. Krimiseriál (VB, 2003).
Hrají J. Nettles, J. Hopkins a další
Opuštěná

5.00 Svět Nova Cinema 5.50 Princezna, romant.
komedie (USA, 1994) 7.45 Nalevo od výtahu,
komedie (Fr./Fr., 1988) 9.20 Top Gun, akční film
(USA, 1986) 11.35 Koření 12.30 Mystic Pizza, komedie (USA, 1988) 14.35 Šéfe, jsem v tom!, komedie
(USA, 2009) 16.10 Můj týden s Marilyn, drama
(USA, 2011) 18.05 Sue Thomas: Agentka FBI II
(11, 12), seriál (USA, 2003) 20.00 Laskavý dotek,
drama (USA, 2010) 21.45 Gran Torino, krimifilm
(USA/N, 2008) 23.55 Hex II (11)

Prima cool
6.55 Ninja faktor III (6) 7.25 Bizarní jídla s Andrewem Zimmernem (11) 8.25 Záblesk budoucnosti
(17) 9.20 Kravaťáci III (9) 10.20 Graceland (2) 11.15
Top Gear 2011 (11) 12.20 Pevnost Boyard (9) 14.50
Simpsonovi XIV (16) 15.20 Simpsonovi XIV (17)
15.50 Simpsonovi XIV (18) 16.20 Zlato Apačů 18.30
Simpsonovi XIV (19) 18.55 Simpsonovi XIV (20)
19.30 Simpsonovi XIV (21) 20.00 Van Helsing,
akční fantasy (USA, 2004) 22.45 Misfits: Zmetci V
(6) 23.45 American Horror Story: Asylum (11) 0.45
Van Helsing, akční fantasy (USA, 2004) 3.15 Misfits:
Zmetci V (6) 4.00 American Horror Story: Asylum
(11) 4.45 Firma (15)

Prima love
6.30 Vraždy v Kitzbühelu VII (10) 7.15 Jamie vaří
doma II (11) 7.55 Božské dorty V (6) 8.25 Dokonalý pár (2) 9.20 Jak se staví sen 10.10 Pomsta (3)
11.05 Posel ztracených duší III (1) 12.05 Kráska
a zvíře II (2) 12.55 Deník zasloužilé matky VI (2) 13.25
Jak jsem poznal vaši matku VI (11, 12) 14.25 Utkaná
láska 16.25 Closer VII (2) 17.20 Jamie vaří doma II
(12) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym III (4)
18.55 Deník zasloužilé matky VI (3) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku VI (13, 14) 20.15 Pokání, drama
(Fr./VB, 2007) 23.05 Chirurgové VIII (9) 0.05 Gigolové IV (6) 0.40 Closer VII (2) 1.35 Volejte Věštce
3.45 Gigolové IV (6) 4.10 Nejúžasnější hotely světa I
(7) 5.05 Alisa - Jdi za svým srdcem (177)

pondělí 1. června 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hercule Poirot 9.55 Na
cestě po Srí Lance 10.35 168 hodin
11.05 Svět rekordů a kuriozit - speciál

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Seriál (USA, 1993-1998)
14.50 Na toulavém kole
15.00 Kojak IV
Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.50 Tlusťoch
Krimiseriál (N, 2005-2012)
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Panoptikum Města pražského
(8/10)
Pan rada v Paříži. Seriál (ČR, 1987).
Hrají J. Adamíra, O. Havelka, J. Hlaváčová, J. Vinklář, J. Bláha a další
21.05 Reportéři ČT
21.45 Kriminalista
Zeď v hlavě. Krimiseriál (N, 2006-2014). Hrají Ch. Berkel, F. Giering,
A. Schudtová a další
22.45 Na stopě
23.10 Motiv II
23.55 AZ-kvíz
0.20 Toulavá kamera
0.50 Objektiv
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.45 Všechnopárty
2.40 Dobré ráno
5.10 Bydlení je hra

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.20
11.45
12.00
12.25
13.20
14.15
15.15
16.35
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20

21.35
22.30
23.25
0.15
1.25
5.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2835)
Policie Modrava (15)
Střepiny
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy II (10)
Dům. Krimiseriál (USA, 2004)
Beze stopy IV
Sudá, nebo lichá. Krimiseriál
(USA, 2005)
Mentalista IV (11)
Vždy sázej na rudou. Krimiseriál
(USA, 2011)
Ordinace v růžové zahradě 2 (285)
Dva a půl chlapa IX (23)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XII
Kriminálka nemá šťávu. Krimiseriál
(USA, 2011)
Ulice (2836)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (117)
Protiklady, poklady, úklady. Seriál
(ČR, 2015). Hrají M. Stránský,
L. Termerová, M. Vašut a další
Mentalista VI (12)
Kdo s čím zachází. Krimiseriál
(USA, 2013)
Kriminálka Las Vegas IV (19)
Ošklivá slova. Krimiseriál
(USA, 2003)
Bezohlední (10)
Krimiseriál (USA, 2014)
Kriminálka Las Vegas XII
Novashopping
Novashopping

6.15
6.45
7.15
9.30
10.30

12.30
13.35

14.45
15.40
17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.40

0.40
1.40
2.25

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (14)
M.A.S.H (118-120)
Válečný seriál (USA, 1972-1982)
To je vražda, napsala IV (15)
V kruhu rodinném. Krimiseriál
(USA, 1984)
Julie Lescautová X (4)
Tragédie. Krimiseriál (Fr., 2013).
Hrají V. Genestová, G. Gabriel,
J. Lauretová a další
Wolffův revír IV (8)
Oběť pěšce. Krimiseriál (N, 1997).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Komisař Rex III (4)
Vražedná vášeň. Krimiseriál
(N/Rak., 1996). Hrají T. Moretti,
W. Bachofner a další
Doktor z hor: Nové příběhy III (3)
Zakázaná láska. Seriál (N, 2009).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht a další
Rosamunde Pilcherová: Otázka cti
Romantický film (N, 2013). Hrají
S. Tkotschová, J. Atzorn a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (338)
Samba, nebo tango? Rodinný
seriál (ČR, 2015). Hrají A. Švehlík,
M. Plánková, J. Štěpnička a další
TOP STAR magazín
Proč kočka není pes?
Romantická komedie (USA, 1996).
Hrají U. Thurmanová, J. Garofalová,
B. Chaplin a další
Firma (20)
To je vražda, napsala IV (15)
Hawaii 5-0 II (6)

5.15 Svět Nova Cinema 6.00 Kung Fu Panda:
Legendy o mazáctví II (19) 6.20 Z pekla štěstí (2)
7.20 Bláznivej tábor 8.55 Sue Thomas: Agentka FBI
II (11, 12) 10.55 Laskavý dotek 12.35 Fantomas
kontra Scotland Yard 14.55 Adéla ještě nevečeřela
16.55 Nebezpečná identita (10) 17.50 Susedia
(20, 21) 19.05 Gilmorova děvčata VII (7) 20.00
Taková normální rodinka 22.00 Zmeškaný hovor,
horor (Jap./N/USA, 2008) 23.40 Zachraň mě V
(13), seriál (USA, 2010) 0.40 Zachraň mě V (13)

Prima cool
8.20 Bořiči mýtů II (8) 9.25 Teleshopping 9.45
Futurama VII (8) 10.15 Úplně normální (20) 10.45
Kdo přežije: Samoa (14) 11.45 Záblesk budoucnosti
(17) 12.45 Doteky osudu (5) 13.45 Úplně normální
(21) 14.15 Simpsonovi XIV (19-21) 15.45 Vychovávat
Hope II (10) 16.15 Futurama VII (9) 16.45 Bořiči
mýtů II (9) 17.50 Hvězdná brána VII (12) 18.50
Simpsonovi XIV (22) 19.20 Simpsonovi XV (1)
19.50 Simpsonovi XV (2) 20.15 Grimm IV (18) 21.25
Teorie velkého třesku VII (9) 22.00 Da Vinciho
démoni II (5) 23.10 Bláznivá olympiáda, komedie
(USA, 2005) 1.10 Grimm IV (18) 2.00 Doteky osudu
I (5) 2.40 Fakta X II (1)

Prima love
8.55 Rosamunde Pilcherová: Nový začátek 10.55
Paničky z Beverly Hills II (4) 11.55 Máte doma uklizeno? II (12) 12.25 Úplně normální (3) 12.55 Deník
zasloužilé matky VI (3) 13.20 Jak jsem poznal vaši
matku VI (13, 14) 14.20 Komisař Rex III (3) 15.20
Diagnóza vražda VI (22) 16.20 Policie Hamburk VIII
(14) 17.15 Jamie vaří doma II (13) 17.55 Výměna
manželek USA IX (6) 18.55 Deník zasloužilé matky
VI (4) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku VI (15)
19.50 Jak jsem poznal vaši matku VI (16) 20.15
Myšlenky zločince IX (17) 21.15 Sběratelé kostí VII
(10) 22.15 Sex ve městě VI (18) 22.50 TOP STAR
magazín 23.50 Sex ve městě VI (18) 0.30 Volejte
Věštce 2.40 Policie Hamburk VIII (14)

úterý 2. června 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Banátu 10.20 Postřehy odjinud
10.25 Reportéři ČT 11.05 Příběhy
slavných... Stella Zázvorková

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Když je dítě na cestě. Seriál
(USA, 1993-1998)
14.50 Na toulavém kole
15.00 Kojak IV
Potřeba vědět. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.50 Tlusťoch
Spřízněni volbou. Krimiseriál
(N, 2005-2012)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Dovolená v protektorátu (4/8)
21.00 Což takhle dát si špenát
Komedie (ČR, 1977). Hrají V. Menšík, J. Sovák, I. Janžurová a další
22.25 Tělo jako důkaz III
Seriál (USA, 2011-2012)
23.10 Otec Brown II
23.55 AZ-kvíz
0.25 Hobby naší doby
0.50 Kalendárium
1.05 Zahrada je hra
1.25 Zajímavosti z regionů
1.55 Sváteční slovo publicistky
Alexandry Alvarové
2.00 Dobré ráno
4.30 Zkus mít vkus

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.20
14.15
15.15
16.30
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20

21.35
22.35

23.30
0.20
1.10
1.55
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2836)
Doktoři z Počátků (117)
Dva a půl chlapa IX (23)
Seriál (USA, 2011)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy II (11)
Ztracená generace. Krimiseriál
(USA, 2004)
Beze stopy IV
Cizinec. Krimiseriál (USA, 2005)
Mentalista IV (12)
Krvavý Valentýn. Krimiseriál
(USA, 2011)
Ordinace v růžové zahradě 2 (286)
Dva a půl chlapa IX (24)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XII
Trendy, trendy, trendíčky. Krimiseriál (USA, 2011)
Ulice (2837)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (581)
Mám naději. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Víkend
Kriminálka Las Vegas IV (20)
Běh pro smrt. Krimiseriál (USA,
2003). Hrají W. L. Petersen,
M. Helgenbergerová a další
Bezohlední (11)
Kriminálka Las Vegas XII
Mentalista IV (12)
Novashopping
Mentalista VI (12)

6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.30
13.35

14.45
15.40

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.25
23.35
0.35
1.35
2.30
3.15

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (15)
M.A.S.H (120-122)
Válečný seriál (USA, 1972-1982)
To je vražda, napsala IV (16)
Vražda za zrcadlem. Krimiseriál
(USA, 1984)
Julie Lescautová X (5)
Matka a dcery. Krimiseriál (Fr., 2013)
Wolffův revír IV (9)
Mrtvá u trati. Krimiseriál (N, 1997).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Komisař Rex III (5)
Annino tajemství. Krimiseriál
(N/Rak., 1996). Hrají T. Moretti,
W. Bachofner a další
Doktor z hor: Nové příběhy III (4)
Dvojboj. Seriál (N, 2009). Hrají
H. Sigl, H. Ruprecht a další
Rosamunde Pilcherová: Zahrada
rajských pokušení
Romantický film (N, 2013). Hrají
M. Baumeisterová, U. Glasová,
M. Urlacher a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (72)
Mizerná láska. Seriál (ČR, 2015).
Hrají P. Hřebíčková, O. Veselý,
A. Vránová, P. Kostka a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Kriminálka Stuttgart IV (22)
Spravedlnost v krvi III (2)
Firma (21)
To je vražda, napsala IV (16)
Hawaii 5-0 II (7)

5.15 Svět Nova Cinema 6.00 Monsuno (1) 6.25
Prázdniny pro psa 7.55 Mentalista VI (12) 8.45 Beze
stopy IV (14) 9.35 Odložené případy II (10) 10.25
Susedia (20, 21) 12.00 Lovci zločinců (21) 12.50
Nebezpečná identita (10) 13.40 Gilmorova děvčata
VII (7) 14.50 Taková normální rodinka 16.45
Nebezpečná identita (11) 17.45 Susedia (22, 23)
19.05 Gilmorova děvčata VII (8) 20.00 Ďáblova
slza 21.50 Přežít, akční drama (USA, 1993) 0.15
Zachraň mě V (14), seriál (USA, 2010)

Prima cool
8.20 Bořiči mýtů II (9) 9.45 Futurama VII (9) 10.15
Úplně normální (21) 10.45 Kdo přežije: Samoa (15)
11.45 Top Gear 2011 (11) 12.45 Doteky osudu (6)
13.45 Úplně normální (22) 14.15 Simpsonovi XIV
(22) 14.45 Simpsonovi XV (1) 15.15 Simpsonovi XV
(2) 15.45 Teorie velkého třesku VII (9) 16.15 Futurama VII (10) 16.45 Bořiči mýtů II (10) 17.50 Hvězdná
brána VII (13) 18.50 Simpsonovi XV (3-5) 20.15 Top
Gear XX (1) 21.25 Teorie velkého třesku VII (10)
21.50 Partička 22.40 Satan přichází, horor (USA,
2006) 1.05 Partička 1.45 Doteky osudu I (6) 2.30
Satan přichází, horor (USA, 2006) 4.10 Fakta X II
(2) 4.55 Firma (16)

Prima love
10.55 Paničky z Beverly Hills II (5) 11.55 Máte doma
uklizeno? II (13) 12.25 Úplně normální (4) 12.55
Deník zasloužilé matky VI (4) 13.20 Jak jsem
poznal vaši matku VI (15) 13.50 Jak jsem poznal
vaši matku VI (16) 14.20 Komisař Rex III (4) 15.20
Diagnóza vražda VII (1) 16.20 Policie Hamburk VIII
(15) 17.15 Nigella vaří rychlovky (1) 17.55 Výměna
manželek USA IX (7) 18.55 Deník zasloužilé matky
VI (5) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku VI (17, 18)
20.15 Sběratelé kostí IX (22) 21.15 Castle na zabití III
(23) 22.10 Sex ve městě VI (19) 22.50 Podvádíš
mě! IX (12) 23.50 Sex ve městě VI (19) 0.35 Volejte
Věštce 2.40 Policie Hamburk VIII (15) 3.25 Nejúžasnější hotely světa I (8)

středa 3. června 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Jersey 10.30 13. komnata Hany
Brejchové 11.00 Dovolená v protektorátu (4/8)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Když je dítě na cestě II. Seriál
(USA, 1993-1998)
14.45 Na toulavém kole
15.00 Kojak IV
Špinavý obchod. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.50 Tlusťoch
Partie strachu. Krimiseriál
(N, 2005-2012)
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Kousek nebe
21.05 Nadměrné maličkosti
Vše pro syna. TV inscenace
(ČR, 2003)
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Anděl svádí ďábla
Komedie (ČR, 1988). Hrají B. Turzonovová, Z. Studenková a další
23.30 Místo činu - Schimanski
Kriminální cyklus (N, 1989)
1.05 Máte slovo s M. Jílkovou
2.00 AZ-kvíz
2.35 Na stopě
2.55 Dobré ráno
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.20
14.20
15.15
16.35
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.30

22.35
0.35
1.20
1.55
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2837)
Ordinace v růžové zahradě 2 (581)
Dva a půl chlapa IX (24)
Seriál (USA, 2011)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy II (12)
Ahoj, Adrian. Krimiseriál
(USA, 2004)
Beze stopy IV
Malé věci. Krimiseriál (USA, 2005)
Mentalista IV (13)
Rudá je nová černá. Krimiseriál
(USA, 2011)
Ordinace v růžové zahradě 2 (287)
Dva a půl chlapa X (1)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XII
Alenka v kraji vrahů. Krimiseriál
(USA, 2011)
Ulice (2838)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Námořní vyšetřovací služba XI (13)
Zpátky na začátek. Krimiseriál
(USA, 2013). Hrají M. Harmon,
M. Weatherly, C. de Pablová a další
Temné spiknutí
Akční film (USA, 1997). Hrají
Ch. Sheen, D. Sutherland a další
Kriminálka Las Vegas XII
Alenka v kraji vrahů. Krimiseriál
(USA, 2011)
Novashopping
Mentalista IV (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (286)

6.05
6.35
7.05
9.15
10.15
12.30
13.30

14.45
15.40

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.05
23.10
0.15

1.10
2.05
3.05

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (16)
M.A.S.H (122-124)
Válečný seriál (USA, 1972-1982)
To je vražda, napsala IV (17)
Smrtonosná vinice. Krimiseriál
(USA, 1984)
Žena zákona (1)
Žena zákona. Krimiseriál (Fr., 1996)
Wolffův revír IV (10)
Nehájená zvěř. Krimiseriál (N, 1997).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Komisař Rex III (6)
Vrah panenek. Krimiseriál (Rak./N,
1996). Hrají T. Moretti, W. Bachofner, H. Weixelbraun a další
Doktor z hor: Nové příběhy III (5)
Obžalovaný. Seriál (N, 2009). Hrají
H. Sigl, H. Ruprecht a další
Rosamunde Pilcherová: Láska
nad propastí
Romantický film (N, 2013). Hrají
M. Bartuscheková, D. Buder,
H. Kellerová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Muži proti ženám
Show Jana Krause
Kinobazar
Hawaii 5-0 IV (15)
Skrytá tajemství. Krimiseriál (USA,
2014). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
Slunečno, místy vraždy III (8)
Fontána mládí. Krimiseriál
(USA, 2012)
Firma (22)
To je vražda, napsala IV (17)

5.45 Svět Nova Cinema 6.35 Monsuno (2) 7.00
Lovci zločinců (21) 7.50 Gilmorova děvčata VII (7)
8.40 Beze stopy IV (15) 9.30 Odložené případy II
(11) 10.20 Susedia (22, 23) 12.00 Lovci zločinců
(22) 12.50 Nebezpečná identita (11) 13.40 Gilmorova děvčata VII (8) 14.55 Navždy spolu 16.55
Nebezpečná identita (12) 17.50 Susedia (24, 25)
19.05 Gilmorova děvčata VII (9) 20.00 Duch 22.35
Svobodní se závazky, komedie (USA, 2011) 0.40
Zachraň mě V (15), seriál (USA, 2010)

Prima cool
7.05 Hvězdná brána VII (13) 7.55 Teleshopping
8.20 Bořiči mýtů II (10) 9.45 Futurama VII (10)
10.15 Úplně normální (22) 10.45 Kdo přežije:
Samoa (16) 11.40 Top Gear XX (1) 12.45 Doteky
osudu (7) 13.45 Mrcha od vedle (1) 14.15 Simpsonovi XV (3-5) 15.45 Teorie velkého třesku VII (10)
16.15 Futurama VII (11) 16.45 Bořiči mýtů II (11) 17.50
Hvězdná brána VII (14) 18.50 Simpsonovi XV (6-8)
20.15 Vzdušné souboje: Kdo s koho (3) 21.25
Teorie velkého třesku VII (11) 21.50 Partička 22.40
Jízda nadoraz, thriller (USA, 2011) 0.50 Partička
1.30 Doteky osudu I (7) 2.10 Jízda nadoraz, thriller
(USA, 2011) 3.50 Fakta X II (3) 4.35 Firma (17)

Prima love
10.55 Paničky z Beverly Hills II (6) 11.55 Máte doma
uklizeno? II (14) 12.25 Úplně normální (5) 12.55
Deník zasloužilé matky VI (5) 13.20 Jak jsem poznal
vaši matku VI (17, 18) 14.20 Komisař Rex III (5) 15.20
Diagnóza vražda VII (2) 16.20 Policie Hamburk VIII
(16) 17.15 Nigella vaří rychlovky (2) 17.55 Výměna
manželek USA IX (8) 18.55 Deník zasloužilé matky
VI (6) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku VI (19)
19.50 Jak jsem poznal vaši matku VI (20) 20.15
Sherlock Holmes: Jak prosté (21) 21.15 Sběratelé
kostí VII (11) 22.15 Sex ve městě VI (20) 23.10 Dobrá
manželka V (13) 0.10 Sex ve městě VI (20) 3.15
Policie Hamburk VIII (16) 4.00 Nejúžasnější hotely
světa I (9) 4.55 Alisa - Jdi za svým srdcem (179)

Společná advokátní
a realitní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
vykoupí či zprostředkuje
prodej nemovitostí.
Dluhy, právní vady
a exekuce vyřešíme.

www. nemovitosti-vykup.info
Tel.: 774 335 502

PŮJČKY
pro všechny

- seriózní jednání a rychlé
- bez poplatků
- bez volání na 900.....

Tel.: 777 069 118

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

od 149 Kč s DPH/měs.
tel: 728 991 247 • www.sidlo.help

čtvrtek 4. června 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Bombaji 10.20 Postřehy odjinud
10.25 Hobby naší doby 10.55 Kousek
nebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová V
Přepadení vlaku. Seriál (USA,
1993-1998)
14.45 Na toulavém kole
15.00 Kojak IV
Jen o vlásek. Krimiseriál (USA,
1973-1978)
15.50 Tlusťoch
Falešné stopy. Krimiseriál
(N, 2005-2012)
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Agresivní jízda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Dovolená v protektorátu (5/8)
21.00 Gejzír
21.29 Výsledky losování Šťastných 10
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Motiv II
Udělali ze mne zločince. Krimiseriál (Kan., 2014). Hrají K. Lehmanová, L. Ferreira, B. Penny a další
23.10 Kriminálka Paříž
0.00 AZ-kvíz
0.45 Kriminalista
1.45 Dobré ráno
4.15 Móda-Extravagance-Manýry
4.40 Designtrend
4.55 Banánové rybičky

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.50
12.00
12.25
13.20
14.15
15.15
16.35
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20

21.35
22.15

0.30
1.20
2.05
2.35
3.10
4.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2838)
Výměna manželek
Dva a půl chlapa X (1)
Seriál (USA, 2011)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy II (13)
Čas zabíjet. Krimiseriál (USA, 2004)
Beze stopy IV
Poradna. Krimiseriál (USA, 2005)
Mentalista IV (14)
Na první pohled. Krimiseriál
(USA, 2011)
Ordinace v růžové zahradě 2 (288)
Dva a půl chlapa X (2)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XII
Dělba práce. Krimiseriál (USA, 2011)
Ulice (2839)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (582)
Valčík pro primářku. Seriál
(ČR, 2015). Hrají Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský a další
Prásk!
Útěk z Absolomu
Akční sci-fi film (USA, 1994). Hrají
R. Liotta, L. Henriksen, S. Wilson,
K. Dillon, K. J. O’Connor a další
Kriminálka Las Vegas XII
Dělba práce. Krimiseriál (USA, 2011)
Mentalista IV (14)
Novashopping
Kolotoč
DO-RE-MI
Ordinace v růžové zahradě 2 (288)

6.20
6.50
7.15
9.30
10.30
12.30
13.35

14.45

15.40

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.45
0.45
1.40
2.35

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (17)
M.A.S.H (124-126)
Válečný seriál (USA, 1972-1982)
To je vražda, napsala IV (18)
Poklad. Krimiseriál (USA, 1984)
Žena zákona (2)
Násilí na silnicích. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír IV (11)
Na mušce. Krimiseriál (N, 1997).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Komisař Rex III (7)
Vražda v hypnóze. Krimiseriál
(Rak./N, 1996). Hrají T. Moretti,
W. Bachofner a další
Doktor z hor: Nové příběhy III (6)
Osudový den. Seriál (N, 2009).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht,
M. Baumgartnerová a další
Lilly Schönauerová: A byla z toho
láska
Romantický film (N, 2008). Hrají
M. Baumeisterová, B. Schir a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (73)
Jsem pro něj vzduch! Seriál
(ČR, 2015). Hrají P. Hřebíčková,
O. Veselý, A. Vránová a další
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Právo a pořádek XVII (1)
Sláva. Krimiseriál (USA, 2006).
Hrají J. Sisto, A. Anderson a další
Slunečno, místy vraždy III (9)
Spravedlnost v krvi II (18)
To je vražda, napsala IV (18)

5.30 Svět Nova Cinema 6.20 Monsuno (3) 6.45
Lovci zločinců (22) 7.35 Gilmorova děvčata VII (8)
8.25 Beze stopy IV (16) 9.15 Odložené případy II
(12) 10.10 Susedia (24, 25) 11.40 Lovci zločinců (23)
12.35 Nebezpečná identita (12) 13.20 Gilmorova
děvčata VII (9) 14.35 Duch 16.55 Nebezpečná
identita (13) 17.50 Susedia (26, 27) 19.05 Gilmorova děvčata VII (10) 20.00 Námořní vyšetřovací
služba X (1) 20.50 Námořní vyšetřovací služba X
(2) 21.50 Náhlý úder 0.10 Zachraň mě V (16)

Prima cool
9.25 Teleshopping 9.45 Futurama VII (11) 10.15
Mrcha od vedle (1) 10.45 Kdo přežije: Samoa (17)
11.45 Vzdušné souboje: Kdo s koho (3) 12.45 Doteky osudu (8) 13.45 Mrcha od vedle (2) 14.15 Simpsonovi XV (6-8) 15.45 Teorie velkého třesku VII (11)
16.15 Futurama VII (12) 16.45 Bořiči mýtů II (12)
17.50 Hvězdná brána VII (15) 18.50 Simpsonovi XV
(9-11) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku
VII (12) 22.00 Přepadení 2: Temné území, akční film
(USA, 1995) 0.05 Cesty k úspěchu 0.15 Wilfred II
(7) 0.45 Doteky osudu (8) 1.35 Wilfred II (7) 1.55
Perem markýze de Sade, drama (USA/N/VB,
2000) 3.55 Fakta X II (4) 4.40 Firma (18)

Prima love
12.25 Úplně normální (6) 12.55 Deník zasloužilé
matky VI (6) 13.20 Jak jsem poznal vaši matku VI
(19) 13.50 Jak jsem poznal vaši matku VI (20)
14.20 Komisař Rex III (6) 15.20 Diagnóza vražda VII
(3) 16.20 Policie Hamburk VIII (17) 17.15 Nigella vaří
rychlovky (3) 17.55 Výměna manželek USA IX (9)
18.55 Deník zasloužilé matky VI (7) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku VI (21, 22) 20.15 Rizzoli & Isles:
Vraždy na pitevně V (7) 21.15 Sběratelé kostí VII
(12) 22.10 Po krk v odpadcích II (13) 23.10 Srostlé
hlavami, dokument (USA, 2004) 0.15 Volejte
Věštce 2.20 Policie Hamburk VIII (17) 3.05 Nejúžasnější hotely světa I (10) 4.00 Alisa - Jdi za
svým srdcem (180) 4.45 Zhubni, nebo přiber! III (2)

pátek 5. června 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Seattlu 10.30 Kluci v akci 11.00
Dovolená v protektorátu (5/8)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová V
Rušné dny. Seriál (USA, 1993-1998)
14.50 Na toulavém kole
15.05 Což takhle dát si špenát
Komedie (ČR, 1977). Hrají V. Menšík, J. Sovák, I. Janžurová a další
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Tajemství staré bambitky
Pohádka (ČR, 2011). Hrají T. Klus,
K. Janovičová, O. Vetchý, M. Vladyka, J. Lábus a další. Režie
I. Macharáček
21.29 Výsledky losování Šťastných 10
21.30 Všechnopárty
22.25 Kolo plné hvězd
23.20 Anděl svádí ďábla
Komedie (ČR, 1988). Hrají
B. Turzonovová, Z. Studenková,
J. Nedorost, J. Větrovec,
M. Kopecký. Režie V. Matějka
1.00 AZ-kvíz
1.25 Pod pokličkou
Dú Valaši, dú, nesú cibulu. Seriál
(ČR, 2007)
1.50 Dobré ráno
4.20 13. komnata Hany Brejchové
4.50 Designtrend
5.05 Království za koně
5.25 Postřehy odjinud

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.20
14.20
15.15
16.35
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20

22.00

0.05
0.55
1.35
2.10
2.35
3.15
4.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2839)
Ordinace v růžové zahradě 2 (582)
Dva a půl chlapa X (2)
Seriál (USA, 2011)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy II (14)
Revoluce. Krimiseriál (USA, 2004)
Beze stopy IV
Cesta domů. Krimiseriál
(USA, 2005)
Mentalista IV (15)
Válka růží. Krimiseriál (USA, 2011)
Ordinace v růžové zahradě 2 (289)
Dva a půl chlapa X (3)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XII
Znovu a lépe. Krimiseriál
(USA, 2011)
Ulice (2840)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Princ a Večernice
Pohádka (ČR, 1978). Hrají J. Ďurdiak,
L. Šafránková, R. Brzobohatý,
V. Menšík, O. Táborský a další
Kandidát
Komediální thriller (SR/ČR, 2013).
Hrají M. Majeský, M. Kubovčík,
M. Dlouhý, M. Hilmerová a další
Kriminálka Las Vegas XII
Mentalista IV (15)
Novashopping
Prásk!
Kolotoč
DO-RE-MI
Ordinace v růžové zahradě 2 (289)

6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.35
13.35

14.45
15.40

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.25

0.45
2.50

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (18)
M.A.S.H (126-128)
Válečný seriál (USA, 1972-1982)
To je vražda, napsala IV (19)
Zase o rybách. Krimiseriál
(USA, 1984)
Žena zákona (3)
Jeskyně. Krimiseriál (Fr., 1996-2008)
Wolffův revír IV (12)
Útěk do záhuby. Krimiseriál
(N, 1997)
Komisař Rex III (8)
Pátrání po mrtvé. Krimiseriál
(Rak./N, 1996). Hrají T. Moretti,
W. Bachofner, H. Weixelbraun,
G. Zemann a další
Doktor z hor: Nové příběhy III (7)
Nezištnost. Seriál (N, 2009). Hrají
H. Sigl, H. Ruprecht a další
Lilly Schönauerová: Nejlepší den
pro lásku
Romantický film (N, 2010). Hrají
S. Schüttová, J. Weigend,
G. Ricciarelli a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Šmoulové
Rodinná komedie (USA, 2011).
Hrají N. P. Harris, H. Azaria, S. Vergaraová a další. Režie R. Gosnell
Až do smrti
Akční film (USA, 2007). Hrají
J.-C. van Damme, S. Gilesová,
M. Dymond a další
Život podle Dana
Romantická komedie (USA, 2007)
To je vražda, napsala IV (19)

5.00 Zachraň mě V (16) 5.45 Svět Nova Cinema
6.30 Monsuno (4) 6.55 Lovci zločinců (23) 7.50
Gilmorova děvčata VII (9) 8.40 Beze stopy IV (17)
9.30 Odložené případy II (13) 10.20 Susedia
(26, 27) 11.50 Nebezpečná identita (13) 12.40 Gilmorova děvčata VII (10) 13.50 Škola zlodějů 15.45
Kazatelova dcera 17.50 Susedia (28, 29) 19.05 Gilmorova děvčata VII (11) 20.00 Blbec k večeři 22.15
Sirotek, horor (Fr./N/USA/Kan., 2009) 0.35
Zachraň mě V (17), seriál (USA, 2010)

Prima cool
6.10 Těžká dřina 6.45 Hvězdná brána VII (15) 7.55
Bořiči mýtů II (12) 9.25 Futurama VII (12) 9.55
Mrcha od vedle (2) 10.30 Kdo přežije: Hrdinové
proti padouchům (1) 11.30 Autosalon 12.45 Doteky
osudu (9) 13.45 Mrcha od vedle (3) 14.15 Simpsonovi XV (9-11) 15.45 Teorie velkého třesku VII (12)
16.15 Futurama VII (13) 16.45 Bořiči mýtů II (13)
17.50 Hvězdná brána VII (16) 18.50 Simpsonovi XV
(12) 19.20 Simpsonovi XV (13) 19.50 Simpsonovi
XV (14) 20.15 Kurýr II (9) 21.20 Kurýr II (10) 22.20
Lovec trolů, horor (Nor., 2010) 0.30 Balík dolarů,
western (It., 1967) 2.25 Dexter VI (7) 3.15 Doteky
osudu I (9) 4.00 Lovec trolů, horor (Nor., 2010)

Prima love
11.55 Máte doma uklizeno? II (16) 12.25 Úplně
normální (7) 12.55 Deník zasloužilé matky VI (7)
13.20 Jak jsem poznal vaši matku VI (21, 22) 14.20
Komisař Rex III (7) 15.20 Diagnóza vražda VII (4)
16.20 Policie Hamburk VIII (18) 17.15 Nigella vaří
rychlovky (4) 17.55 Výměna manželek USA IX (10)
18.55 Deník zasloužilé matky VI (8) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku VI (23) 19.50 Jak jsem poznal
vaši matku VI (24) 20.15 Zabijácké rekviem, thriller
(Fr., 2011) 22.20 Ve službách CIA (1) 23.20 Dobrá
manželka V (14) 0.15 Volejte Věštce 2.20 Policie
Hamburk VIII (18) 3.05 Nejúžasnější hotely světa I
(11) 4.05 Alisa - Jdi za svým srdcem (181) 4.40
Zhubni, nebo přiber! III (3)
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Tajenka: aby je opakovaly.

Lejla Abbasová
nemyslí na potíže,
teď září štěstím
ČR | Moderátorka Lejla Abbasová (35)
se před časem rozešla s Michaelem Kocábem (60), otcem svého čtyřletého
syna Davida. Ve společnosti pořád září
štěstím a říká, že si těžké chvíle prožila
v soukromí. „Vyřešila jsem si to jinde
než před kamerami. Nejsem ten typ, který by s tím chodil na veřejnost a vyplakával se před lidmi. Já si lížu rány v koutě a pak vstávám jak Fénix z popela,“
vysvětluje Abbasová.

„

Já si lížu rány
v koupelně,
pak vstávám jak Fénix.
Se synem jí nejvíc pomáhá její matka
a jeden den v týdnu se stará Michael Kocáb, takže má Abbasová víc času na práci. „Každé úterý mám volno, což jsou
věci, o kterých se mi mohlo dřív jen
zdát,“ pochvaluje si moderátorka s africkými kořeny. Ty ovšem její syn nezdědil. „Je blonďatý, má blankytně modré
oči s modrým bělmem, aby se to podtrhlo. Jsou africké kmeny, které mají modré bělmo, ale je to nedostatek nějakých
látek, tak snad to není případ Davida,“
říká Abbasová.
(kri, nh, iDNES.cz)

Pomníček pro filmovou legendu
ČR | Největší dětská herecká hvězda
českého filmu Tomáš Holý se čtvrtstoletí od své tragické smrti dočkal důstojného pomníku na severu Čech. Nahradil
ošuntělý křížek na stromě mezi Polevskem a Kytlicí na Českolipsku, kde
v roce 1990 herec při automobilové nehodě zahynul.
Žulový pomník s podobiznou filmové hvězdy nechal podle vlastního návrhu vyrobit velký fanoušek Holého, brněnský podnikatel Hynek Charous.
Jeho výrobu taktéž zaplatil.
„Loni jsem měl pracovní jednání
v České Lípě, a tak jsem se jel na místo
neštěstí podívat. Když jsem viděl, že je
na stromě jenom takový zašlý křížek,
a není na něm ani pořádně vidět Tomášovo jméno, ihned mě napadlo, že
musím něco udělat. Na takové lidi by se
totiž nemělo zapomínat,“ vysvětlil Hynek Charous.
Souhlas s instalací pomníčku vyslovila i Holého rodina a starostka Polevska
Martina Rašínová, která pomohla vyřídit potřebná povolení. „Jsme za iniciativu pana Charouse velmi rádi, jde o krásný a důstojný pomník,“ uvedla.
Tomáš Holý zemřel 8. března 1990,
když narazil autem do stromu. V dětském věku ho proslavily role v komediích Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak
dostat tatínka do polepšovny.
(tom)

O nový Tomášův pomníček nyní pečují zaměstnanci Obecního úřadu Polevsko. Holý tu měl chalupu a osudného dne zde zemřel. FOTO | O. BARTOVSKÝ
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Neratovice znovu nabraly
dech. Za rok chtějí vyhrát divizi
Fotbalisté Neratovic hráli
na přelomu tisíciletí
stabilně druhou ligu.
Tyhle časy se zatím
nevrátí, ale i tak jde klub
nahoru.
PETR PROCHÁZKA ML.
NERATOVICE | Není to zas tak dlouho, co se v Neratovicích hrála druhá nejvyšší česká fotbalová liga. Poté však
přišly finanční potíže a klub z Mělnicka
spadl až do 1. B třídy. V roce 2006 došlo ke spojení klubu s Byškovicemi
a pod trenérem Kafkou jde mužstvo
zpět nahoru. Letos se zatím jeho svěřenci drží na třetím místě divize B a předčívají tím veškerá očekávání.
„Před sezonou jsme měli za cíl vyhnout se záchranářským povinnostem,
zahrát si klidný střed tabulky. Na takto
vysoké příčky jsme určitě nepomýšleli,“ řekl trenér Jiří Kafka.
Hlavním cílem týmu je snažit se hrát
pohledný útočný fotbal, který baví diváky. Ne vždy se to podaří.
„Většinou jsem s výkony kluků na
hřišti spokojen. Samozřejmě, vždy se
dá něco vytknout, ale za tvrdou práci si
pochvalu zaslouží. Jsem rád, že většina
našich hráčů skórovala. To je jen důkaz

Neratovice si zahrály II. ligu naposledy v sezoně 2002/2003.
vyrovnanosti našeho kádru,“ pochvaluje si Kafka.
Se skromným rozpočtem jako mají
zde se samozřejmě druhá liga hrát
nedá. „V současné době už jsme se finančně stabilizovali, ale samozřejmě to
není takové, jako když se tu hrávala druhá nejvyšší soutěž. Ale věřím, že pokud
by se sehnal sponzor, který by byl

ochotný investovat, tak bychom byli
schopni se alespoň o druhou ligu pokusit,“ řekl Kafka o klubu.
V létě se mužstvo nikam nechystá,
trénovat bude pouze v domácích podmínkách, což však na této úrovni bohatě stačí. „Na soustředění jezdíme pouze
v zimě. V létě trénujeme na domácím
stadionu a jeho okolí. Hrajeme nějaká
INZERCE

Bartoň si splnil svůj další cíl
NYMBURK | Ještě jednu sezonu a pak
možná skončí kariéra jednoho z nejlepších českých basketbalistů poslední
éry. Luboš Bartoň si ziskem titulu splnil další cíl, kontrakt na příští sezonu
však ještě s Nymburkem nemá.
Vyhrál prestižní Euroligu i Eurocup,
ovšem český titul Bartoňovi stále chyběl. I proto se loni po bohaté zahraniční
kariéře vrátil domů a oblékl dres Nymburka. Povedlo se, mohl zvednout nad
hlavu trofej pro české šampiony.
„Ne, že bych s tím počítal, ale i proto
jsem si vybral Nymburk, který je v české lize někde jinde než ostatní,“ řekl
Bartoň po rozhodujícím finále. „Samozřejmě jsem to chtěl vyhrát. Jinak už
bych s kariérou skončil, kdybych neměl touhu. Tenhle titul mi do sbírky
chyběl a jsem rád, že ho mám,“ dodal
euroligový šampion s Barcelonou z
roku 2010.
Nymburk byl ve finále už potřinácté
za sebou a podvanácté z toho byl titul.
„To je docela unikát. Na druhou stranu

to není nejlepší pro ligu, když vládne
jen jeden tým. Tady v Nymburku je ale
touha hrát první housle v Evropě a prosazovat se alespoň v Eurocupu. Zatím
nevidím v lize klub, který by se Nymburku mohl v blízké době přiblížit. Ten
rozdíl tam prostě je,“ uvedl Bartoň.

„Bude to moje poslední
reprezentační akce“
Na sezoně ho mrzí jen to, že kvůli zdravotním potížím nebyl pro tým takovou
posilou, jak by si přál. Nemohl tak naplno využít své zkušenosti. Nyní už se
ale těší na to, že se přes léto bude připravovat s národním týmem na zářijové
mistrovství Evropy.
„Těším se hrozně, protože to bude
moje poslední reprezentační akce a doufám, že to bude dobré léto,“ věří. „Pak
ještě jednu sezonu dám. Jestli to bude
v Nymburce nebo jinde, to se ještě rozhodne v dalších týdnech,“ dodal Luboš
Bartoň.
(pep)

FOTO | ARCHIV MAFRA

přátelská utkání, občas se také zúčastníme nějakého turnaje,“ řekl Kafka.
Na letní posílení mají Neratovice vyhlídnutých šest až osm hráčů, jejichž
jména si zatím kouč nechal pro sebe.
„V příští sezoně bychom chtěli atakovat
nejvyšší příčku naší divize, takže určitě
posílíme. Koho přivedeme, však zatím
nevím ani já sám,“ usmál se Jiří Kafka.

LETN
VÁNOCE

K NÁKUPU DÁRKY ZA

3 900 Kč
více na www.alza.cz/letnivanoce

Jedna z nejoblíbenejších
Electrolux EWT 1262 TDW
+ Pračka s horním plněním s nízkou spotřebou vody
+ Funkce odloženého startu pro využití levnějšího proudu
+ Vypere až 6 kg prádla najednou
+ Rychlost odstřeďování až 1 200 ot./min
+ Ochrana proti přetečení

UŠETŘÍTE

1 021,-

8 020,-

6 999,FAP2101b

objednací kód:

Miix práce
a zábavy
Lenovo Miix 3 8 Black 32GB
+ Nová verze tabletu z oblíbené řady Miix
+ 7,85“ IPS displej (1 024 × 768), poměr stran 4:3
+ Čtyřjádrový procesor Intel®, 2 GB RAM
+ Paměť 32 GB + microSD až 64 GB
+ Windows 8.1 with Bing + Oice 365 Personal na 1 rok

UŠETŘÍTE

500,-

3 999,-

3 499,objednací kód:

NT213c2d

Vytiskne
až 2× více
stran
HP Deskjet 2645 Ink Advantage All-in-One Printer
+ Multifunkce s nízkými náklady na tisk
+ Tiskne, skenuje, kopíruje, faxuje
+ 1 černobílá strana již od 0,69 Kč!
+ Barevný i černobílý tisk 4 800 × 1 200 dpi
+ Automatický podavač (ADF)

UŠETŘÍTE

400,-

2 099,-

1 699,-

objednací kód:

PA006d92

Kvalitní
smartphone
za hubičku

UŠETŘÍTE

1 109,-

3 999,+
+
+
+

ov procesor
4“ displej (800 × 480), dvoujádrový
Pa 4 GB + slot microSD (až 32 GB)
Paměť
5Mpx fotoaparát, GPS, WiFi
Google Android 4.2 Jelly Bean

2 890,-

objednací kódy:

RS167b1

RS167b2

Energie
stále po ruce
CONNECT IT CI-524
CO
24 Power
owe Bank 15000
+ Power
Po banka s akumulátorem 15 000 mAh
+ Snadné nabíjení
íj mobilních zařízení s microUSB
+ 2× konektor USB (5 V / 1,5 A) + microUSB
+ Nízká hmotnost pouze 330 g
+ LED kontrolka stavu nabíjení

UŠETŘÍTE

200,-

1 099,-

899,-

objednací kód:

JD746q3

Akční kamera
za úžasnou
cenu
Lamax Action X6
+ Full HD záznam nebo HD při 60 fps
+ 12Mpx snímač, integrovaný LCD displej
+ Široký úhel záběru 170°, detektor pohybu
+ Vodotěsné pouzdro do 30 m hloubky
+ V balení druhá náhradní baterie!

2 990,objednací kód:

LMA001c

Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 29. 5. 2015 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob.

Všechny dárky vyřešíte na

