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„To se ti povedlo!
Já ti říkal, že i mamka
může bejt sexy, ty vole.“

Malý detektiv. Velké dobrodružství.

PREMIÉRA
DRUHÉ ŘADY
SERIÁLU
22. DUBNA NA
PLAYTVAK.CZ
V KINECH VE 2D A 3D

OD 29. BŘEZNA

JANA PLODKOVÁ

Marketing, reklama, public relations
Digital Marketing Manager (H4329)

Administrativa

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

PR specialista (seniorská pozice) (P4307)
Specialista marketingu s AJ okr. Hradec…

40 000 - 55 000 Kč / měsíc

Administrativní podpora firmy

25 000 - 28 000 Kč / měsíc

Asistent/ka S němčinou, plzeň

30 000 - 30 000 Kč / měsíc

Personalista-mzdová/vý účetní

B i
Ad i
i
Více na www.jobdnes.cz

ř d
Více na www.jobdnes.cz

di

Kč /

18 000 Kč

Asistentka ve výrobní firmě- brno modřice

Nadšenec pro sociální média s němčinou, do 45… 40 000 - 45 000 Kč / měsíc
i l

JIŘÍ VYORÁLEK

ě í

Kvalita, kontrola jakosti

Marketing, reklama, public relations

Customer quality engineer

Digital Marketing Manager (H4329)

Práce v čistém 2 směnném provozu vhodná pro ženy - mzda od 17 000 Kč/

PR specialista (seniorská pozice) (P4307)

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

měs.…

Specialista marketingu s AJ okr. Hradec…

Kontrolor výroby - svarů

Nadšenec pro sociální média s němčinou, do 45… 40 000 - 45 000 Kč / měsíc

M
ž k lit (P4332)
Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Citroën C4 Cactus 1,2 PureTech...

40 000 - 55 000 Kč / měsíc

Tatra T815 V-6x6-Hydr.RukaHiab...

Kawasaki Z 750

Tachometr 1 km

Vyrobeno

Tachometr 9 407 km

Palivo

benzín

Tachometr 118 944 km

Palivo

benzín

Cena

299 900 Kč

Palivo

diesel

Cena

152 000 Kč

Cena

361 790 Kč

Vyrobeno

2017

Auto Mrkvička s.r.o.
326 721 548
www.automrkvicka.cz

1987

Solvent Truck s.r.o.
739 777 111
www.solventtruck.cz

Vyrobeno

2012

Zbyněk Soukup - Motorsport
493 557 152
www.motosoukup.cz

JAROSLAV PLESL

INZERCE

Vzrušuje Vás cestování ?
…Spolu
poznáme svet!
^

Váš slevový kód

telefonicky + internet:

8 dní místo 11990 Kč

ŘECKO: Po stopách bohů!

OSTROV

Naše ceny jsou sexy !

8 dní místo 11990 Kč

Kulturně poznávací cesta!

KRÉTA 5990,- MAROKO 5990,Kč

od

Kč

od

navíc letenka a transfer

navíc letenka a transfer

CZ 18 5PL 035 4H HOTELY • SNÍDANĚ • 3 VÝLETY V CENĚ! 4H HOTELY • SNÍDANĚ • 5 VÝLETŮ V CENĚ!
Zavolejte - bezplatná linka: ✆ 800 101 606 • www.nikal-zajezdy.cz Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 Šumná • provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo • IČO: 26276186
Malý detektiv. Velké dobrodružství.

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.

ČÍSLO 13, ROČNÍK VII

29. 3. 2018

INZERCE

ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.
V KINECH VE 2D A 3D

OD 29. BŘEZNA

„Je neuvěřitelné, kam
se Fauna posunula“

ALICE BENDOVÁ

Oslovují mě samí divnolidé,
úchyly asi přitahuju ...str. 10 a 11

Pavel Křížek před dvaceti
lety založil ve Voticích
Ochranu fauny ČR.

Od jara s novým logem

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
HRACHOV, VOTICE | Sídlo Ochrany
fauny ve Voticích v roce 2012 přestěhoval ornitolog Pavel Křížek do Hrachova. Tam s pomocí dotací vzniklo jedno
z nejmodernějších center ochrany přírody a zároveň jeho nový domov. Na Votice nezapomíná, loni tu otevřel unikátní
motýlárium. „Dvacet let jsem budoval, s tím je konec. Teď se budu věnovat
aktivní ochraně zbytků naší úžasné přírody,“ říká .
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5

Tel.: 777 133 130

www.vykupzahotove.cz

Ornitolog Pavel Křížek se před dvaceti lety rozhodl založit Ochranu fauny
ČR ve Voticích, před lety ji přestěhoval do Hrachova.
FOTO | F. VLČEK, MAFRA

Milé čtenářky, milí čtenáři,
jestli se vám při pohledu na dnešní vydání
zdá týdeník 5plus2 v něčem jiný než
obvykle, máte pravdu. Teď na jaře všechno
kolem rozkvétá, a tak jsme nechali
„prokouknout“ také 5plus2, která dostala
nové logo. Je modernější, výraznější a jak
vidíte na této straně nahoře – váš region
z něj přímo svítí. Věříme, že teď už nás
nikdy a nikde nepřehlédnete.
U téhle kosmetické změny ale zůstat
nemusí. Máte nápad, co byste v 5plus2
rádi viděli, o čem byste si častěji četli,
nebo jaké rubriky by se vám líbily? Napište
nám na e-mail redakce@5plus2.cz. Těšíme
se na vaše náměty!
Vaše redakce

INZERCE
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Více informací na www.xxxlutz.cz

169,-

119,-

Fried-Chicken-Salad
řízečky s kuřecích prsních
ﬁletů na čerstvém listovém
salátu

Pla
od 29 tí
do 01 .03.
.0
2018 4.

ilustrační foto

DOMY NÁBYTKU. TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

Zde odtrhnout – nabídka platná s tímto poukazem

XXXL POUKAZ
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Benešovsko

Vajíčka si namalujte v muzeu
O prodlouženém
velikonočním víkendu si
můžete vyrobit kraslici
v muzeu nebo vyrazit na
hrad či zámek. Otevřeno
budou mít i v pondělí.

s dětmi nazdobí vajíčka. V keramické
dílně keramické ptáčky a beránky, upletou pomlázky a vyrobí placky se jmény,“ vyjmenovala kastelánka Magdalena Timplová.

Otevřou řadu výstav

5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
BENEŠOVSKO | Velikonoce Na Františku ve sklářské huti v Sázavě jsou už
tradiční. Huť otevřou pořadatelé v pátek
i v sobotu s programem pro veřejnost.
Celodenní vstupné je jen padesát korun.
V akci budou skláři, kteří připravili
workshopy, ale návštěvníci si mohou namalovat také vejce, uplést pomlázku
a zasoutěžit si se skřítkem Kerblíkem.
„Zájemci si mohou vyzkoušet sklářské techniky, které používáme u nás na
huti. Sklo ale nebude zdaleka jedinou
zábavou. Připraveny budou i velikonoční trhy s tradičními řemesly a květinová
show s dražbou vyrobených kytic,“ uvedl ředitel Václav Pošmurný.
Floristická show Kláry Franc Vavříkové začíná v 15 a 16 hodin. Děti přijede pobavit od 11 hodin Bářino toulavé
divadlo.
Na velikonoční trhy s programem se
můžete vydat i do hradu Týnec nad Sázavou 1. dubna od 13 hodin. „Máme připraveno minitržiště, kde nakoupíte bižuterii, výrobky z kozího mléka – mýdla
a krémy. Výtvarnice Lenka Útratová

Malířka Lenka Útratová předvádí zdobení vajíček. Od května do června
bude mít výstavu obrazů v týnecké galerii.
FOTO | MAGDALENA TIMPLOVÁ

Retrovýstavu si připravili žáci základní školy. 1. dubna ve 14.30 hodin se otevře v prvním patře gotické věže. Potrvá do konce září. FOTO | M. HARNOSTÝLOVÁ

K letošnímu výročí 700 let od první písemné zmínky o Týnci připravilo muzeum po celou sezonu řadu akcí a výstav
a právě v neděli od 14.30 hodin v prvním patře gotické věže otevřou například Retrovýstavu, kterou připravily
děti a učitelky základní školy a družiny.
Zahájí i výstavu „Týnec 100x jinak“
a od 15.30 hodin začne vernisáž obrazů
týneckého výtvarníka Antonína Krcha.
Po zimní přestávce se v sobotu a v neděli otevře i Včelí svět v Hulicích. Zájemci si namalují kraslice včelím voskem nebo si vyrobí ozdobu třeba do velikonočního květináče. Zpřístupní i expozice o včelách, otevřeno bude mezi
10. a 16. hodinou.
Sezonu zahájí v sobotu zámek Růžkovy Lhotice. Velikonoce si připomenou
od pátku do pondělí na hradě Český
Šternberk a také na zámku Konopiště.
Tady je novinkou letošní sezony zpřístupnění západního křídla veřejnosti,
které užívala manželka Františka Ferdinanda d´Este Žofie Chotková. „Prohlídkám věnujeme večerní čas, kdy je klid
a jiná atmosféra než při denním provozu,“ uvedla kastelánka Jana Sedláčková. Opakovat se budou každých 14 dní
od 19 a 19.30 hodin. První začíná
11. dubna. Konopiště si letos také připomene 700 let od první zmínky a otevře
výstavu o posledním českém králi Karlu I., která bude přístupná od 15. dubna.

INZERCE

VÁŠ REALITNÍ MAKLÉŘ

pro Benešovsko

Ing. Pavel Janouš
pavel.janous@re-max.cz
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„Je neuvěřitelné, kam
se Fauna posunula“
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Jaký byl Pavel Křížek před dvaceti
lety a jaký je dnes?
Jsem starší, unavenější a cítím i částečné vyhoření. Na druhé straně, když se
ohlédnu, nemám se za co stydět. Chystáme teď vizi organizace na dalších pět
let, a to je nová výzva.

Jak vypadá prohlídka Hrachova?
Každý dostane průvodce, projdou si expozici zvířat a během sezony se u nás
protočí tři výstavy, takže jdou do expozice ryb na výstavu, pak si tu můžou sednout, posvačit, dát si zmrzlinu. Máme
nové dětské hřiště pro děti, po celém areálu je několik typů herních prvků. Rodina tu může trávit i 2–3 hodiny.
Jezdí turisté spíš o prázdninách?
Do prázdnin k nám přijíždějí autobusy
se skupinami školáků a o víkendech vítáme už první turisty. O prázdninách je
návštěvnost větší, přijíždějí hlavně rodiny s dětmi. Roční návštěvnost Hrachova a motýlária ve Voticích a výukové
programy ve školách je 23 tisíc lidí.
Jaká zvířata návštěvníci uvidí?
V expozici jsou naše druhy zvířat – srnka, vydra, liška, orel mořský, orel skalní, různé druhy sov, vodní ptáci. Je to taková minizoo. Když přijede škola, mohou se děti účastnit třeba krmení. Když
je běžný den a jsou tady turisté, tak jim
i průvodce nějaké mládě ukáže.
Hovořil jste o výstavách...

ŽALUZIE
ROLETY

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

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz

Bylo by v současné době snazší založit Ochranu fauny?
Je až k nevíře, kam se Fauna posunula.
Startovací bylo, že jsem ze svého invalidního důchodu vzal dva tisíce korun
a založil organizaci. Pronajal jsem si
zdevastované zahradnictví, desítky lidí
mi zdarma pomáhaly. Něco podobného
si dneska dokážu představit jen těžko.
Kdy otevíráte sezonu v Hrachově,
jak se na ni připravujete?
Otevřeme 1. dubna na Den ptactva.
Lidé si sem mohou přijít mezi desátou
a šestnáctou hodinou vyrobit ptačí budku a odnést si ji. Prohlédnou si stanici,
navštíví expozici ptáků a savců. Nedávno jsme vyrobili desítky budek pro kavky obecné a sýce rousné, které rozvezeme po parcích a lesích na Benešovsku
a Příbramsku. A další novinka, nevyhnulo se nám školení na elektronickou
evidenci tržeb, do které jsme spadli. Provozujeme obchůdek se suvenýry. Vyhodili jsme komínem peníze za pokladny
a tiskárny.

INZERCE

KRÁTCE
Začne přeměna nádraží

První otevřeme 6. dubna výstavu starosty Neveklova Jana Slabého „Co mne
kdy napadlo aneb že by epigram?“.
Jsou to takové ilustrované veršovánky
z jeho cest. Pak tu bude vystavovat Jiří
Kolář, což je významný český výtvarník, který působil v Paříži. Bude to výstava „Ornitologie v moderním umění“.
Třetí se bude týkat uměleckého skla,
které nám zapůjčí z Centra sklářského
umění, z Huti František ze Sázavy.
Jsou nějaké novinky v motýláriu?
Víc se rozjedou chovy, víc se zapojí biotopy a především pracujeme na parku,
který vznikne v sadu dole pod ním.
Bude s interaktivními prvky pro děti
a volně přístupný. V loňské roce vznikly tůně. V květnu by mělo být hotovo.
Budete budovat v rámci Fauny něco
dalšího?
S budováním končím, budu se věnovat
jen záchraně zvířat, ochraně přírody,
rozšiřovat síť motýlích rezervací. Chci
si dát víc času na rodinu, na sebe a začít
zase číst. Knihy jen dokupuji a nemám
čas je otevřít. Do „důchodu“ se nechystám, bez mé práce být nemůžu.
Našel jste si svého pokračovatele?
Mám kolem sebe dobré lidi a ti mají zásluhu na tom, že jsme tak úspěšní. Od
podzimu nastoupil RNDr. Ondřej Sedláček, který vyučuje na Přírodovědecké
fakultě UK. Tomu bych rád Faunu jednou předal.
Chystáte velké oslavy k výročí?
Chystáme do konce roku celou řadu
akcí jak na Hrachově, tak ve Voticích.
Chci pozvat starosty z regionu, kteří nás
podporují, a sponzory. Několik kapel
chystá velký rockový „Mejdan pro faunu“, který postupně navštíví Bystřici,
Milevsko, Sedlčany a Tábor.

Záchranná stanice Ochrany fauny
ČR v Hrachově je jakousi minizoo.
Návštěvníci tu vidí sovy, orly, lišky
nebo srnky.
FOTO | F. VLČEK, MAFRA

SÁZAVA | Začátkem dubna odstartuje
přestavba autobusového nádraží v Sázavě na nový moderní dopravní terminál.
Náklady jsou kolem 24 milionů korun.
Evropská dotace pokryje zhruba 85 nákladů. Stavba, která potrvá do konce
roku, omezí dopravu.
(buš)

INZERCE

Ě !!!
NOVĚ V KO3L9ÍN
593 815
Štítary 13 - tel.: 7

Koberce, Vinyl, PVc
Podlahy, dVeře
z
www.strnad-koberce.c
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Česká republika

Stop! Co byste neměli
o Velkém pátku dělat
Pětašedesát let nepatřil mezi státní svátky,
z kalendáře ho vyškrtli komunisté. Před třemi roky
se díky převaze jediného hlasu v Senátu mezi volné
dny vrátil. Den ukřižování Ježíše Krista není jenom
magickým svátkem zázraků, kdy se otevírají
poklady. Svazují ho tradice, při jejichž dodržování
nesmíte na některé práce a činnosti ani pomyslet.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

JAN KORBEL
ČR | Když se v roce 2016 tehdejší lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka na sociálních sítích pochlubil, že svému bratrovi pomáhal o Velkém pátku
zasít, pěkně to schytal. Je prý mizerný
křesťan, když se do polních prací pustil.

ona kvílí spasitele. A další lidová moudrost říká: Kdo na Velký pátek orá, tomu
se chleba nedostává.
Značí
to, že
v tento
den jsou zapovězeny veškeré práce
na zahradě, v sadu i na
poli. Vzhledem k tomu, že
byste neměli hýbat s půdou, nechte setí, rytí, okopávání, orání, hrabání i ostatní úpravy záhonů na další dny. Uctíváte tím matku, která nosí dítě. I proto se k zemi
pokleká a klaní se jí.

Prádlo v Kristově krvi
Podle další ze zvyklostí ženy nesmějí
prát prádlo. Jenže téhle práci by se o
Velkém pátku neměli věnovat ani muži.
Voda má v ten den totiž duchovní očistné poslání. Lidé dříve vstávali už před
východem slunce a dokonce i s dobytkem se chodívali mýt do potoka, aby
byli uchráněni před nemocemi. „Při

Právě politici KDU-ČSL o rok dříve
s nadšením vítali schválení Velkého pátku a zařazení mezi státem uznávané
svátky. „Chce se mi říci: konečně!“ prohlašoval tenkrát sám Jurečka. „Lidé si
nebudou muset brát dovolenou ani kvůli dětem a jejich prázdninám, ani z náboženských důvodů,“ přisadil si šéf jeho
strany Pavel Bělobrádek. A čeho se Jurečka vlastně
dopustil? Pranostika
praví: Na
Velký pátek
se
nemá hýbat
zemí, neb

v Kristově krvi. Proto je praní i bělení
prádla zapovězené. Takže se nebojte
vzdorovat
své manželce
a klidně jí
řekněte,
že ty vaše
špinavé
košile, ponožky,
montér-

ky, ale i prostěradla a povlečení ještě nějaký ten den počkají.
Navíc otužilci mají výhodu. Už žádný zubař. Stačí se ponořit do řeky či potoka a vylovit kamínek. Jenže pozor, je
potřeba ho vytáhnout ústy! Ten pak hodíte levačkou za hlavu a to vás prý
ochrání před bolením zubů.
Vzhledem k tomu, že je Velký pátek považovaný za den modliteb,
smutku a klidu, zůstávají zapově-

zeny i domácí práce. Vyhněte se poklízení i zametání. Je to den půstu, takže rozhodně nevařte maso
(s výjimkou ryb). Mnohde dokonce nekuchtili vůbec, stačívalo jediné jídlo, zpravidla šlo o chléb a
kávu. Jinde zase hospodyně podávala hrachovou nebo zelnou polévku či krupicovou kaši.

Uhranutí čarodějnicí
A docela určitě si v pátek nic nepůjčujte od sousedů, ani jim nic nedarujte. Temné síly černé magie mají
největší moc a snadno dokážou očarovat vypůjčenou věc. Předkové se proto
obávali zlých duchů, čarodějnic a možného uhranutí. Takže se raději držte starého pořekadla: „Na Velký pátek nepohneš zemí, nezatopíš do východu slunce, neupečeš, nevypereš a nevybělíš, nezameteš, nevyneseš z domu, neprodáš,
nepůjčíš, nedaruješ a nepřijmeš dar.“

úsvitu se omývali proudící vodou, která
má podle víry lidu léčebnou a ochrannou moc právě na Velký pátek,“ vysvětluje etnografka Kamila Skopová. Ale
když do vody dáte prádlo,
jako
byste je máčeli
Do kuchyně ani nemusíte. Předkové drželi přísný půst, když už jedli,
tak třeba rybu nebo zeleninovou
polévku. FOTO | SHUTTERSTOCK, MAFRA

INZERCE

Na Zelený čtvrtek
matcha plný hrnek
Japonský zelený čaj matcha je přímo stvořený pro svěží skok
do jara! Tento zelený zázrak má díky speciﬁckému způsobu pěstování obrovské množství vitamínů a dalších zdraví
prospěšných látek, pomůže vám shodit zimní tukové zásoby
a nabije vás energií!
Detox a vitamíny

Zelený životabudič jménem matcha se pěstuje
na japonských čajových plantážích. Pár týdnů před
sklizní se rostliny zakryjí tak, aby k nim sluneční paprsky téměř nepronikly. Listy čajovníku tak produkují velké množství chlorofylu, díky kterému matcha přímo přetéká antioxidanty. Listy čajovníku se
pak semelou na jemný prášek, který se rozmíchá ve
vodě, ale nerozpustí. Má tak 10× vyšší nutriční hodnoty než běžný zelený čaj, působí protizánětlivě
a vychytává volné radikály.
Díky kombinaci látek teofylin a L-Theanin posiluje paměť, pomáhá při koncentraci a snižuje duševní a fyzický stres. Navíc vyplavuje z těla těžké kovy a chemické
toxiny, obsahuje vitamíny A, C, ale také bílkoviny, draslík,
železo a vápník. Ideální pomocník při jarním detoxu!

Zelený čaj na steroidech

Matcha je vyhlášený pro svou schopnost zrychlit metabolismus až o 40 %! Usnadní vám tak nejen trávení při velikonočním hodování, ale snadněji se s ním zbavíte i přebytečných kilogramů.
A protože se kofein obsažený v matcha, na rozdíl od kávy,
uvolňuje postupně až po dobu 6 hodin, je tento zelený
elixír oblíbený i mezi sportovci. Matcha obsahuje také
katechiny, látky, které pomáhají tělu zvyšovat výkonnost
při sportovních aktivitách a chrání buňky před poškozením. Matcha Tea vám kryje záda!

matchatea.bio

-1
5%

Matcha Tea se pyšní certiﬁkací
certiﬁkací BIO, Certiﬁkátem
Certiﬁkátem
o zdravotní nezávadnosti produktu a každá šarže matcha prochází testy kvality, aby splnila ty nejpřísnější limity pro prodej na českém trhu. Náš nejoblíbenější výrobek, Bio Matcha Tea Harmony, byl už podruhé v řadě
našimi zákazníky oceněn jako Produkt roku na portále
Heureka.cz.
Výhodou Bio Matcha Tea Harmony je snadná příprava
– stačí vysypat jeden 2g sáček do lahve nebo šejkru, zalít
vodou a protřepat. Jestli si vychutnáte matcha jako šálek čaje nebo dáte přednost osvěžující studené variantě,
je na vás. Čaj můžete dochutit citronem, medem nebo
přírodním sirupem.
I použití Matcha Tea v kuchyni se meze nekladou!
Zkuste matcha přimíchat do těsta, pudingu, kaše nebo
krému a vykročte vstříc jaru tou správnou nohou!
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Snadno, rychle a v BIO kvalitě
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Z bojovníka v ringu se přeměnil
Holky se Matějovi vždycky líbily. Aby o něj měly zájem, začal sportovat. Zároveň si
ale musel přiznat, že jeho občasné převlékání za děvče jej nejen baví, ale přináší mu
i uspokojení. Se svojí jinakostí nejdřív bojoval. Věřil, že pravá láska vše změní.
Podařilo se to ale jen dočasně. „Když ze mě kamarád pomocí make-upu vykouzlil
ženu, bylo to úžasné. Tolik jsem se sama sobě líbila, že jsem šminky vůbec nechtěla
smýt. Tehdy jsem si uvědomila, že potřebuju pomoc odborníka,“ vypráví. Matěj tak
nastoupil dlouhou cestu proměny v Martinu. Krok za krokem ji může sledovat
kdokoliv, protože Martina je zároveň youtuberkou, která celý proces sdílí na internetu.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Vysoká blondýnka s dokonalým
make-upem, jistou chůzí a měkkým moravským přízvukem má za sebou několik let trvající zásadní změnu života. Až dnes – po
téměř čtyřech letech, které zabrala postupná
proměna z muže v ženu – přiznává, že začíná být šťastná. Z Matěje se stala Martina. Má
dobrou práci, živí se jako redaktorka v oboru
financí. Má přítelkyni, milující rodinu a v neposlední řadě jednoho svérázného bezsrstého kocoura. To vše si před pár lety ani neuměla představit.
Svou cestu za proměnou z muže na ženu
se Martina navíc rozhodla ukázat i dalším lidem. Vlastně komukoliv. Stala se youtuberkou jménem Sob.mar.ka a před kamerou už
více než přes rok odhaluje krok po kroku
proces, který jí od základu převrátil život.
Na začátku jejího příběhu však nešlo
o klasickou šablonu, kdy se chlapec či dívka od počátku vnitřně cítí jako „ve špatném

„

té doby dětské, rysy začaly získávat na
mužnosti a dívčí převleky najednou samotnému Matějovi připadaly nepřirozené.
„Nelíbila jsem se sama sobě. Dokud jsem
byla malý chlapeček, který se namaloval,
bylo to takové roztomilé, protože děti mohou působit do určité míry bezpohlavně.
Jenže najednou vypadal výsledek strašně
hrubě. Estetický dojem byl pro mě doslova hnusný, a to mi vadilo,“ říká otevřeně
Martina a jedním dechem dodává, že dodnes je pro ni vzhled velmi zásadní.
Člověku, který si nevyslechl její příběh,
se takový postoj může zdát povrchní a dost
možná to tak i skutečně je. Po chvíli vyprávění ale postupně začne dávat smysl, proč
je pro Martinu vzhled tak důležitý. Tomu,
aby se na ni ze zrcadla usmívala pohledná
žena, totiž obětovala hodně.

„Žádná o mě nestála“
V 17 letech byla ještě vidina změny pohlaví Matějovi na míle vzdálená. Trápila ho totiž jiná věc – byl sám. „Víc než sám být děvčetem, jsem si přála nějaké mít,“ vysvětluje. Dokonce ji napadlo, že tajné fantazie

Vlastní pokoj mi dal svobodu. Dělala
jsem si večery pro sebe, kdy jsem si
oholila nohy, nakoupila spodní prádlo, make-up.
těle“. Stav, kdy by se už v dětství tehdy ještě Matěj vnímal čistě za holku, prý nenastal.
„Když jsem ale třeba zůstala nemocná
doma, tak jsem se oblékala do sestřina oblečení. Byla jsem ovšem zároveň kluk, co chodí hrát s kamarády fotbal a bavilo mě to. Necítila jsem se uvězněná v jiném těle,“ vrací
se dnes 29letá Martina ve vzpomínkách do
svého dětství, kdy vyrůstala jako Matěj.
Ostatně tomu, že kdesi uvnitř malého chlapce dřímá dívka, nenasvědčovalo ani jeho zalíbení v děvčatech. „Holky se mi vždycky líbily. Když jsem třeba na táboře chtěla nějakou získat, musela jsem zkrátka být mezi
kluky. Necítila jsem, že by to pro mě bylo
něco nepřirozeného,“ pokračuje.

Vzhled není jen povrchnost
Pojem transsexualita jí v dětství mnoho neříkal. Už tehdy si ale uvědomovala, že občasné převlékání za děvče ji nejen baví, ale
také přináší pocity spokojenosti. Mnohé se
změnilo až okolo jejích 17 let. Jemné, do

o ženské identitě pramení z toho, že nemůže najít přítelkyni. Děvčata
o náctiletého Matěje příliš zájmu
nejevila. Jak dnes usměvavá blondýnka přiznává, nebylo se čemu
divit. „Byla jsem kluk, co pořád sedí u počítače a tloustne.
Takový looser, o kterého
bych sama nezavadila,“
směje se s odstupem času.
A tak na sobě student
Matěj začal pracovat. Posilování, solárko, stylový
účes a trendy oblečení nahradily virtuální realitu počítačových her. Na nezájem dívek
už si nemohl stěžovat. Problém
mu spíš dělala věrnost. Z malého
jihomoravského městečka se pak
za studiem odstěhoval do Ostravy.
Pomalu se v něm ale znovu začala
projevovat touha po dívčím životě.
„Přicházelo to ve vlnách, a tyhle vlny
byly postupně silnější a silnější. Do toho

mi stále ještě do jisté míry vyhovoval klučičí svět. Dělala jsem thai box a užívala si, že
o mě mají ženy zájem. Tyhle dva světy existovaly vedle sebe,“ vrací se Martina v čase.

Ženou v mrazivém Finsku
Další změnu přineslo stěhování
do Prahy. „Najednou jsem
byla ve velkoměstě. Měla
jsem pocit, že bych se
tady mohla ztratit a konečně se stát holkou.
Nebo si najít takovou
přítelkyni, která bude
prostě ‚ta pravá‘ a já
vedle ní ztratím tyhle
své touhy. A tak jsem

se rozhodla pro to druhé, protože to bylo
jednodušší,“ vypráví. Jakkoli se představa
dokonalé dívky, která by Matěje „vyléčila“ zdála být nepravděpodobná, skutečně
se tak stalo. Alespoň na čas.
Vedle nové lásky našel vše, co hledal.
Potřeba potají se stylizovat do ženské role
úplně vymizela. Ovšem jen do té doby,
než zamilovaný pár na půl roku oddělilo
studium v zahraničí. A tam – v mrazivém
Finsku, se v Matějovi opět projevila žena.
„Byla jsem tam sama a poprvé v životě
jsem měla pokoj jen pro sebe. To mi dalo
ohromnou svobodu. Dělala jsem si večery
pro sebe, kdy jsem si oholila nohy, nakoupila spodní prádlo, make-up… Strašně se
mi stýskalo po mé lásce, ale díky těmhle rituálům jsem se cítila skvěle,“
usmívá se Martina. Po návratu do Prahy společný
vztah ještě více posílil. Zároveň si ale začala bolestně uvědomovat, že jí
chvíle v dívčí
kůži chybí.
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v ženu. Operovali ho i v Thajsku
Trvalo ještě další rok a půl, než se dostala do zoufalé fáze, kdy už nevěděla, co si
se sebou počít. Pak nastal zdánlivě bezvýznamný moment, kdy požádala svého kamaráda, který se dříve věnoval travesti
show, aby z ní pomocí make-upu vykouzlil ženu. Výsledek tehdy už 25letého Matěje ohromil. „Bylo to úžasné. Tolik jsem se
sama sobě líbila, že jsem šminky vůbec nechtěla smýt. Tehdy jsem si uvědomila, že
potřebuju pomoc odborníka,“ vzpomíná.
V doprovodu své přítelkyně se tedy vydala k sexuoložce. Konstatování lékařky
potvrdilo, že Matěj není psychicky nemocný, ale že je skutečně transsexuál. To vše
změnilo.
„Zčásti to pro mě byla úleva, ale na druhou stranu jsem věděla, že pokud do toho
půjdu, ztratím ženu, kterou jsem milovala.
Asi týden nato jsme se rozešly. Řekla, že
mi nechce bránit, ale ona sama to se mnou

„

V minulosti,
když jsem
chtěla být hezký muž,
mohla jsem jím být.
Stačilo na sobě
zapracovat. Jako žena
už to tak snadné nemám.
nezvládne. Ode mě by zase bylo sobecké
nalhávat jí, že mě to přejde,“ popisuje.

Rány z ringu hojí plastiky
A tak se Martina vydala na několik let trvající cestu za vysněnou podobou, jejíž konec
má na dohled až dnes. „Když se o všem dozvěděla moje máma, byla nešťastná, to pro
mě bylo moc těžké, ale nemohla jsem se
vzdát. Nic mi nemohlo ublížit víc než tehdejší rozchod. O to byl můj coming out snadnější. Nezajímalo mě, co si ostatní myslí.“
První na řadě byla hormonální léčba
a s ní se začaly dostavovat první výsledky.
S těmi ale nebyla vyloženě spokojená,
přestože díky hormonům se její vzhled začal měnit. Rysy se zjemňovaly, postava začala získávat oblejší ženské tvary. V očích
Martiny to bylo málo. Dodnes lituje jediné
věci, a sice že s proměnou nezačala dříve.
Věří, že dnes by byla dokonalejší ženou,
kdyby její zevnějšek nestihl tolik zmužnět.
Pravdou je, že v době před proměnou
byl Matěj pořádný kus chlapa. Roky v posilovně a v ringu se navíc postaraly nejen
o vypracovanou muskulaturu, ale také o třikrát zlomený nos, který ani plastická operace nedokázala dokonale narovnat. Nerovnost sice není výrazná a na první pohled je
přehlédnutelná, ale pro Martinu je to jedna
z připomínek minulého života, které se nikdy nezbaví.
„Když začne s hormonální léčbou mladý – třeba sedmnáctiletý kluk, který ještě
nemá výrazné mužské rysy a jeho obličej
je přirozeně jemnější, účinek estrogenu,

Matěj se chtěl líbit dívkám, tak
na sobě začal pracovat. Pak ale
pochopil, že skutečně šťastný
bude až jako žena. A tak podstoupil přerod v Martinu.
jenž užívá, je mnohem dokonalejší. Za rok
z něj může být opravdu krásná dívka,“ vysvětluje.

Operace je drahá jako auto
Pro Martinu má pojem krása ještě jeden zásadní rozměr, a tím je uvěřitelnost. Jako
všechny transsexuálky, ani ona nechce,
aby se na ni lidé dívali s pochybou. Chce
být uvěřitelná, skutečná. Jak sama říká, jeden z největších problémů změny pohlaví
je sebepřijetí. „V minulosti, když jsem
chtěla být hezký muž, mohla jsem jím být.
Stačilo na sobě zapracovat. Jako žena už
to tak snadné nemám. Jsou hranice, o kterých vím, že jich nedosáhnu,“ říká.
Nespokojenost s průběhem hormonální
terapie a přetrvávající stesk po bývalé přítelkyni dokonce zapříčinily, že se v jednom
momentu rozhodla proměnu zarazit. V té
době už za sebou měla plastickou operaci
nosu, brady, voperované prsní implantáty

Problémy „trans“ dětí
Řešení sexuální identity není aktuální téma
pouze pro dospělé. V posledních letech
vzrůstá počet mladistvých a dětí, kteří se
objevují v ordinacích odborníků se stejným
problémem. „Co se týče dětí v předškolním
a mladším školním věku, jejich počet u mne
v ordinaci se letos pohybuje kolem třiceti.
Mladiství klienti a klientky přicházejí v počtu
mnoha desítek,“ upřesnila sexuoložka Hana
Fifková. Nejmladším je jen šest až sedm let.
Ještě před několika lety se přitom téma
transsexuálních dětí v ordinacích ani
médiích prakticky neřešilo. „Vždycky se jim
říkalo, že musí počkat do 18 let. Teď se
samozřejmě s těmi dětmi pracuje, když
přijdou i v mladším věku,“ vysvětluje
Ivo Procházka ze Sexuologického ústavu
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

a doplněné vlasové kořínky, protože jako
spoustě mužů, i jí se začaly prohlubovat
kouty. Pořád ale existovala cesta zpět. „Implantáty se daly zase vyjmout a operace
v obličeji přinesly v podstatě pouze zjemnění rysů. Jakmile jsem ale přestala brát ženské hormony a začaly se probouzet ty mužské, bylo mi na nic. Definitivně jsem si tehdy uvědomila, že muž už být nechci,“ líčí.
Teprve loni, po více než dvou letech na
hormonální léčbě, se odhodlala podstoupit
operativní změnu pohlaví v Thajsku. Právě tato země je Mekkou transsexuálů z celého světa. Operace zde mají relativně
dlouhou „tradici“ a provádějí je špičkoví
odborníci. Pochopitelně záleží na kvalitě
a prestiži vybrané kliniky.
Ačkoli to není levná záležitost a zákrok
včetně cesty a veškerých vedlejších nákladů vydá na menší nový vůz, vydala se
Martina směr jihovýchodní Asie v doprovodu své současné přítelkyně splnit si
svůj sen.

Jak přiznává, proces proměny samotná
operace nezavršila. Následovalo ještě několik menších kosmetických zákroků, které v zásadě měly ukojit její perfekcionismus a dodat pocit jistoty. Jako poslední
podstoupila letos operaci čela, které jí stále
propůjčovalo mužnější vzhled.
Změna ale nespočívá jen v zevnějšku
a Martina si to dobře uvědomuje. Ale i po
psychické stránce nachází v poslední době
klid a pohodu. Nedávno objevila další způsob, jak pomoci sobě, ale také jak inspirovat další lidi s podobným osudem. Rozhodla se o své proměně napsat knihu. A aby
toho nebylo málo, pomalu začínají s přítelkyní uvažovat do budoucna o dítěti. Ještě
jako Matěj totiž podnikla opatření pro
uchování svých genů, a tak nic nebrání
tomu, aby se svou vyvolenou mohla vychovat vlastní biologické potomky.
„Jak tak pozoruji sebe i holky kolem
sebe, mám pocit, že každá z nás se nakonec promění,“ usmívá se.

INZERCE

Jsme jednou z předních německých
společností poskytujících zaměstnání
a hledáme (m/ž):

Topenáře a Instalatéry
Elektrikáře, Strojaře a Mechaniky
Platíme nadtarifně + diety a časové jízdné.

Máte zájem?

Telefon: 0049 371 26 25 52 0
E-mail: b.hrabetova@m2-personal.de
www.m2-personal.de
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Přitahuju divnolidi. Na úchyláky
Jako jedna z nejatraktivnějších českých hereček si Alice Bendová na
nezájem mužů nemůže stěžovat. Jenže v mnoha případech je to spíš
na obtíž. „Vyzařuju něco, co přitahuje úchyláky,“ směje se Bendová,
která si v nové komedii Pepa zahrála spolu s Michalem Suchánkem
a Filipem Blažkem jednu z hlavních rolí. „Když je muž dotěrný, umím
být i dost nepříjemná. Ale stalo se mi i to, že jsem šla na schůzku
s mužem jen z lítosti,“ líčí trable s dotěrnými ctiteli.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | V novém filmu režiséra Jána Nováka Pepa si Alice Bendová zahrála přítelkyni Filipa Blažka, kterého si před kamerami i vezme za muže. Svou postavu
ale sama moc pozitivně nehodnotí.
„Je to taková nevkusná ženská, která si
to o sobě ani moc neuvědomuje. Hlavní
postava Pepa je spolupracovník mého
muže a my dva ho seznámíme s jistou
ženou,“ nastiňuje něco z děje snímku,
který má premiéru už 12. dubna.
Postavu Pepy hraje Michal Suchánek
a je to takový outsider, který i tak trochu vzbuzuje lítost. Jak na vás vlastně
takoví muži působí?
Mám pár známých, kteří takoví jsou. Každý nemá to štěstí narodit se do milující rodiny těm správným rodičům, aby z něj
mohl vyrůst sebevědomý člověk. To platí
všeobecně, nejenom o mužích. Ten dotyčný za to nemůže. Celý život se to s ním
pak veze, má smůlu nebo se třeba chová
asociálně. Za sebe můžu říct, že s těmihle

lidmi nemám soucit ve smyslu, že bych je
litovala, ale snažím se s nimi komunikovat a pochopit, v čem je jejich problém.
Snažím se být zkrátka otevřená.
Nemůže se pak stát, že si vaši otevřenost dotyčný špatně vyloží a považuje
ji za náklonnost? Nebo se zeptám jinak.
Podařilo se nějakému takovému asociálnímu muži dostat vás třeba na rande?
Ano, stalo se mi, že jsem šla z lítosti na
schůzku, ale dál to nepokračovalo, protože by to nikam nevedlo. Víte, když už začne být dotyčný dotěrný, umím se seknout a můžu pak být i dost nepříjemná. To
samozřejmě nechci, takže se takovým situacím snažím předcházet. Ale to, o čem
mluvíte, že si někdo vstřícnost vyloží jako
hlubší zájem, to se mi stalo mnohokrát
a vlastně se to děje i dnes.
Ačkoliv má Alice Bendová na kontě řadu rolí v televizních seriálech
i filmech, hlavně mužští diváci si
vnadnou herečku pamatují především z odvážných scén z filmu Kajínek z roku 2010 či Sametoví vrazi
(2005).
FOTO | SHUTTERSTOCK
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jsem se naučila být nepříjemná
Působíte jako razantní žena a do křehké éterické květinky máte celkem daleko. Troufají si vás muži vůbec jako první oslovit? Máte sice partnera, ale to
nemusí každý dopředu vědět.
Éterická květinka opravdu nejsem, ale i tak
mě muži oslovují. Jenže musím říct, že
jsou to většinou takové prapodivné typy.
Jak to myslíte, prapodivné?
Teď to budu muset hodně zobecnit, ale došla jsem k závěru, že kdybych byla nezadaná, zřejmě bych si musela muže najít a vyslat směrem k němu signál sama jako první.
Mě totiž opravdu oslovují samí divnolidé
a úchylové. Opravdu to tak je! Vždycky si
na mě „zasedne“ nějaký takový, který navíc nemá absolutně pojem o tom, kam až
může zajít. To je u mě taková klasika. Zkrátka vyzařuju něco, co úchyláky přitahuje!
(smích) Samozřejmě to tak není vždycky,
ale je to poměrně často. Málokdy se mi stalo, že mě oslovil muž, který se mi líbil.
Tak už rozumím, proč je ve vašem případě tak důležité jednat první. (smích)
Vidíte, a to já také nedělám, protože se pak
cítím trapně. Proč by ženská měla jako první oslovovat chlapa? To se mi moc nelíbí.
Samozřejmě před lety jsem také dělala různé věci… Přišla jsem první za klukem a vyloženě jsem „do něj šla“, ale dnes už bych
to ani náhodou neudělala. Nikdy! (smích)
Ale byla jsem mladá, bylo mi třeba ani ne
dvacet. Byl to takový telecí věk. Člověk
po čase dojde k úplně jiným názorům a postojům. Snažím se to postupně předávat
i mé dceři, která je zatím teprve osmiletá,
ale je to taková divoška. Snažím se v ní pěstovat, že je hrozně hezké, když ženu dobývají muži. Ne obráceně. Říkám jí, že muž
– tedy spíš kluk, si to své vysněné děvče
INZERCE

Alice Bendová

Narodila se 1. listopadu 1973 v Praze.
Vystudovala střední
umělecko-průmyslovou školu.
■ Kromě hraní se věnuje také modelingu
a moderování.
■ Ve filmu na sebe poprvé upozornila
v roce 1997 ve snímku Báječná léta pod
psa. Jako seriálová herečka se proslavila
rolí v sérii Rodinná pouta a Velmi křehké
vztahy.
■ V malých rolích se objevila také
v několika zahraničních snímcích, které
se natáčely v Česku – The Immortal
(1998) a Lovely Bleading (1999).

jí líto, protože byla sama a já ji nechtěla
ničím zklamat.

■

■

musí v uvozovkách zasloužit. Samozřejmě jí to neříkám přesně těmito slovy, ale
snažím se to zaobalit tak, aby tomu ve
svých osmi letech porozuměla. Na druhou
stranu jí zase říkám, že děvče by se k chlapci mělo chovat slušně a mile. Ta slušnost
musí být vzájemná. Líbilo by se mi, kdyby
to bylo jako za první republiky, ale to už
bohužel nikdy nebude.
Takže na vštěpování zásad chování
k protějšku není nikdy příliš brzy?
Rozhodně ne. I svému jedenáctiletému synovi Vašíkovi říkám, že otevřít ženě dveře není žádná ostuda. Naopak je to nádherný moment. Zrovna nedávno to udělal
mojí mamince, která z toho málem oněměla. To, že mi například bere tašky z rukou,
to je automatické. Jinak je od přírody také
pěkně líný. Jako každý chlap! (smích) Ale
snažím se v něm gentlemanství alespoň
trošku pěstovat.
Vaše děti mezi sebou mají tříletý věkový rozdíl, takže až se u jednoho projeví

puberta, nebude trvat dlouho a schytáte druhou vlnu. Máte se na co těšit!
To bude opravdu drsné. Ale musím říct,
že u Vašíka už to trochu začíná. Je občas
hodně vzdorovitý, vzteklý a hádá se
o svou pravdu. Jenže já v těchhle sporech
nemůžu jít moc daleko, protože jsem vlastně stejná. Naštěstí naše spory často dopadají tak, že se tomu spolu nakonec smějeme. Ale umíme být docela svéhlaví.
Byla jste vy sama jako dítě rebel?
Ne. Absolutně vůbec. Žili jsme s mou maminkou samy a já bych si to k ní nikdy nedovolila. Jsme nejlepší kamarádky
a dnes jí řeknu, když se mi něco nelíbí.
Navíc ona to sama dobře pozná, když
jsem třeba vzteklá. Také není zrovna
chladná hlava. Emoce s námi občas hodně mávají. Když se ale kvůli něčemu
chytneme, za dvě hodiny si zavoláme,
pláčeme a omlouváme se vzájemně. Náš
vztah je nádherný. Takhle to funguje teď.
Jako dítě bych si něco takového nedovolila, protože… Řeknu to upřímně, bylo mi

Pojďme se ještě zastavit u vašich profesních začátků, protože váš příběh je
vlastně snem mnoha dívek a připomíná trochu filmovou pohádku. Coby
prodavačku vás totiž v galerii Heleny
Fejkové objevil fotograf Jadran Šetlík
a nabídl vám focení, což byl váš modelingový start.
Původně jsem studovala UMPRUM a pak
jsem měla jít na vysokou, ale chtěla jsem si
dát na rok pauzu. Mamka, která tušila, že
už nikdy na žádnou školu nepůjdu, mi řekla, ať si ale mezitím najdu práci, protože sedět doma nebudu. A tak jsem se nechala zaměstnat v galerii Heleny Fejkové, kde měl
jednou zrovna výstavu fotograf Jadran Šetlík. Zeptal se mě, jestli bych nechtěla fotit,
a já ho vůbec nepochopila. Myslela jsem,
že chce, abych mu něco vyfotila já. (smích)
Takže jste do té doby žádné modelingové ambice neměla?
V životě mě nic takového nenapadlo. Nějakou dobu trvalo, než jsem se odhodlala
a pak jsem tedy do studia dorazila. Tím to
celé začalo. Pak jsem nafotila první kampaň, druhou kampaň, reklamu a rozjelo se
to. Sama od sebe bych do toho nikdy nešla. Bylo mi devatenáct a byla jsem úplné
tele, co si barvilo vlasy henou. (smích) Nebyla jsem vůbec protřelá holka. Měla jsem
do té doby jediného – svého prvního kluka
a byla jsem prakticky skoro nepolíbená.
Naštěstí mě tahle práce pohltila v takovém
tom zdravém duchu. Ále nebo Vašíkovi
bych nedovolila vrhnout se do šoubyznysu
třeba v šestnácti letech. V žádném případě.
Dostudují nejprve alespoň střední školu.
Dříve lidi na takový svět nejsou zralí.
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Restitutu sťali nacisté. Gilotinou
Pomáhala nemocným
a nechtěla se podvolit
nacistické hrůzovládě.
I za cenu vlastního života.
Helenu Kafkovou,
později zvanou sestra
Restituta, před 20 lety
blahořečil papež.

život práci v nemocnici. Měla k tomu vrozené dispozice – díky přirozenému fortelu
a touze pomáhat ostatním se postupně vypracovala až na pozici vrchní zdravotní
sestry. Na pacienty byla milá, o každého
se pečlivě starala, ať šlo o výměnu obvazů
nebo třeba jen o přátelské popovídání. Lékaři si jí cenili pro její klid a spolehlivost.
Jediné, co netrpěla, bylo skuhrání a hypochondrie pacientů. Ti ji, s jejími 110 kily,
proto přezdívali sestra Resoluta.

Souboj křížů

ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Asistovala lékařům při náročných
operacích a pečovala o pacienty na lůžkách. Pro sestru Marii Restitutu Kafkovou,
rodačku z Brna, to byl další vyčerpávající
den v nemocnici v Mödlingu u Vídně. Co
hůř, psal se 12. březen roku 1938 a německá nacistická vojska právě vstupovala do
Rakouska. A k tomu všemu měla Restituta
navíc už pořádný hlad. Když si konečně našla chvíli času, zašla do svého oblíbeného

Z brněnské rodačky Heleny Kafkové se stala sestra Marie Restituta.
FOTO | WIKIPEDIA

hostince U Maderovců a objednala si. Guláš a pivo. Byl to její nejoblíbenější pokrm,
a přestože byla Restituta velmi zbožná, s asketickou střídmostí po vzoru žebravých
mnichů si hlavu nelámala. Tu měla vždycky paličatou a s vlastním názorem.
Energii z vydatného jídla Restituta potřebovala, vždyť kromě víry zasvětila svůj
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Darujte krevní plasmu,
ZVYŠTE ŠANCI NA ŽIVOT !

I
My jsme ZV ÝŠIL
úhradu Vašich
nákladů až na

600

Kč*

PŘI ÚSPĚŠNÉM ODBĚRU

…není to ale o penězích,
je to o pomoci druhým!

*Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011
Sb. o specifických zdravotních službách,
podle kterého za krev odebranou pro výrobu
krevních derivátů a pro použití u člověka
podle jiných právních předpisů a za její
odběr nevzniká osobě, které byla krev
odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu,
s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně
vynaložených výdajů spojených s odběrem její
krve, o které tato osoba požádá, a to celkem
do maximální výše 5% minimální mzdy.

Vaše plasma bude použita
pro léčiva, která jsou
nenahraditelná

M
Dárcovské centrum Chodov

Dárcovské centrum Černý Most

www.europlasma.cz
dárcovské centrum chodov
dárcovské centrum ćerný most

obchodní centrum  27 207 55 55
obchodní centrum  2 33 33 66 66

Marie Restituta Kafková se narodila coby
Helena Kafková 1. května 1894 v Brno–Husovicích jako šesté ze sedmi dětí. Otec byl
ševcem. Rodina se kvůli obživě v jejích
dvou letech přestěhovala do Vídně, ovšem
v rodině se dál doma mluvilo česky.
Mladá Helena nejprve posluhovala, později prodávala v trafice tabák a nakonec zakotvila ve vídeňské nemocnici Lainz.
Tady se také seznámila s řádovými sestrami, konkrétně to byly františkánky křesťanské lásky, kterým se lidově říkalo
„hartmannky“. Heleně se mezi dívkami líbilo, a ačkoliv byla její rodina proti, vstoupila do řádu, kde si zvolila jméno Marie
Restituta, tedy Obnovená. Později přešla
na chirurgii do nedalekého města Mödling. Tady si postupně získala respekt
i dobré jméno u světského vedení, které se
netajilo protinacistickými názory. Stejného smýšlení byla i bodrá Moravanka.
Její formou protestu proti nacistům bylo
to, že odmítla ze zdí sundávat krucifixy
a naopak jich po pokojích rozvěsila ještě
víc. Jenže křesťanský kříž nakonec stejně
musel ustoupit tomu hákovému.
Za koncem korpulentní sálové sestry stálo, jak to bylo tehdy běžné, udání. Gestapu

se přihlásil jeden z lékařů, sympatizujících
s nacisty – jistý Stumfohl. Na Restitutu donesl, že si opisuje a šíří básně, které si z anšlusu, tedy připojení Rakouska k třetí říši, dělají legraci. Koncem února 1942 si gestapo
pro řeholnici přišlo přímo na operační sál.
Restituta strávila následujících 13 měsíců ve vězení. Nacisté ji poté pro výstrahu
církvím nechali bez milosti popravit. Právě 30. března 1943, před 75 lety, ji hlavu
od těla oddělila gilotina. Na obětavou a statečnou sestru se v dalších letech pozapomnělo. Vše se změnilo v červnu roku
1998, kdy ji papež Jan Pavel II. ve Vídni
blahořečil. O jejím prohlášení za svatou se
jedná. Po Heleně Kafkové je v Brně pojmenován park, ve Vídni ulice.

Církev pod hákovým křížem
Nacisté se z počátku stavěli k církvi smířlivě.
Dle sčítání lidu z června 1933 se ke katolíkům
hlásilo 21,2 milionu Němců, tedy třetina
obyvatelstva, a Hitler si nechtěl tuto masu
lidí rozhněvat. Vzniklo dokonce ministerstvo
pro církve, které z počátku razilo
křesťanskou linii nacismu. Proti takovému
smýšlení se ale stavěli jiní vysocí nacisté,
zejména ministr propagandy Joseph
Goebbels. S příchodem války ovšem byly
postupně zabrány kláštery, kvůli nedostatku
papíru byl zakázán církevní tisk a Hitler
dokonce přišel s nápadem unést papeže
z Vatikánu do Berlína. Vatikánští biskupové
vystupovali zpočátku proti Hitlerovi, ale už
v roce 1933 podepsal Vatikán s Německem
tzv. Říšský konkordát. Šlo o mezinárodní
smlouvu s Německem, která pomohla
Hitlerovi k nástupu k moci. Vatikán si od
smlouvy sliboval svobodu církve, což ale
nacisté záhy začali ve velkém porušovat.

ALERGIE

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Pylový „přítel“ milionů Čechů
Webová pylová služba
pomáhá alergikům už
více než čtvrt století.
„Některé Čechy trápí pyl
i tři čtvrtě roku,“ říká její
„otec“ Ondřej Rybníček.
5plus2
■ ZDRAVÍ
MARKÉTA LANKAŠOVÁ
ČR | Olše, líska, topol. Kdo se na počátku jara neobejde bez kapesníku, velmi
pravděpodobně trpí alergií na pyl jedné
z těchto tří dřevin. Přesně si ověřit, co
zrovna létá vzduchem, mohou alergici
na stránkách Pylové informační služby
- www.pylovasluzba.cz. V Česku a na
Slovensku funguje už šestadvacátým
rokem pod hlavičkou České iniciativy
pro astma.
Založil ji Ondřej Rybníček, pediatr a
alergolog z Dětské nemocnice při Fakultní nemocnici v Brně. Nápad mu
vnukli zahraniční kolegové na švédské
konferenci. Tehdejší Československo
totiž jako jediné na mapě s evropskými
pylovými stanicemi nespolupracovalo.
„Byli jsme na to vcelku připraveni.
Mí rodiče byli botanici a já jsem se věnoval alergologii, takže se to tak nějak
dalo dohromady. Postupně se dařilo získávat peníze a další lidi na provoz,“ líčí
začátky Rybníček.

Ondřej Rybníček

je mu 56 let
narodil se v Brně, kde vystudoval
Lékařskou fakultu nynější Masarykovy
univerzity
■ hned po promoci v roce 1987 nastoupil
do brněnské Dětské nemocnice a v
tamní Fakultní nemocnici pracuje
dosud
■ zabývá se hlavně alergologií a dětskou
pneumologií
■ v roce 1992 založil Pylovou informační
službu, která podává aktuální pylové
zpravodajství na webové stránce
www.pylovasluzba.cz
■

■

FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

Dnes má pylová služba po republice
rozmístěných jedenáct lapačů pylu.
„Funguje to na principu vysavače a lepicího pásku. Lapač nasává vzduch úzkou
štěrbinou, za níž je hned otočný bubínek pokrytý páskem s lepivou vrstvou.
Pyl se rovnoměrně nanáší na pásek. Ten
se pak rozstříhá a my jsme s přesností
na půl hodiny schopni říct, co bylo ve
vzduchu,“ vysvětluje Rybníček.

Bříza už nekvete v březnu
Sběr a analýzu zajišťují lidé na stanicích. Podle Rybníčka ale není dostatek

peněz na jejich odměňování a práci tak
dělají do značné míry z nadšení.
Všechny pylové stanice světa umí určit výskyt různého pylu ve vzduchu jen
zpětně. Na základě starších ročních
nebo víceletých průměrů se ale dá pylová sezona předpovědět. Pylové služby
mezi sebou navíc komunikují. „Víme,
že období květu jednotlivých rostlin se
většinou posunuje od jihu k severu.
Naše stanice jsou proto důležité hlavně
pro Polsko,“ dává příklad Rybníček. Ze
znalosti okolních stanic a z předpovědi
počasí se tak dá odvodit, jak budou další týdny vypadat.
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Allergodil oční kapky, oční kapky, roztok a Allergodil 1 mg/ml, nosní sprej, roztok jsou léčivé přípravky
k očnímu a nosnímu podání s léčivou látkou azelastin hydrochlorid. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Provázanost s počasím ilustruje Rybníček i na českých názvech pro měsíce.
Podle něj dávno v minulosti bylo teplo
dříve než dnes. „Bříza dnes nekvete
v březnu, ale v dubnu, duby zase v květnu. Z názvů měsíců mi vyplývá, že bývalo tepleji skoro o měsíc dřív,“ odvozuje lékař.
Pylové alergie nejsou ale jen jarní obtíží. Nejhůře jsou na tom lidé, kteří mají
alergii na řadu různých pylů. „Takový
člověk může mít pylové problémy někdy
již v lednu, třeba letos začala tak brzy líska a olše. A jeho potíže mohou skončit
třeba až v říjnu,“ nastiňuje Rybníček.
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Říkalo se o něm, že má
takřka nadpřirozenou sílu.
Gordie Howe, jeden
z nejslavnějších hokejistů
všech dob, jako potomek
chudých rodičů od dětství
tvrdě dřel. I díky tomu hrál
hokej coby profesionál
v šesti desetiletích po
sobě. Jako jediný v historii.
KANADA | V životě se několikrát vzepřel
osudu. Byl nezdolný bojovník, který uměl
na ledové ploše rozdávat rány, avšak v soukromí byl vyloženě rodinný typ. Vždyť
Gordon „Gordie“ Howe, v mnoha ohledech nepřekonatelná hokejová legenda z
Kanady, strávil 58 let s jednou ženou. „Vážím si každého vítězství ve Stanley Cupu,
ale pět nejšťastnějších dnů v mém životě se
týká svatby a narození našich dětí,“ tvrdil
ve své knize My Story muž přezdívaný
Mr. Hockey. Od narození „Pana Hokeje“
uplyne 31. března 90 let.
Ke své statné postavě, kterou si uměl při
zápasech zjednat respekt, přišel Gordie
díky svému otci Albertovi. Ten se živil
coby farmář, lovec a zedník. „Nedej si od
ostatních nic líbit, jinak ti budou ubližovat
pořád,“ vštěpoval Albert svému plachému

„Pan Hokej“ překonával
rekordy i osudové rány
synkovi, který se hokeji věnoval od osmi
let. Fyzickou kondici nabíral Gordie
Howe už coby dítě i jinak než sportem. Rodina žila ve čtvrti, kde ani netekla voda,
a tak si ji domů museli nosit od veřejného
kohoutku. „Vláčel jsem plná vědra do kopce, nohy se mi bořily do písčité půdy,“ líčí
Gordie ve vzpomínkách. „Nebyla to legrace, ale časem se ukázalo, že díky té dřině
jsem byl stabilnější na bruslích,“ vysvětloval. Svalovou hmotu získával i při pomoci
otci na stavbě, kde tahal pytle s cementem
nebo házel písek lopatou do míchačky.
Nadějně rozjetou hokejovou kariéru
málem utnulo zranění, které si jej našlo
těsně před 21. narozeninami. Po nárazu
do mantinelu utrpěl těžký otřes mozku
a krvácel. Sílící nitrolebeční tlak donutil lékaře k operaci s nejistou prognózou – nástrojem připomínajícím vývrtku mu vytvořili díru do lebky. Potíž byla, že při takovém zákroku musel být Howe při vědomí.
Riskantní a značně nepříjemný zákrok
nejen, že přežil, ale také se rychle zotavil.

Jeho kariéra mezi hokejovými mantinely
pak nabrala ještě strmější vzestup.

Zápas i v 69 letech
Za svou kariéru Howe vyhrál čtyřikrát nejslavnější trofej světa – Stanley Cup, šestkrát byl nejproduktivnějším mužem NHL
i jejím nejužitečnějším hráčem. Rekord,
který asi těžko kdy někdo překoná, si Gordie Howe připsal v roce 1997. Tehdy,
coby 69letý muž, znovu nazul brusle a nastoupil k zahajovacímu duelu zápasu soutěže IHL v dresu Detroitu Vipers.
Jako jediný profesionální hokejista světa tak nastoupil
v šesti desetiletích po
sobě – od 40. do 90. let
minulého století.
V roce 2009 mu zemřela milovaná
manželka Colleen,
což kanadskou legendu dostalo

do kolen. Opět však dokázal vstát a ještě
naposledy se vzepřel osudu a – alespoň na
čas – se vzepjal po mrtvici. Tehdy mu pomohla léčba kmenovými buňkami.
Mr. Hockey zemřel
10. června 2016. „Byl to
nejlepší hokejista všech
dob,“ řekl o něm Wayne Gretzky – asi jediný
hráč, který by se s ním
o takové uznání mohl
přetahovat.

INZERCE

Evropská autobusová jednička

zajišťující vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku v Praze na HPP

ŘIDIČE

Pro mEzInároDní lInkovou PŘEPravu osob
PožaDujEmE:
» praxi v řízení autobusů
» veškeré potřebné doklady k řízení autobusu
» profesionální přístup a vystupování

alespoň částečná/základní hovorová
znalost německého nebo anglického
jazyka podmínkou.

nabízímE:
» celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením
» příjem v Kč i v Eur
» věrnostní bonusy, výkonnostní bonusy
» diety, provize, ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA
» vše na autobusech SETRA!

GaranTujEmE mInImálnĚ
450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně

/za 20 odpracovaných měsíčních směn/
v závislosti na druhu obsluhované
autobusové linky

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755

(mb, kap, jat)
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S „Pilarkou“ zpívá Gott i tanečník Onder
ČR | „Vždycky jsem se cítila nejlíp mezi
kluky.“ Tak zpěvačka Eva Pilarová vysvětlila, proč se na jejím novém albu Pilarka a přátelé objevují samá mužská jména.
Na desce, která vychází ve spolupráci
s filmovým festivalem Febiofest, si umělkyně s rozsahem tří oktáv střihla sedm duetů s pěveckými kolegy zastupujícími hned
několik generací. Mezi nimi se objevil
i Karel Gott, který s Pilarovou po dlouhých 54 letech znovu nahrál legendární hit
z filmu Kdyby tisíc klarinetů Dotýkat se

KNIŽNÍ TIP

Sci-fi z roku
2066: Kdo se
zmocní vesmírné
lodi, ovládne svět

hvězd. „Všechno
to, co mi po letech
na té původní nahrávce
vadilo
a o čem jsem si
říkal, že bych to
nejradši přezpíval,
tak to tam teď je.
Nevěřil bych, že
budeme schopní v roce 2018 stále zpívat
a nahrát tuhle píseň znovu a ještě lépe než
kdysi,“ uvedl zpěvák minulý týden na křtu

alba. Zajímavá jsou také další jména, která
se na albu podepsala. Oblíbený Montiho
čardáš, jehož pěvecká obtížnost by se dala
připodobnit k logopedickému cvičení, si
s Pilarovou už před několika lety poprvé
zazpíval charismatický Vojta Dyk a dvojice sklidila obrovský úspěch. Na desce proto jejich duet nemohl chybět. Roli zpěváka
si pak vyzkoušel dlouholetý zpěvaččin kamarád moderátor Aleš Cibulka v duetu
Rozhoupej zvony. Velkým překvapením
na albu je také jméno Jana Ondera, taneční-

ka a dvojnásobného vítěze StarDance. Ten
se v poslední době prosazuje i na divadelní
scéně. Jak prozradil na křtu, zpívá odjakživa, a tak mu tato disciplína není vůbec cizí.
Jeho pěvecké kvality mohou fanoušci Pilarové zhodnotit v písni Tak zpívej dál.
O tom, že se zpěvačka nebojí spolupráce s mladšími kolegy z rozdílných žánrů,
přesvědčila už dříve několika písněmi s kapelou Wohnout. Na nové desce to jen potvrdila, a sice společnou písní Brno, kterou s ní nahrál rapper El Nino.
(jos)
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Život je jízda.
V každém věku
Elektrické seniorské a invalidní vozíky
pro pohodlí a mobilitu

P

íše se rok 2066. Vědci zjistí při
pozorování vesmíru anomálii –
něco se blíží k Saturnu a zpomaluje
to. Vesmírné objekty nebrzdí, to přece dělají jen vesmírné lodě...
Vláda má jasno: Ten, kdo dokázal
postavit tuhle loď, je v technologiích
nejméně sto let napřed, a kdo se jí
zmocní, nebude mít na Zemi konkurenci. Startuje nejdůležitější cesta
v historii výzkumu vesmíru. Začíná
dobrodružství o odvaze, zradě, vynalézavosti, tajemství a udivujících objevech. Členové narychlo složené
mezinárodní posádky zjišťují, že jejich sílu a rozum otestují nejen nepřátelé ze Země...
Nejnovější thriller z budoucnosti
od držitele Pulitzerovy ceny a autora
bestsellerů New York Times Johna
Sandforda právě přichází do knihkupectví. „James Bond se potkal s Tomem Swiftem v příběhu ne o setkání
s mimozemštany, ale v příběhu
o vesmírném pirátství, státním tajemství a o tom, co dokážou politické tlaky,“ zhodnotil román prestižní americký knižní magazín Kirkus.

SELVO 3500.6

NOVINKA

SELVO 4800 SLEVA 40 %

SLEVA 40 %

Elektrická tříkolka
pro seniory

Elektrický čtyřkolový
invalidní vozík

Do vozovky

Na chodník i do vozovky

Nevyžaduje řidičský průkaz ani přilbu • Kompletní
povinná výbava pro provoz na silnicích • Praktický
úložný prostor pod sedačkou • Elektrický motor
48 V/500 W • Dojezd 48 km • Max. rychlost 25 km/hod.
• Dobíjení 6–8 hodin • Nosnost 150 kg • Hmotnost
96 kg (vč. baterií)

Výkonný a snadno ovladatelný • Komfortní otočná
a sklopná sedačka • Sklopná řídítka • Převoz i v menším
kombíku • Elektrický motor 24 V/800 W • Rychlost
3–15 km/hod. • Dojezd 45 km • Elektromagnetická
brzda • Dobíjení 6–8 hodin • Nosnost 130 kg
• Hmotnost 107 kg (vč. baterií) • Technický průkaz
potvrzující zařazení do kategorie invalidních vozíků

58 290 34 990 Kč vč. DPH

73 290 43 990 Kč vč. DPH

Síť prodejců

Možnost vyzkoušení

Nové výrobky s 2letou zárukou

Jistota servisu

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

www.selvo.cz
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PovinnÉ ručení
PrOdáváte autO
nebO Máte dOMa
nePOjízdný vrak?

Pohlídejte si PovinnÉ ručení
V České republice je téměř 130 000
vozidel bez povinného ručení, která
ročně způsobí 2500 nepojištěných
škod za stovky milionů korun.
Důvodů, proč lidé porušují zákon
a nemají zřízeno povinné ručení,
je celá řada. Někteří si své jednání dobře uvědomují, zatímco
jiní o porušení zákona možná ani
nevědí. Jedná se např. o vozidla, jež
nejsou používána. Pozor by si měli
dát i majitelé, kteří se rozhodnou své
auto prodat. Od nového roku totiž
zaplatí příspěvek do garančního
fondu, pokud je auto zapsané
v registru vozidel a není pojištěné.
Při prodeji vozu se prodávající často
spoléhá na to, že kupující zařídí zápis změny vlastníka na registru na
základě plné moci. Jenže, co když
to neudělá a přestane reagovat?
„Prodávající se pak bez dokladů a bez
auta dostává do pasti. Musí složitě dokazovat, že už není vlastníkem vozu,
pokaždé když dostane pokutu např. od
policie nebo výzvu k úhradě příspěvku
do garančního fondu,“ upozorňuje
Vladimír Krejzar, právník České
kanceláře pojistitelů (ČKP). Není
přitom nic jednoduššího než si zápis na registru sám zařídit. Lidé si
neuvědomují, že porušují zákon,

ani když mají doma v garáži staré
auto, se kterým už nejezdí. Myslí
si totiž, že nemusí platit povinné
ručení. Ale to je omyl. Podle zákona
musí mít povinné ručení všechna
vozidla registrovaná pro provoz,
tedy i ta, která nejezdí v silničním
provozu. „Každý motorista, který
nechce vozidlo používat, může odevzdat značky do depozitu a odstranit ho
z pozemní komunikace. Pokud to udělá,
příspěvek nepojištěných do garančního
fondu se ho netýká,“ radí Vladimír
Krejzar. Navíc od loňského roku lze
značky odevzdat kdekoliv i mimo
trvalé bydliště. Povinnost přitom
dopadá i na majitele, kteří nepojízdné vozidlo rozebrali. Ti musí
předložit doklad o jeho ekologické
likvidaci, aby mohlo být vozidlo
v registru zapsáno jako zaniklé.
Pokud si nejste jisti, jestli máte vozidlo řádně pojištěno, zadejte svoji
registrační značku do formuláře na
webu www.ckp.cz.
Přišla mi výzva – co mám dělat?
„Pokud lidé výzvu obdrží, je to pro ně
signál, aby si dali povinné ručení do
pořádku a předešli násobně vyšším
částkám v případě škody, kterou by
nepojištěným vozidlem mohli způsobit,“

doplňuje Jan Matoušek, výkonný
ředitel ČKP. Platbu za nepojištěné
období můžete provést jednoduše
pomocí mobilního bankovnictví
a QR kódu či klasickou složenkou.
Výši příspěvku určuje vyhláška

ministerstva financí podle druhu
vozidla, např. u osobního automobilu typu Škoda Fabia 1,2 činí
35 Kč na den. Pokud s příspěvkem
nesouhlasíte, stačí doložit potřebné
dokumenty, které zašlete ČKP.

Přehled denních sazeb PřísPěvku do garančního fondu Podle druhů vozidel
Denní sazba
v Kč

Druh voziDla
Motocykl se zdvihovým objemem válců motoru do 50 cm3 včetně
Motocykl se zdvihovým objemem válců motoru 50–350 cm3 včetně
Motocykl s objemem válců motoru 350–500 cm3 včetně
Motocykl s objemem válců motoru nad 500 cm3
Osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru do 1000 cm3 včetně
Osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru 1001–1350 cm3 včetně
Osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru 1351–1850 cm3 včetně
Osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru 1851–2500 cm3 včetně
Osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 2500 cm3
Obytný automobil
Přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností do 750 kg včetně

K čemu slouží garanční fond?
Vybra né
prost ředk y
od
nepojištěných motoristů jdou
do garančního fondu ČKP, ze
kterého jsou následně hrazeny
nepojištěné škody. Pokud vás tedy

nabourá nepojištěné vozidlo, škodu
vám uhradí ČKP z garančního
fondu a tuto částku pak vymáhá
po dlužníkovi. ČKP poskytne
poškozenému plné odškodnění,
a to i v případě, kdy vznikne
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velmi vysoká újma, již by nebyl
její viník schopen poškozenému
sám uhradit. Bez ČKP by motoristé museli škody po vinících,
kteří často nemají dostatečné
prostředky, vymáhat sami. Dopo-

Pozor – příspěvek ale nenahrazuje
pojištění. Pokud bude nepojištěným
vozidlem způsobena škoda, viník
ji zaplatí do výše jedné třetiny
z celkového nároku, maximálně
však 300 000 Kč. Tento limit,
který zavádí novela zákona
o povinném ručení, má zabránit
likvidačním finančním dopadům
na viníky nehod způsobených
nepojištěnými vozidly.

sud byl garanční fond financován prostřednictvím členských
příspěvků pojišťoven nabízejících
pojištění odpovědnosti z provozu
vozidel, tedy de facto pojistným
hrazeným poctivými motoristy.

Komerční prezentace
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Cena povinného ručení dosáhla svého dna
Dle podrobné analýzy ČKP už
může cena povinného ručení
dále klesat pouze na úkor dalšího
prohlubování ztrát. Od roku
2010 průměrné pojistné pokleslo
v dnešních cenách o 24 %, zatímco
průměrná škoda stoupla o 47 %. Před
rokem pojišťovny tratily zejména
u rizikových segmentů, dnes se tento trend týká celého trhu s povinným ručením. V případě pojištění
osobních automobilů pojišťovny vyberou o 12 % pojistného méně, než
zaplatí na škodách. Skutečné roční
pojistné u osobních automobilů
dosahuje 15,8 mld. Kč, zatímco
celková výše škod, nákladů spojených s vyřízením škod a správou
smluv a dalších provozních nákladů
představuje částku 17,65 mld. Kč.
„Ještě negativnější situace vychází v segmentech nákladních automobilů včetně
tahačů, kde celková nedostatečnost
pojistného dosahuje dokonce 30 % aktuální výše pojistného,“ uvádí Petr
Jedlička, hlavní pojistný matematik ČKP. Skutečné pojistné pro
tato vozidla odpovídá 3,7 mld. Kč,
zatímco roční úhrn škod a dalších
souvisejících nákladů dosahuje
částky 4,8 mld. Kč. Podobně je
na tom také nejrizikovější skupina vozidel pojištěných leasingovou společností, kde ztráta

dosahuje 27 %. Tyto velmi negativní
výsledky ovlivňuje dlouhodobý
pok les pr ů měr ného pojistného a stále rostoucí výše škod.
„Do zvyšující se úrovně škodní inf lace
se promítá příznivý ekonomický vývoj
České republiky a rostoucí průměrné
mzdy, které vycházejí ze zvyšující se
ceny práce i z ceny oprav v servisech.
Kvůli modernizaci vozového parku se
průběžně projevuje také vyšší technologická náročnost a cena náhradních

V UNIQA se plAtí pOVINNé rUčeNí
pOdle kIlOmetrů
Od loňska lze v UNIQA platit pojistné za povinné ručení podle
individuálního nájezdu motoristy, aby se zohlednilo konkrétní
riziko. Vedle možné slevy 10-25 % z pojistného získá řidič díky
palubní jednotce ve voze další bezpečnostní výhody.

dílů. V neposlední řadě se vliv nového
občanského zákoníku neodráží pouze
v rovině očekávání budoucího vývoje
škod na zdraví, ale jejich navýšení je již
každodenní realitou,“ vysvětluje Petr
Jedlička. Trh s povinným ručením
v současné době nabývá pouze pod
vlivem nárůstu počtu pojištěných
vozidel (3 %), který ovšem nedosahuje ani zdaleka takového
růstu jako meziroční navyšování
průměrné škody na zdraví (7,6 %)

a na majetku (4,1 %). V souvislosti
s nárůstem počtu pojištěných vozidel se zvyšuje také počet řešených
škod povinného ručení (o 5,2 %).
Cena průměrného pojistného
přitom meziročně klesá o 0,6 %, na
2764 Kč. „Tento vývoj, který stále více
rozevírá nůžky mezi cenou a náklady, je
zcela neudržitelný. Pojišťovny se teď musí
víc než kdy jindy soustředit na správné
nastavení hodnocení rizika,“ uzavírá
Jan Matoušek, výkonný ředitel ČKP.

Myslete na to, že si svůj
život řídíte

SAMI.

Díky systému SafeLine Easy platí motorista, který se rozhodne sjednat
si tento druh povinného ručení, přesně podle ujetých kilometrů.
Sváteční řidiči do 8.000 km ročně zaplatí o čtvrtinu méně, než je běžná
sazba. Další slevy se vztahují na limity do 12.000 km (-20 %), 16.000 km
(-15 %) a do 20.000 km (-10 %). Naopak řidiči s nájezdem nad 30.000 km
ročně musí počítat s vyšší sazbou, protože je-li vozidlo v provozu každý
den, je také riziko nehody vyšší. Kilometry na dálnici se započítávají jen
z poloviny, protože jsou to statisticky nejbezpečnější komunikace.
Dále získá motorista s UNIQA SafeLine Easy k povinnému ručení ještě
více. Díky nárazovému čidlu na vozidle se asistenční centrála ihned
dozví o nehodě. Obratem volá řidiče na mobil, aby s ním specifikovala
potřebnou pomoc. Nezdaří-li se kontakt, posílá na přesně lokalizované
místo záchranáře okamžitě. Rychlost, s níž je UNIQA SafeLine schopna
podobné situace řešit, může rozhodnout o životě a zdraví lidí.
Když motorista nenajde na ulici svůj zaparkovaný vůz, kontaktuje asistenci
s hlášením o odcizení. Díky skrytě namontované palubní jednotce auto
operátoři obratem lokalizují a za pomoci policie vrátí majiteli.
Stane-li se, že auto po cestě přestane poslouchat, je možné stisknout
nouzovétlačítkonamobilníaplikaciSafeLineapřivolatasistenčníslužbu,
která defekt buď odstraní na místě, nebo se postará
o odtah a náhradní řešení pro posádku. Tlačítko
lze využít i pro případ náhlé nevolnosti řidiče
nebo jiné situace, která vyžaduje okamžité řešení.
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení v Google Play
nebo AppStore.

Pojištění vozidel
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
 bonus 5 % za každý rok trvání pojištění beze škod
– získejte slevu až 50 %!
 široká asistenční služba 24/7 ZDARMA
 rychlá likvidace zaviněných i nezaviněných škod
 individuální pojistné dle konkrétních
charakteristik klienta

www.uniqa.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Energický profesor Indigo
Působí jako rošťák,
i když mu už táhne
na šedesát. Peter Nagy
se letos opět chystá
na Mejdan s Impulsem.

JOSEF VLČEK

N

avzdory přibývajícím vráskám
má Peter Nagy v sobě pořád jisté
chlapecké kouzlo. Je téměř k neuvěření, že ho od magické šedesátky dělí
pouhý rok. Své 59. narozeniny oslaví
příští týden, 4. dubna. Jak bude oslava vypadat, drží v tajnosti. Ostatně, málokterý

zpěvák si tak pečlivě hlídá své soukromí
jako Zlatý slavík z roku 1985. Dlouho se
ani nevědělo, že už od devadesátých let
žije z velké části v Česku.
Prešovský rodák začínal jako folkový
zpěvák a dodnes je znát, jak mu vyhovuje
zpívat jen s kytarou. Pak přišla éra místních rockových kapel, jež vyvrcholila založením skupiny Indigo, pojmenované

INZERCE

ROTAČNÍ SEKAČKY VARI

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY







sekačky 4v1
převodovky EVO a VARIO
centrální nastavení sečení
velká kola s ložisky
ocelový skelet

podle první písničky, kterou ještě před
vojnou natočil v košickém rozhlase. Slovenská populární hudba procházela na začátku osmdesátých let neskutečným rozkvětem. Z velké části se na něm podílel
producent a dramaturg Julius Kinček, který shodou okolností s Peterem sloužil na
vojně. Kinček dostal Nagyho píseň Profesor Indigo do televizní hitparády 5xP
a nová populární tvář byla na světě.
Bylo to období, kdy se díky módě televizních hudebních klipů rodily o překot
nové hvězdy. Málokterá z nich přežila
svůj první hit, jenže Peter Nagy měl
nejen charisma, jímž učaroval dívčímu
publiku, ale i talent psát chytlavé, moderně střižené písničky. Jeho albový debut
Poďme sa zachránit patří na československém trhu k nejprodávanějším albům
všech dob. 640 tisíc prodaných desek je
dnes skoro nepředstavitelné množství.

Peter Nagy
PLYNULÁ REGULACE
POJEZDU

RYCHLOSPOJKA
NA MYTÍ

Ceny rotačních sekaček od

4 890 Kč s DPH

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 • Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 • Červený Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040
• Česká Lípa, AUTOCENTRUM HONDA, Hrnčířská 2576, T 603 589 538, 603 589 544 • Česká Třebová, Roman Kylar, Ústecká 463, T 777 969 603 • Dvůr Králové n.L. - Dubenec, Magrix, s.r.o.,
Dubenec 200, T 724009568 • Hlinsko, Zdeňka Šrámková-REN, Adámkova 277, T 469 311 700 • Hořice v Podkrkonoší, ZAHRADNÍ TECHNIKA, Karlova 498, T 731 463 284, 739 213 192 • Jičín,
AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303 359 • Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 • Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká Buková 10, T 602 305
127 • Liberec, BG TECHNIK cs, a.s., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 • Libice nad Cidlinou, VARI a.s., Opolanská 350, T 325 607 336 • Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ
BOLESLAV, Regnerova 1420, T 326 734 431-2 • Nový Bydžov, OK ZAHRADY s.r.o., Josefa Jungmanna 1735, T 495 490 047 • Praha 5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK cs,a.s., U Závodiště 251/8, T
283 870 136 • Přelouč, KRTKŮV RÁJ, Sopřeč u Přelouče 114, T 466 946 127 • Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 • Turnov, NÁŘADÍ KAREL JIRÁNEK, Ohrazenice
24, T 481 312 912 • Týniště nad Orlicí, AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 605 809 141

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

FOTO | MAFRA

Nagy si své fanynky našel brzy i v českých zemích. Srdcebolný ploužák Kristínka iba spí, s nímž v roce 1984 získal
cenu publika na Bratislavské lyře, se
tady svého času stal kultovní písní, která
se ještě dlouhá léta zpívala (většinou falešně) u táboráků a po hospodách.
V druhé polovině osmdesátých let sázel Nagy jeden hit za druhým. So mnou nikdy nezostárneš, Marcel z malého města,
Aj tak sme frajeri, Freddiem Mercurym inspirovaná Láska je tu s nami, Psi sa brania
útokom, Korálky od Natálky a další se staly symbolem své doby. Jeho pravděpodobně posledním hitem bylo v roce 1996 až
dětsky hravé Waikiki Raga.
V devadesátých letech nabral Nagyův
život nečekaný směr. Postavil hudbu na
vedlejší kolej a začal se naplno věnovat
umělecké fotografii. Proslul stylizovanými, většinou černobílými akty exotických žen. Jsou stejně romantické a poetické jako byly jeho nejslavnější písně.
Nagy ale na hudbu úplně nezanevřel,
naopak nyní se jí znovu věnuje naplno.
Čas od času vydá kolekci nových písní,
nazpíval i povedené album duetů s českými a slovenskými zpěváky. Jeho zpěvácké kouzlo nezmizelo ani s přibývajícími léty. Vzácná sólová vystoupení bývají velmi příjemnou událostí. Dokázal
to na prvním Českém mejdanu s Impulsem, kdy sám s kytarou rozezpíval plnou O2 arenu. Do té se v letošním ročníku s radostí vrátí už na podzim 13. října,
tentokrát i s celou kapelou Indigo. Jeho
první hit Profesor Indigo tu zazní živě.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 31. března 2018

ČT1

Nova

Prima

Joj Family

6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.30 Polopatě 7.25 Sedmero krkavců 8.25 Chobotnice z II. patra 9.25 Gejzír 9.55
Motanice 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
O Ječmínkovi 14.05 O líné Nitce a prstýnku
s rubínem 14.40 U pokladny stál... 16.20 O zatoulané princezně 17.55 Kočka není pes 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

6.15 Lišákoviny 6.30 Oggy a Škodíci VI (24,
25) 6.50 Kačeří příběhy (2, 3) 7.35 Lví hlídka
(22) 7.55 Chytrá horákyně. Pohádka (N, 2009)
9.05 SuperStar 11.00 Koření 11.55 Volejte
Novu 12.30 Rady ptáka Loskutáka 13.45
Víkend 14.45 Apollo 13. Drama (USA, 1995)
17.35 Hněv Titánů. Fantasy film (USA/Šp.,
2012). Hrají: S. Worthington, L. Neeson,
É. Ramírez, D. Huston, T. Kebbell, R. Pikeová
a další. Režie J. Liebesman 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.15 Ninjago VI (4) 6.45 Ninjago VI (5) 7.15
Tlapková patrola (19) 7.45 Jen počkej, zajíci!
8.10 M.A.S.H (129) 8.40 Autosalon 9.50 Prima
Partička 10.50 Máme rádi Česko 12.30 Policajti
z centra (2) 13.45 Ano, šéfe! 14.50 Vraždy
v Midsomeru IX 16.55 Absolventka. Romantická
komedie (USA, 2009). Hrají: A. Bledelová,
Z. Gilford, M. Keaton, J. Lynchová, B. Coleman,
C. Burnettová a další. Režie V. Jensonová 18.55
Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR

SOBOTA 5.05 Noviny 5.45 Krimi 6.10 Noviny

ZÁBAVA

SOUTĚŽ

SERIÁL

6.45 Poldové v akci 7.45 Soudní síň – cz 8.40
Interaktivní teleshopping 9.40 Kouzelníci 11.40
Dnes v jednom domě (7/9) 13.40 Vlci (25, 26)
15.45 Soudní síň 16.45 V sedmém nebi 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Inženýrská odysea (1/13) 21.20
Česko Slovensko má talent 2 23.25 Tvoje tvář má
můj hlas, romantický film (USA, 2013)

NEDĚLE 5.10 Noviny 5.45 Krimi 6.10 Noviny
6.50 Soudní síň 7.50 Rodeo a Julie 9.45
Interaktivní teleshopping 10.45 Česko Slovensko
má talent 2 12.45 Inženýrská odysea (1/13) 13.45
Kukačka v temném lese 15.50 Nová zahrada 16.55
Na chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.30 Ohňostroj
lásky, komedie (USA, 2014) 0.30 Nová zahrada
PONDĚLÍ 5.15 Noviny 5.55 Krimi 6.20 Noviny
7.00 Extrémní případy 8.20 Extrémní případy 9.35
Nákupní maniačky 10.40 Z ulice na green 12.45
Mámy na nože 14.40 Kuchař srdcem 16.50 Holka
k sežrání 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Kukačka
v temném lese, válečný film (ČR/SR/Pol., 1984)
22.30 Kuchař srdcem 0.40 Extrémní případy

20.00 Zázraky přírody
21.10 S tebou mě baví svět
Komedie (ČR, 1982)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.35 Nenapravitelný
Komedie (Fr., 1975)
0.15 Manéž Bolka Polívky
1.30 Na forbíně TM
2.10 Banánové rybičky
2.50 Pod pokličkou
3.10 Kuchařská pohotovost
3.40 Rajské zahrady II

20.20 SuperStar
22.05 Jupiter vychází
Dobrodružný sci-fi film
(Austr., 2015)
0.25 Anakonda
Dobrodružný film
(USA/Braz./Peru, 1997)
1.55 Nestyda
Komedie (ČR, 2008)
3.40 Volejte Novu
4.10 Chytrá horákyně
Pohádka (N, 2009)
5.10 Novashopping

20.15 V. I. P. vraždy II (1)
Namířeno na hvězdy.
Detektivní seriál (ČR, 2017)
21.35 Špion
Akční komedie (USA, 2015).
Hrají M. McCarthyová,
J. Statham a další. Režie P. Feig
0.10 Časový kód
Komediální drama (USA, 2000)
2.15 Vraždy v Midsomeru IX
Stará křivda
4.10 Do třiceti minut
Krimikomedie (USA, 2011)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.00 Já a robot (7) 8.00 Letopisy rodu Shannara
(2) 8.55 Top Gear 2011 10.05 Re-play 10.35 Pevnost
Boyard III (11, 12) 12.50 Futurama V (1) 13.25
Simpsonovi XIV (2, 3) 14.15 COOLfeed 14.25
Simpsonovi XIV (4, 5) 15.25 Futurama V (2) 15.55
Jak vycvičit draka 2 17.55 Simpsonovi XIV (6) 18.30
Simpsonovi XIV (7) 18.55 Simpsonovi XIV (8) 19.30
Simpsonovi XIV (9) 20.00 Shrek 22.05 Rocky II
0.35 Grimm VI (7)

5.30 Medvídek Pú 6.20 Muž na ženění 8.20
Sherlock Holmes: Jak prosté (11, 12) 10.00
Casanova 12.30 Rodinná dovolená a jiná neštěstí
14.15 E. T. mimozemšťan, rodinný film (USA, 1982)
16.25 Dobrodružství Hucka Finna, dobrodružný
film (USA, 1993) 18.30 Lví král, animovaný film
(USA, 1994) 20.00 Nesvatbovi, komedie (USA,
2005) 22.15 Vražedné alibi, thriller (USA, 1995) 0.10
Postradatelní 2, akční film (USA, 2012)

6.05 Ninjago VI (4) 6.35 Tlapková patrola (18) 7.05
Zprávy FTV Prima 8.15 Mňam aneb Prima vařečka
8.50 Vítejte doma! VIII (3) 9.45 Vybíjená, komedie
(USA, 2004) 11.45 Advokátka Věra, veselohra (ČR,
1937) 13.35 Ben Hur, historické drama (USA, 1959)
18.05 Roboti, animovaný film (USA, 2005) 20.00
Mortdecai: Grandiózní případ, komedie (VB/USA,
2015) 22.15 Obr lidožrout, horor (USA/Kan., 2008)
0.05 Rocky II, drama (USA, 1979)

SÉRUM PRAVDY

ÚTERÝ 8.00 Poldové v akci 9.05 Soudní síň –
cz 10.00 Medicopter 117 11.00 Panelák 11.50
Nákupní maniačky 12.50 Zoo (22) 14.00 Extrémní
případy 15.05 Soudní síň 17.05 Poldové v akci
18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Solární bouře 22.20 Vlci (27) 23.20
Klaun (6) 0.20 Medicopter 117 (6/82)
STŘEDA 8.10 Poldové v akci 9.10 Soudní síň – cz
10.00 Medicopter 117 11.00 Panelák 11.50 Nákupní
maniačky 12.50 Zoo 14.00 Extrémní případy 15.05
Soudní síň 17.05 Poldové v akci 18.05 Interaktivní
teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Česko Slovensko má talent 2 22.30 Dr. Dokonalý
(3/16) 23.25 Klaun (7) 0.25 Medicopter 117 (7/82)
ČTVRTEK 7.30 Soudní síň 8.30 Poldové v akci

9.30 Soudní síň – cz 10.30 Medicopter 117 11.30
Panelák 12.05 Nákupní maniačky 13.05 Zoo 14.15
Extrémní případy 15.20 Soudní síň 17.05 Poldové
v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Na úpatí sopky 22.20 Vlci (28)
23.20 Klaun (8) 0.20 Medicopter 117 (8/82)

PÁTEK 6.55 Krimi 7.25 Soudní síň 8.25 Poldové

v akci 9.25 Soudní síň – cz 10.10 Medicopter 117 11.10
Panelák 11.50 Nákupní maniačky 12.55 Zoo 14.00
Extrémní případy 15.05 Soudní síň 17.05 Poldové
v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Dnes v jednom domě 22.10
Láska na celý život 23.35 Ochránci 0.35 Klaun

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 1. dubna 2018
ČT1
6.00

12.05
13.10
14.30
15.55
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.45
23.19
23.20
1.10
1.55
2.35

Zajímavosti z regionů 6.25 O zatoulané princezně 7.55 Chobotnice z II.
patra
8.55
Polopatě
9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 F. L. Věk (13/13)

O princi, který měl o kolečko víc
Čarodějné námluvy
Babička (1/2)
O princezně Jasněnce
a létajícím ševci
Pohádka (ČR, 1987)
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Teorie tygra
Komedie (ČR, 2016)
Jáchyme, hoď ho do stroje!
Komedie (ČR, 1974)
Výsledky losování Šťastných 10
Komisař Montalbano
Paprsek světla
Bolkoviny
Na forbíně TM
Chalupa je hra

NOVA
6.05
6.25
6.35
7.00
7.45
8.10
9.20
11.15
11.40
12.20
13.55
15.50
17.45
19.30
20.20
21.20
23.50
1.30
2.15
2.55
3.25
4.15
5.10

Lišákoviny
Oggy a Škodíci VI (26)
Milesova vesmírná
dobrodružství (4)
Kačeří příběhy (4, 5)
Lví hlídka (23)
O rybáři a jeho ženě
Robinsonův ostrov II (15, 16)
Comeback
Jak se Franta naučil bát
Hrátky s čertem
Krotitelé duchů 2
Pane, vy jste vdova!
Princ a Večernice
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dáma a Král (16)
Není kouře bez ohýnku
Skála
Akční film (USA, 1996)
Pane, vy jste vdova!
Komedie (ČR, 1970)
Kriminálka Miami IV
Comeback
Kolotoč
Velké finále
O rybáři a jeho ženě
Novashopping

6.25
6.50
7.20
7.55
9.00
9.35
10.45
11.50
12.45
13.45
14.35
16.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.55
22.45

1.00
2.05
4.05

Prima

Nova Cinema

Ninjago VI (6)
Tlapková patrola (20)
M.A.S.H (130)
Přírodní vesmír II (2)
Prima ZOOM Svět
1890 (13)
Show Jana Krause
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Teď vaří šéf!
Vraždy v Midsomeru IX
Holky z porcelánu
Komedie (ČR, 1974)
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Očima Josefa Klímy
Vraždy podle Jidáše
Horor (USA, 1999). Hrají
Ch. Lambert, R. Joy, B. Tysonová
a další. Režie R. Mulcahy
Přírodní vesmír II (2)
Vraždy v Midsomeru IX
Čtyři pohřby a jedna svatba
Sejměte Cartera!
Akční thriller (USA, 2000)

6.30 Vojna není kojná 8.10 Bambi 9.25 Lucie,
postrach ulice 10.50 Dobrodružství Hucka Finna
13.10 Nesvatbovi 15.20 Tělo jako důkaz (8-10) 17.50
Jupiter vychází, dobrodružný sci-fi film (Austr.,
2015) 20.00 Pompeje, akční film (USA, 2014) 21.55
Supertajná zbraň, akční sci-fi film (USA, 1997)
23.40 Vražedné alibi, thriller (USA, 1995)

Prima cool
7.25 Já a robot (8) 8.20 Letopisy rodu Shannara (3)
9.15 Top Gear 2011 10.25 Těžká dřina 10.55 Pevnost
Boyard III (13, 14) 13.10 Futurama V (2) 13.40
Simpsonovi XIV (6, 7) 14.30 COOLfeed 14.40
Simpsonovi XIV (8, 9) 15.40 Futurama V (3) 16.05
Shrek 17.55 Simpsonovi XIV (10-13) 20.00
Nejsledovanější 22.05 Exorcista II (2) 22.55
Vikingové II (4) 23.55 Grimm VI (8) 0.50 Autosalon

Prima Max
6.50 Jurský svět: Indominus na útěku 7.20 Ninjago
VI (5) 7.50 Tlapková patrola (19) 8.20 Zprávy FTV
Prima 9.40 Vítejte doma! VIII (3) 10.30 Mňam aneb
Prima vařečka 11.00 Vítejte doma! VIII (4) 11.55
Obušku, z pytle ven! 13.25 Roboti 15.25 Mortdecai:
Grandiózní případ 17.45 Řetězová reakce 20.00
Pravá blondýnka, komedie (USA, 2001) 22.05
Špión 0.40 Vraždy podle Jidáše, horor (USA, 1999)

pondělí 2. dubna 2018
NOVA

ČT1
6.00

U pokladny stál... 7.35 Pohádka
z šafránové louky 8.10 Chobotnice
z II. patra 9.10 O princezně Jasněnce
a létajícím ševci 10.45 O nejchytřejší
princezně. Pohádka (ČR, 1987)

12.05 Ať žijí duchové!
13.30 O Šípkové Růžence
14.30 Babička (2/2)
Rodinné drama (ČR, 1971)
15.55 S tebou mě baví svět
Komedie (ČR, 1982)
17.20 Královský slib
Pohádka (ČR, 2001)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Korunní princ
Pohádka (ČR, 2015)
21.35 Pomozte dětem 2018
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Tajemství hradu v Karpatech
Komedie (ČR, 1981)
0.25 Banánové rybičky
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.45 Kalendárium
2.10 Chalupa je hra
2.30 Pod pokličkou

6.05
6.15
7.25
8.35
10.15
11.55
14.00
15.50
17.25
18.25
19.30
20.20
21.25
22.20
23.15
0.05
1.40
3.20
4.00

Oggy a Škodíci VI (27)
Dumbo
Šípková Růženka
... a zase ta Lucie!
Princ a Večernice
Řachanda
Pohádka (ČR, 2016)
Anděl na horách
Komedie (ČR, 1955)
Dařbuján a Pandrhola
Pohádka (ČR, 1959)
Co na to Češi
Ulice (3436)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (37)
Mrtvola v bahně
Robinsonův ostrov II (17)
Smrtonosná zbraň (7)
Módní policie
Beze stopy II (2)
Krimiseriál (USA, 2003)
Anděl na horách
Komedie (ČR, 1955)
Dáma a Král (16)
Není kouře bez ohýnku
Co na to Češi
Šípková Růženka

6.20
6.50
7.20
7.45
9.45
12.05
14.15
16.05
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.35
23.45
1.00

3.15
4.10

Prima

Nova Cinema

My Little Pony (1)
Tlapková patrola (21)
Jen počkej, zajíci!
Cesta na Měsíc
Policajt ze školky
Holka na zabití
Krimikomedie (ČR, 1975)
Nebojsa
Pohádka (ČR, 1988)
Princezna se zlatou hvězdou
Pohádka (ČR, 1959)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Než jsem tě poznala
Romantický film (VB/USA, 2016).
Hrají E. Clarkeová, S. Claflin
a další. Režie T. Sharrocková
Jak se staví sen – extra
Ano, šéfe!
Policajt ze školky
Akční komedie (USA, 1990). Hrají
A. Schwarzenegger, L. Huntová
a další. Režie I. Reitman
Prostřeno!
Ano, šéfe!

6.05 Krásná Locika 7.10 E. T. mimozemšťan 9.15
Nesvatbovi 11.15 Teleshopping 11.45 Apollo 13 14.15
Teleshopping 14.35 Krotitelé duchů 2 16.30
Pompeje 18.15 Hněv Titánů, fantasy film (USA/Šp.,
2012) 20.00 Štěstí ve hře, komedie (Austr./USA,
2007) 22.20 Vykonavatel, krimifilm (USA, 1976)
0.10 Skála, akční film (USA, 1996)

Prima cool
12.05 Futurama V 12.35 Simpsonovi XIV 13.25
COOLfeed 13.35 Simpsonovi XIV 14.35 Těžká dřina
15.10 Re-play 15.40 Futurama V 16.05 Americký
chopper V 17.05 Top Gear XVII 18.15 Simpsonovi
XIV 20.05 COOLfeed 20.15 Simpsonovi XXIX 20.50
Teorie velkého třesku XI 21.20 Teorie velkého třesku
X 22.15 Prima Partička 23.10 COOLfeed 23.20
Americký chopper V 0.20 Prima Partička

Prima Max
6.25 Superhrdinové: Batman do ligy! 6.55 Ninjago
VI (6) 7.25 Tlapková patrola (20) 7.55 Zprávy FTV
Prima 9.15 Vítejte doma! VIII (4, 5) 11.00 Hvězdná
brána VII (4) 12.05 Dívka na koštěti 13.45 Řetězová
reakce 16.05 Pravá blondýnka 18.05 Utajená pravda, thriller (USA, 2016) 20.00 Bažanti jedou do
Španělska, komedie (Fr./Šp., 1972) 21.50 Pistolnice,
western (USA, 1994) 0.00 Nejsledovanější

úterý 3. dubna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Pošta pro tebe 10.00
O lyrickém zloději 10.25 Vyvěste fangle 10.45 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Hovory H ještě po dvaceti letech
15.00 Doktor Martin IV
15.50 To je vražda, napsala
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Čtyři vraždy stačí, drahoušku
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Ve jménu vlasti VI
23.30 Taggart
0.40 AZ-kvíz
1.05 Banánové rybičky
1.25 Zajímavosti z regionů
1.55 Žiješ jenom 2x

5.55
8.30
8.45
10.40
11.50
12.00
12.35
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.20
1.50
3.20
4.00
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3434, 3435)
Specialisté (37)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (176)
Odložené případy II (13, 14)
Námořní vyšetřovací služba VII (7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3437)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (805)
Jedna ovečka za druhou
Víkend
Smrtonosná zbraň (8)
Beze stopy II (3)
Odložené případy II (13, 14)
Námořní vyšetřovací služba VII (7)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (176)
Novashopping

6.15
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.45
0.45
2.50
3.45

Prima

Nova Cinema

My Little Pony (2)
Tlapková patrola (22)
M.A.S.H (130)
M.A.S.H (131)
M.A.S.H (132)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Anděl strážný
Romantický film (N/VB, 2016)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (19)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (7)
Komisař Rex IV (8, 9)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (91)
Odvážné experimenty
Policajti z centra (3)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex IV (8, 9)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy VII (7)

5.25 Dobrodružství Hucka Finna 7.05 Rodinná
dovolená a jiná neštěstí 8.45 Krotitelé duchů 2
10.35 ... a zase ta Lucie! 12.40 Lví král 14.30 Hněv
Titánů 16.15 Jupiter vychází 18.25 Dařbuján
a Pandrhola 20.00 48 hodin v Paříži, krimifilm
(USA/Fr., 1988) 22.15 Muž bez stínu, horor (N/USA,
2000) 0.15 Vykonavatel, krimifilm (USA, 1976)

Prima cool
11.50 Teorie velkého třesku XI 12.20 Futurama V
12.50 Simpsonovi XIV 13.40 COOLfeed 13.50
Simpsonovi XIV 14.45 Teorie velkého třesku X 15.40
Futurama V 16.05 Americký chopper V 17.00 Top
Gear XVII 18.15 Simpsonovi XIV 20.05 COOLfeed
20.15 Top Gear: Botswanský speciál 21.20 Teorie
velkého třesku X 22.15 Single Lady 22.45 Partička
23.40 Americký chopper V 0.40 Partička

Prima Max
6.35 Ninjago VI (7) 7.05 Tlapková patrola (21) 7.35
Zprávy FTV Prima 8.45 Vítejte doma! VIII (5, 6)
10.30 Hvězdná brána VII (5) 11.35 Limonádový Joe
13.40 Utajená pravda 15.40 Bažanti jedou do Španělska 17.35 Zajíček bez oušek, romantická komedie
(N, 2007) 20.00 Já, robot, sci-fi film (USA, 2004)
22.25 Dobyvatelé rudé planety, sci-fi film (USA,
2005) 0.25 Pistolnice, western (USA, 1994)

středa 4. dubna 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.45 Doktor Martin IV 10.35 Hedvábí
a slzy 10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Štěstí
14.20 Jáchyme, hoď ho do stroje!
15.55 To je vražda, napsala
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Inspektor Max (7/11)
21.00 Čtyři v tom 4 (1/6)
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Otisky doby: Vyšetřování
skončilo, zapomeňte...
22.45 V hlavní roli
0.15 AZ-kvíz
0.45 Máte slovo s M. Jílkovou
1.45 Banánové rybičky

NOVA
5.55
8.25
8.40
10.30
11.50
12.00
12.35
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.20
1.50
2.30
3.25
4.00
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3436, 3437)
Ordinace v růžové zahradě 2 (805)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (177)
Odložené případy II (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba VII (8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3438)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek X
Robinsonův ostrov II (18)
Smrtonosná zbraň (9)
Beze stopy II (4)
Odložené případy II (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba VII (8)
Krok za krokem VI (3, 4)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (177)
Novashopping

6.15
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.40
23.55
0.55
1.55
2.55
3.55

Prima

Nova Cinema

My Little Pony (3)
Tlapková patrola (23)
M.A.S.H (132)
M.A.S.H (133)
M.A.S.H (134)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Muž s velkým srdcem
Romantický film (N/VB, 2016)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (20)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (8)
Komisař Rex IV (10, 11)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (87)
Moudřejší ustoupí
V. I. P. vraždy II (1)
Policie v akci
Komisař Rex IV (10)
Komisař Rex IV (11)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy VII (8)

5.20 Nová cestománie 5.45 Chytrá horákyně 6.55
Odložené případy II (13, 14) 8.35 Tělo jako důkaz
(8-10) 11.25 Pompeje 13.40 Štěstí ve hře 15.55 48
hodin v Paříži 18.10 Něco nového, romantická komedie (USA, 2006) 20.00 Smrt jí sluší, komedie (USA,
1992) 21.55 Čest rodiny Prizziů, krimikomedie (USA,
1985) 0.20 Muž bez stínu, horor (N/USA, 2000)

Prima cool
12.50 Simpsonovi XIV 13.40 COOLfeed 13.50
Simpsonovi XIV 14.50 Teorie velkého třesku X 15.40
Futurama V 16.05 Americký chopper V 17.05 Top
Gear XVII 18.15 Simpsonovi XIV 18.45 Simpsonovi
XV 20.05 COOLfeed 20.15 Námořní vyšetřovací
služba L. A. VIII 21.20 Teorie velkého třesku X 22.15
Partička 23.00 Cesty k úspěchu 23.15 Single Lady
23.45 Americký chopper V 0.40 Partička

Prima Max
6.40 My Little Pony (2) 7.10 Ninjago VI (8) 7.40
Tlapková patrola (22) 8.10 Zprávy FTV Prima 9.25
Vítejte doma! VIII (7) 10.20 Hvězdná brána VII (6)
11.15 Nebojsa 13.05 Zajíček bez oušek 15.35 Já,
robot 18.05 Vraždy v Lisabonu, krimifilm (N, 2017)
20.00 Dívka s perlou, romantický film (VB, 2003)
22.10 Zákon jsem já, thriller (USA, 2014) 23.55
Dobyvatelé rudé planety, sci-fi film (USA, 2005)

čtvrtek 5. dubna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.45 F. L. Věk 10.45 Příběhy slavných...
Luděk Nekuda 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Cizí lidé
15.05 Doktor Martin IV
15.50 To je vražda, napsala
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Gejzír
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Případy detektiva Murdocha XI
23.10 Taggart
0.05 AZ-kvíz
0.30 Otisky doby: Vyšetřování
skončilo, zapomeňte...
1.25 Objektiv

5.55
8.30
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.00
1.35
2.15
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3438)
Výměna manželek X
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (178)
Odložené případy II (17, 18)
Námořní vyšetřovací služba VII (9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3439)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (806)
Musím zapomenout
Prásk!
Když se setmí
Akční film (USA, 2004)
Odložené případy II (17, 18)
Námořní vyšetřovací služba VII (9)
Prásk!
Krok za krokem VI (5)

6.15
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.45
0.00
0.55
3.00

Prima

Nova Cinema

My Little Pony (4)
Tlapková patrola (24)
M.A.S.H (134)
M.A.S.H (135)
M.A.S.H (136)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Láska mezi jahodami
Romantický film (N/VB, 2016)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (21)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (9)
Komisař Rex IV (12, 13)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (92)
Prozření
Prima Partička
Cesty k úspěchu
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex IV (12, 13)
Prostřeno!

5.20 Tělo jako důkaz (9, 10) 6.45 Dumbo 7.55
Odložené případy II (15, 16) 9.35 Něco nového 11.45
48 hodin v Paříži 14.20 Vzpoura na lodi Caine 16.40
Smrt jí sluší 18.35 Velký průšvih 20.00 Sherlock
Holmes: Jak prosté (13, 14), krimiseriál (USA, 2012)
21.45 Vražedné myšlenky, thriller (USA, 1991) 23.40
Čest rodiny Prizziů, krimikomedie (USA, 1985)

Prima cool
11.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII 12.20
Futurama V 12.50 Simpsonovi XIV 13.20 Simpsonovi
XV 13.40 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XV 14.50
Teorie velkého třesku X 15.40 Futurama V 16.05
Americký chopper V 17.05 Top Gear XVII 18.15
Simpsonovi XV 20.05 COOLfeed 20.15 Autosalon
21.20 Teorie velkého třesku X 22.15 Lovec bouřek
0.10 Americký chopper V

Prima Max
6.15 My Little Pony (3) 6.45 Ninjago VI (9) 7.15
Tlapková patrola (23) 7.45 Zprávy FTV Prima 9.05
Vítejte doma! VIII (7, 8) 10.50 Hvězdná brána VII (7)
11.50 Holka na zabití 14.05 Vraždy v Lisabonu 15.55
Dívka s perlou 18.10 Osudová chvíle 20.00 Jak svět
přichází o básníky, filmová komedie (ČR, 1982)
22.05 Hon na čarodějnice, dobrodružný film (USA,
2011) 0.00 Zákon jsem já, thriller (USA, 2014)

pátek 6. dubna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.45 Doktor Martin IV 10.35 Úspory
10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Tajemství hradu v Karpatech
15.40 Neobyčejné životy: Petr Nárožný
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Četnické humoresky (31/39)
21.30 13. komnata Jana Kuželky
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Hercule Poirot
23.40 Případy detektiva Murdocha XI
0.25 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky
1.25 Na forbíně TM
2.05 Chalupa je hra
2.30 Dobré ráno
5.00 Hobby naší doby

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.20
0.45
2.15
3.15
3.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3439)
Ordinace v růžové zahradě 2 (806)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (179)
Odložené případy II (19, 20)
Námořní vyšetřovací služba VII (10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3440)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Příběh kmotra
Krimifilm (ČR, 2013)
Expendables: Postradatelní 3
Akční film (Fr./USA, 2014)
Odložené případy II (19, 20)
Námořní vyšetřovací služba VII (10)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (179)
Novashopping

6.15
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.20
23.45
0.40
2.45
3.45

Prima

Nova Cinema

My Little Pony (5)
Tlapková patrola (25)
M.A.S.H (136)
M.A.S.H (137)
M.A.S.H (138)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Znovunalezená láska
Romantický film (N/VB, 2016)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch V (22)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (10)
Komisař Rex IV (14, 15)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Vraždy na přelomu století (1)
Mučednické vraždy
Divočina
Dobrodružný film (USA, 2014)
Policie v akci
Komisař Rex IV (14, 15)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy VII (10)

6.25 Velký průšvih 7.50 Odložené případy II (17, 18)
9.25 Lego: Batman 10.40 O rybáři a jeho ženě 12.10
Smrt jí sluší 14.20 Vzpomínka na Titány, 16.30
Sherlock Holmes: Jak prosté (13, 14) 18.10 Špioni
jako my 20.00 G-Force, dobrodružná komedie
(USA, 2009) 21.40 Mys hrůzy, thriller (USA, 1991)
0.00 Vražedné myšlenky, thriller (USA, 1991)

Prima cool
6.30 Bylo nebylo II 7.45 Hvězdná brána VII 9.00 Top
Gear XVII 10.05 Americký chopper V 11.15 Autosalon
12.20 Futurama V 12.50 Simpsonovi XV 13.40
COOLfeed 13.50 Simpsonovi XV 14.50 Teorie velkého třesku X 15.40 Futurama V 16.05 Americký chopper V 17.00 Top Gear XVII 18.15 Simpsonovi XV
20.05 COOLfeed 20.15 A-Team: Poslední mise 22.45
Grizzly: Pomsta šelmy 0.40 Americký chopper V

Prima Max
6.40 My Little Pony (4) 7.10 Ninjago VI (10) 7.40
Tlapková patrola (24) 8.10 Zprávy FTV Prima 9.25
Vítejte doma! VIII (8, 9) 11.10 Hvězdná brána VII (8)
12.15 Osudová chvíle 14.10 Princezna se zlatou hvězdou 15.50 Slečna na hlídání 17.45 Hledám Susan. Zn.:
Zoufale 20.00 Hračka, komedie (Fr., 1976) 22.05
Tajemství rodiny Stokerů, thriller (USA, 2013) 0.00
Hon na čarodějnice, dobrodružný film (USA, 2011)

22 29. března 2018

KDO UVAŘÍ
Pondělí: Ivana Deutschová (28)

Je na mateřské dovolené. Pochází z Mohelnice, předtím pracovala
jako prodavačka a pokladní. Je vdaná dva
roky, ale s manželem
jsou spolu už 11 let.
Mají patnáctiměsíční dceru a bydlí v panelákovém 3+1. Kdyby vyhrála, koupila by si něco pěkného do bytu. Mezi její
oblíbená jídla patří zelenina s masem
nebo rybou, čokoláda a „krtkův dort“
od manžela. Nesnáší dršťky, samotný
kozí a ovčí sýr, ale v salátu jí nevadí.

Úterý: Růžena Barnošáková (22)

Pracovala v pekárně,
teď je na mateřské dovolené s dvouletým
Adámkem a čtyřměsíční Nikolkou. Pokud by
vyhrála, peníze použije na novou kuchyni a
něco by koupila dětem. Mezi její oblíbená jídla patří hovězí guláš s knedlíkem.
Nesnáší mořské plody, ryby a hrách.
Doufá, že potká hodné lidi a užije si příjemný týden s dobrou atmosférou.

Středa: Vlasta Kohutová (30)

Je vyučená čalounice.
Pracovala jako operátorka i vedoucí call
centra. Nyní dělá
švadlenu. Bydlí s přítelem a děti zatím nemá.
Vloni se spolu celý
rok věnovali rekonstrukci bytu. Pokud
vyhraje, dokoupí vybavení do bytu a pojede s přítelem na dovolenou. Baví ji
nordic walking. Chodí také na kurzy
znakového jazyka pro neslyšící. Miluje
maso. Nesnáší luštěniny a nikdy by nesnědla nic, co se na talíři ještě hýbe.

Čtvrtek: Jana Flaks (30)

Vyučená holička, pánská kadeřnice. Je vdaná a zatím bezdětná.
Do pořadu ji přihlásili
sestra se švagrem,
„aby i ostatní věděli,
že i vegani jsou tlustí“.
Pokud vyhraje, peníze použije na dodělání domu. Jí veganská jídla – vše, co je
rostlinného původu. Miluje hranolky se
slanou cibulí, „čínou“ a tatarkou.
„Čínu“ má ráda sójovou i čočkovou. Nesnáší maso, mléko, vejce, sýry a máslo.

Pátek: Jiří Chalupa (30)

Je vyučený kuchař-číšník. Posledních devět
let ale pracoval na
šachtě, nyní se uchází
o nové místo. S bývalou přítelkyní má desetiletou dceru. Pokud
vyhraje, uspořádá velkou oslavu a pořídí si „nějakou další příjemnou bolest“ –
tetování a piercing má totiž ve velké oblibě. Miluje rajskou, nesnáší syrečky.

Česká republika

Jana je mlsná veganka

Prostřeno! v Moravskoslezském kraji svede k plotně čtyři ženy a jediného muže
ČR | Hostitelé v pořadu Prostřeno! na televizi Prima jsou tentokrát ze severu
Moravy. O 60 tisíc korun se utkají čtyři
ženy a jediný muž. Soupeře spojuje láska k dobré, zdravé a racionální kuchyni,
dokonce je mezi nimi i jedna veganka.
Soutěžící bojují také o přízeň diváků,
která jim může přinést dalších 10 tisíc.
Ze stejné částky se může těšit i jeden
z hlasujících diváků.
Ivana v pondělí přichystá francouzskou kuchyni a na surovinách nešetří.
Nervozita však sehraje svoji roli, také
překvapení z toho, že přišla veganka
Jana, nebo naopak Růženka, která o moderním vaření nemá ani potuchy. Nerozumí snad ani českým pojmům, jako je
candát a pštros: tyto ne zcela frekventované pochoutky hosté ochutnají. Hostitelce však při flambování chytí pánev.
Soupeři nakonec dostanou maso hodně
propečené a tuhé, ale přílohu vystydlou.

Taková hospodská strava
Růženka tvrdí, že často vaří, hosté však
budou v úterý zaskočeni. Slanina, sádlo
a jíška, nic pro veganku Janu ani pro
Vlastu, která drží dietu, nebo pro Ivanu.
„Chlap mi říkal, že umím skvěle vařit,
tak jsem chtěla, ať mé jídlo ochutnají i
ostatní,“ vysvětluje Růženka. „Taková
typická hospodská strava,“ myslí si
ostatní. Růžence je z toho do pláče.
Vlasta se snaží hubnout, proto se ve
středu soustředí na zdravou stravu.
Sama si například umele žitnou mouku,

Masožravec Jirka (uprostřed) překvapí veganským menu.
prý má pak mnohem lepší chuť. Ta přijde na minipizzy s mozzarellou a rajčátky. Ale co to? Růženka vrací špinavý
nůž a v jídle našla zapečený vlas! Vlasta má pech. „Neskutečně mě otrávila,
nebaví mě to,“ říká na Růženčino chování a nechutenství hostitelka. „Všichni u
stolu se ke mně chovají, jako kdybych
tam nebyla, jako bych byla nějaký
vzduch,“ stěžuje si pak Růženka. Vlasta
tuší, že tuhle soupeřku svým jídlem nedostane.
Ve čtvrtek pozve Jana své hosty do
zbrusu nového domečku. Je romantický
a zařízený ve stylu Provence. Jana je
sice veganka, ale veganka mlsná. Svá
jídla ráda smaží, miluje hranolky a ostré
chutě. A jídelníček si pestří spoustou neobvyklých surovin. Například její tatarák samozřejmě nebude z masa, jak se
bojí Růžena, která syrové maso nepozře, ale z rýžových chlebíčků. Vegan-

FOTO | FTV PRIMA

ská kuchyně v Janině pojetí není propadák – hosté si pochutnají i na jemném
„čoko tofurníku“.

Ohnivá show na sídlišti
V pátek se Jiří, ač masožravec, kvůli
efektu překvapení rozhodne připravit
téměř veganské menu a na sídlišti uspořádá i ohnivou show. Jirka je drsňák –
lebky, drápy, piercing, tetování, oblíbená černá. Doma má hezkou moderní kuchyni a rád v ní vaří. Jenže veganka
Jana je zklamaná. Prý od takového chlapa čekala něco těžšího… A co bude největším překvápkem finále? Rozpustí si
Jiří vousy, jak ho o to žádá Vlasta?
Kdo to v Moravskoslezském kraji nakonec vyhraje? Jediný muž, nebo některá z žen? Sledujte premiérové Prostřeno! každý všední den na Primě v
17.50 hodin a hlasujte.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Minipizza s mozzarellou a rajčátky

Ingredience: 1 velká celozrnná bageta,
1 mozzarella, 6 malých rajčátek, hrst
čerstvého špenátu, 1 lžička sladké sójové omáčky, olivový olej, oregano, sůl.
Postup: Bagetu rozpůlíme, potřeme olivovým olejem a vložíme do trouby rozehřáté na 200 °C. Po třech minutách bagetu z trouby vyjmeme, poklademe lístky
špenátu, plátky mozzarelly a rajčátek,
posypeme najemno nakrájeným špenátem, oreganem a nakonec osolíme.
Bagetu vrátíme zapéct do trouby na
sedm minut. Servírujeme rozkrájenou
na prkénku nebo talíři a zakápnutou lžičkou sladké sójové omáčky.

Dýňová polévka
Ingredience: 1 dýně Hokkaidó (nebo
máslová, špagetová), 1 velká cibule,
2 stroužky česneku, 1/3 plechovky kokosového mléka, hrst dýňových semínek, olej z dýňových semínek, zeleninový bujón, sůl, pepř. Postup: V hrnci

orestujeme cibuli na lžičce másla. Přidáme k ní dýni pokrájenou na střední kousky, česnek, zeleninový bujón, sůl a pepř
podle chuti. Dýni zalijeme horkou vodou a vaříme dvacet minut. Když je
dýně měkká, rozmixujeme ji a přidáme
kokosové mléko. Na závěr osmažíme
na trošce másla dýňová semínka. Polévku na talíři posypeme semínky a zakápneme dýňovým olejem.

Zeleninové pyré a plněná zelenina

Ingredience – plněná zelenina: 2 mrkve, 2 petržele, 1 celer, 10 žampionů,
5 cuket, olej, sůl, pepř. Zeleninové
pyré: 3 brambory, 2 mrkve, 2 petržele,
1 celer, 200 ml sójového mléka. Postup
– plněná zelenina: Dáme si stranou pět
žampionů. Cuketu oloupeme, rozpůlíme a vydlabeme semínka, dáme na
plech se žampiony, zakápneme olejem
a pečeme asi 10 minut v troubě vyhřáté
na 230 °C. Vodu z hub slijeme a odložíme, zbylé houby a zeleninu nastrouháme a podusíme se solí a pepřem. Předpečené houby a cuketu naplníme směsí a
dopečeme pod grilem – stačí sedm až
deset minut. Zeleninové pyré: Brambory, mrkev, petržel a celer uvaříme v osolené vodě, scedíme a rozmačkáme. Poté
rozmixujeme s mlékem a podle potřeby
dochutíme soli.

NÁŠ KRAJ

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Pojďte s dětmi ven!

S prvními slunečními paprsky a stoupajícími teplotami se opět stanou oblíbeným cílem
rodin s dětmi areály plné zábavy. Ve Středočeském kraji jich je hned několik. T E J
EXT:

T

ři, osm a dvanáct. Zabavit partu dětí tak
rozdílného věku bývá zapeklitý oříšek. Ve
středních Čechách však máte k dispozici
hned několik outdoorových center, kde se
nebude nudit žádná věková kategorie.
Včetně dospěláků!

MIRAKULUM MILOVICE
Park Mirakulum v Milovicích zahájí 14. dubna již
šestou sezonu. Na letošní rok opět přichystal řadu
novinek, takže si na své přijdou nejen ti, kdo v něm
ještě nikdy nebyli, ale i ti, kteří do Milovic míří pravidelně. „Největším hitem a absolutní bombou je
propojení lesního města a lanového centra,“ říká
Jiří Antoš, majitel parku, a popisuje: „Lesní město
patří k největším atrakcím Mirakula. Mezi vzrostlými stromy tu stojí několik věží a děti i jejich rodiče
se tu mezi nimi můžou procházet vysoko nad zemí
po lanových stezkách a visutých můstcích. Na dohled od lesního města je lanové centrum, které se
řadí k největším v republice. My jsme tato dvě místa propojili 65metrovým bludištěm, které vede korunami stromů. Vytvořili jsme tak téměř nekoneč-

nou zábavu pro ty, kteří se nebojí pohlížet na svět z
výšky.“Vylepšení se dočkal i hrad s podzemními
chodbami, jenž je dominantou parku od samého
počátku. Přibylo do něj několik dalších nerezových
tunelů, které doplnily schodiště, můstky, žebříky a
skluzavky. Děti tak na hradu překonávají až desetimetrové výškové rozdíly, visuté mostky, rozhledny.
Toboganem pak mohou sjet do podzemních chodeb hradu, kterých je tu více než půl kilometru. V
letních měsících je největším hitem parku vodní
svět.
INFO NA CESTU: Duben otevřeno o víkendech a
státních svátcích, květen denně kromě pondělí, červen denně. Více na www.mirakulum.cz
DUHOVÝ PARK TŘEBOVLE
V Duhovém parku jsou pro děti připraveny nafukovací i pevné překážkové dráhy, střelecká aréna, zametač a obří koule a desítky netradičních, sportovních a herních disciplín s různou obtížností.
„Máme připravenou zábavu pro prvňáčky i pro
téměř dospělé deváťáky. Rozvíjíme v dětech soutěživost a chceme jim ukázat, že pohyb na čerstvém

VA AROŠOVÁ

vzduchu je lepší zábava než sedět u herní konzole
nebo počítače,“ uvádí Josef Paldus z Duhového parku. Kdo už je z atrakcí unaven, může si jít odpočinout do relaxační zóny. V ní návštěvníci v horkých
dnech ocení i vodní prvky.
INFO NA CESTU: Otevírá v červnu, termín bude
upřesněn. Otevřeno každý víkend a většinu svátků
od 10 do 17.30 hodin, pro školní výlety po domluvě
i v jiné dny. Více na duhovy-park.eu
HEROLAND – ZEMĚ HER ÚMONÍN
Herní sestavy a prvky, ale i didaktické hry na rozvíjení motoriky nabízí dětský zábavní park Heroland
v Úmoníně u Kutné Hory. Sezona tu začíná
15. dubna a její součástí budou již tradičně tematicky laděné dny. Letošní první plánují na 9. června a
bude doslova strašidelný. Děti potkají čarodějnice,
kostlivce a různá další strašidla. Kdo přijde ve strašidelném kostýmu, získá slevu na vstupném.
INFO NA CESTU: Park je v provozu od 15. dubna
do 15. října denně od 10 do 18 hodin. Otevřeno je
za každého počasí. Podrobnosti na www.heroland.cz
Pokračování na straně 24

INZERCE

VAŠE AKCE NA MÍRU
Moderní prostředí s nadčasovým designem, ve kterém se i přes
všudypřítomný nádech moderní doby budete cítit pohodlně.
Prostory světlé, čisté, bez zbytečných rušivých elementů,
jako stvořené pro perfektní soustředěnost.
Profesionální avšak osobitý přístup a catering té nejvyšší
kvality, který jde ruku v ruce s nejvyššími standarrdy.
Vaše spokojenost je náš cíl.
Už nás znáte?

konference.restauracecolumna.cz | www.restauracecolumna.cz | cafe.restauracecolumna.cz | catering.restauracecolumna.cz
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FARMA BLANÍK
Na Farmě Blaník mají desetihektarový areál s herními prvky, atrakcemi a
řadou zvířat. Pravidelně tu probíhají
křty mláďat či jízdy na ponících. A rozhodně tu neplatí Nesahat, nekrmit!
Naopak, děti mohou zvířata jak krmit, tak hladit. Letošní novinkou je
dřevěný parkúr nebo vodní minisvět.
INFO NA CESTU: Od dubna do září
otevřeno denně od 10 do 18 hodin.
www.farmablanik.cz
BOTANICUS OSTRÁ
Trochu jiný druh vyžití pro děti nabízí
Centrum řemesel a bylinné zahrady
Botanicus v Ostré na Nymbursku. Při
procházce ekologickými zahradami se
děti dozvědí vše potřebné o rostlinách
a bylinkách. V Centru řemesel si samy
mohou vyrobit mýdlo, svíčky, rýžovat
zlato a mnoho dalšího. Na soboty jsou
pravidelně připravena vystoupení kejklířská, divadelní i hudební. O víkendech se navíc k běžně otevřeným dílnám dráteníka, k výrobě mýdel, prova-

Náš kraj

zu, svíček či papíru otevřou dílny řezbáře či kováře. Všechna řemesla si děti
mohou vyzkoušet a zároveň se také dovědět více o jejich historii.
INFO NA CESTU: Sezona začíná 28.
dubna, otevírací doba: út až pá 9–16
hod., so a ne 9–17 hod., červenec a
srpen út–ne 9–17 hod., více na
www.botanicus.cz
MUZEUM FILMOVÝCH LEGEND PODĚBRADY
Pro deštivé dny nabízí zejména starším dětem a jejich rodičům zábavu
pod střechou Muzeum filmových legend v Poděbradech. „V muzeu je
více než 640 exponátů – soch, figurek
a replik ze slavných filmů včetně těch
v životní velikosti,“ zve k návštěvě muzeum. Tatínky by mohla zaujmout obsáhlá expozice k filmům Vetřelec, Predátor či Terminátor, maminky Avatar
a děti hrdinové Disneyho filmů či komiksoví Iron Man, Batman, Spiderman nebo Superman.
INFO NA CESTU: Muzeum je otevřeno po celý rok, ne–čt 9–18 hod., pá–so
9–19 hod. Další informace na
http://filmlegendsmuzeum.cz/

V DUHOVÉM PARKU V TŘEBOVLI SI MŮŽETE ZKUSIT TŘEBA ZORBING. SVÉ BRÁNY PARK OTEVŘE ALE
FOTO: ARCHIV PARKU

AŽ V ČERVNU.

INZERCE

Pravé speciality z Vodňan na Váš
velikonoční stůl.

www.vodnanskadrubez.cz

KOMERČNÍ PREZENTACE

K šedému zákalu směřujeme všichni
Š

edý zákal neboli katarakta je oční onemocnění, při kterém dochází k zakalení čiré lidské oční čočky. Toto zakalení brání průchodu světelných paprsků na sítnici, a člověk
si tak připadá, jako by viděl přes mlhu. Jedná se o časté
oční onemocnění, které komplikuje život řadě lidí, přitom
se dá jednoduše vyřešit.

MUDr. Radan Zugar
primář Očního centra Praha
Specializuje se na léčbu šedého
zákalu a provedl již 10.000 úspěšných operací.
Výskyt šedého zákalu stoupá
s věkem a většinou postihuje osoby
ve věku 60 až 75 let. Mezi zdaleka nejčastější příčinu vzniku šedého zákalu patří stárnutí oční čočky
v důsledku změn v jejím složení
a velikosti. Lze tedy říci, že každý
z nás, pokud bude žít dostatečně
dlouho, se šedého zákalu dožije.

odborníka může starší člověk kvůli
zhoršené kvalitě vidění přestat být
samostatný. Po operaci pak opět
mentálně ožívá a je lépe naladěn.

Pokud vidí jasně, poznává známé
tváře na dálku, přečte si noviny bez
hledání brýlí apod., vrací se mu sebevědomí.

„Šedý zákal nelze odstranit
žádnými léky ani brýlemi. Jedinou možností léčby je bezbolestná operace, během které oční chirurg vymění zkalenou oční čočku
za čočku umělou.“ říká MUDr. Radan Zugar, primář Očního centra
Praha, které se na operace šedého zákalu specializuje a provedlo již více než 60.000 operací
katarakty. V dnešní době jedná
o jednu z nejbezpečnějších operací a hradí ji všechny zdravotní
pojišťovny.

Šedým zákalem trpí:

50% lidí nad 65 let
70% lidí nad 75 let
Podle primáře Zugara by člověk
postižený kataraktou neměl operaci
zbytečně odkládat. Kvalita vidění
totiž velmi ovlivňuje fyzickou kondici i lidskou psychiku. Dle zkušeností

Výběr typu nitroočních čoček je velmi individuální. Vždy záleží na přání
a představě pacienta o tom, jak komfortně chce po operaci vidět.
Monofokální čočka - odstraní dioptrie na jednu vzdálenost (buď
na blízko nebo do dálky) Multifokální čočka - odstraní dioptrie
na blízko i do dálky, pacient nemusí nosit brýle.

OPERACI ŠEDÉHO ZÁKALU NENÍ TŘEBA ODKLÁDAT
Je vám přes šedesát a máte pocit, že hůř vidíte? Pak by vás mohl trápit šedý zákal.
Toto časté oční onemocnění komplikuje život řadě seniorů, přitom se dá jednoduše vyřešit.
Na dotazy pacientů k šedému zákalu odpovídá MUDr. Radan Zugar, primář Očního centra Praha,
které se na léčbu a operace šedého zákalu specializuje.
a rychlý chirurgický zákrok, kterého není třeba se obávat. Během operace se lidská oční
čočka nahrazuje umělou čočkou. Operace trvá
asi 15 minut a provádí se v místním znecitlivění
kapkami. Oko je do druhého dne zakryto náplastí a po jejím sejmutí již pacient na oko vidí.
V Očním centru Praha je operace šedého zákalu hrazena všemi zdravotními pojišťovnami.

„ŠaNcE VyBraT si, Jak sE PO zákrOku
BuDETE DíVaT Na sVěT, JE Při OPEraci
ŠEDéhO zákaLu úžasNý BONus“
Co je to šedý zákal a podle čeho
pacient pozná, že má šedý zákal?
Šedý zákal je stav, při kterém dochází ke snížení průhlednosti lidské čočky, a to nejčastěji v důsledku stárnutí. Většinou se objevuje
ve věku 60 až 75 let a příznakem je zamlžené,
zhoršené a zkreslené vidění na blízko i do dálky a také citlivost na světlo. Šedý zákal nelze
odstranit nijak jinak než operací a neexistuje
jiný způsob jeho léčby. Pacient by tedy operaci
neměl zbytečně odkládat a měl by ji podstoupit
ve chvíli, kdy jej šedý zákal omezuje v běžném
životě.

Jak probíhá operace šedého zákalu?
Jedná se o zcela bezpečný, bezbolestný

Mohu si vybírat z různě kvalitních
nitroočních čoček?
V Očním centru Praha nabízíme kvalitní nitrooční čočky amerického výrobce Lenstec.
Pacient má buď na výběr monofokální čočky,
které mu po operaci zlepší vidění na jednu
vzdálenost dle jeho volby. Nebo si může zvolit
multifokální nitrooční čočky, díky kterým uvidí
kvalitně na blízko i na dálku a úplně se tak zbaví závislosti na brýlích. Nitrooční čočka zůstává
v oku na celý život, již se nevyměňuje, proto
má pacient jedinečnou možnost výběru, jak se
bude po operaci dívat na svět.

Ovlivňuje operaci odstranění šedého
zákalu roční doba?
Vůbec ne. Operaci šedého zákalu lze podstoupit v kteroukoli roční dobu. Dokonce již ustupuje
i trend, kdy pacienti na operace nechtěli v létě.
Již druhý den po operaci pacient na operované oko vidí. Po operaci je nutno dodržovat

sice klidový režim, ale to nijak nebrání běžným
aktivitám.

NÁVRAT DO JASNÉHO SVĚTA
NA DOSAH RUKY
OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU
JE PLNĚ HRAZENA
VŠEMI ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

VOLEJTE: 220 807 757
E-mail: recepce@ocp.cz
www.ocp.cz

Oční centrum Praha, a.s.
Lighthouse Tower
Jankovcova 1569/2c, Praha 7

50% SLEVA NA OCT VYŠETŘENÍ
PRO OSOBY STARŠÍ 65 LET
Objednejte se na vstupní komplexní vyšetření
do 15. 5. 2018 a při předložení tohoto
kuponu získáte navíc SLEVU VE VÝŠI 390 Kč
na OcT vyšetření v hodnotě 780 Kč, které není
NikDy hrazeno z veřejného zdravotního
pojištění.
Při objednání uveďte “5PLUS2”
Nabídka platí pro všechny, kteří tuto akci
v minulosti ještě nevyužili.
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Náš kraj

Knížecí
Velikonoce

O Velikonocích v Loučni ukážou dvoumetrový
secesní skleněný oltář, budou tu řehtat řehtačky
a Morana skončí v rybníce.
TEXT: EVA JAROŠOVÁ

D
VELKÝ PÁTEK PROTOŽE NA VELKÝ PÁTEK HORY VYDÁVAJÍ SVÉ POKLADY, ČEKÁ NA
VÁS A VAŠE DĚTI PŘI SPECIÁLNÍCH PROHLÍDKÁCH NA ZÁMKU TAKÉ PŘEKVAPENÍ.

FOTO: ARCHIV ZÁMKU

INZERCE

louhá léta byl uložený v místním kostele a nyní znovu vyjde
na světlo. Řeč je o přenosném
secesním skleněném oltáři vysokém více než dva metry, který kdysi nechala zhotovit kněžna Marie
Thurn-Taxis. „Na Bílou sobotu 31. března
jej po desetiletích vyneseme ven,“ prozradil kastelán zámku Loučeň Vratislav Zákoutský. Při velikonočních slavnostech se
toho ale bude dít mnohem víc – na nádvoří budou stánky s ukázkami řemesel, kde
si dospělí i děti vyzkouší pletení košíků či
malování kraslic, řehtačkový průvod vyne-

se Moranu a připraveno je i další překvapení – otevírání studánky. „Když sleze poslední sníh, studánky by se měly vyčistit a
otevřít. My máme pod zámkem studánku
Moudrá voda, kterou v sobotu spolu
s vodními vílami slavnostně otevřeme,“
přiblížil Zákoutský s tím, že při speciálních prohlídkách velikonočně vyzdobeného zámku členové knížecí domácnosti povypráví o tom, jak slavili Velikonoce. „Jejich oslavy se lišily od těch lidových, drželi církevní svátky. Kněžna navíc pocházela z Itálie, a tak jedli italské či francouzské
speciality “ řekl kastelán.

INZERCE

Je libo pořádnou porci
zábavy i relaxace?
vyrazte do

AquApAlAce prAhA!

přemýšlíte, kam se vydat za zábavou či
odpočinkem, když počasí venku zrovna
nepřeje? Navštivte s rodinou i přáteli
nejzábavnější aquapark u nás - Aquapalace
praha, kde o bezva zážitky není nikdy nouze.
BáječNý vodNí svět
na ploše 9150 m² nabízí tři tematické paláce - palác pokladů,
dobrodružství a relaxu. objevíte v nich legraci a napětí na
12 tobogánech, včetně šíleného adrenalinového trychtýře
i tandemové skluzavky, kde se s parťákem utkáte o nejrychlejší sjezd. v bazénu s vlnobitím zažijte pocit jako byste se
právě koupali v moři a dravá řeka vás bude unášet svým 450
metrů dlouhým proudem vinoucím se celým vodním světem. pro klidnější nátury je k dispozici plavecký bazén a vířivky s teplou vodou či dechberoucí poutavá laser show.

po koupAčce do vyhřáté sAuNy
po divokém řádění zavítejte do největšího Saunového světa,
kde najdete 14 prohříváren: klasické finské, bio saunu, zemní
baňu, Kneippovu koupel, aroma bylinnou saunu, římské lázně a mnoho dalších. K ochlazení je k dispozici bazének, speciální sprchy i ledová vědra, pro uvolnění a relaxaci vířivky či
vnitřní i venkovní zóny s lehátky. doslova rájem je Saunový
svět pro ty, kteří si oblíbili zážitkové ceremoniály. denně jich
zde zažijete až 18! do aquapalace praha neváhejte vyrazit i se
svými ratolestmi. během vašeho vyhřívání v Saunovém světě
se o ně perfektně postarají animátoři v dětském koutku.
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Česká republika

Chybí zubaři, ordinace jsou plné
Až přes dva a půl tisíce
pacientů připadá na
jednoho zubaře ve
Středočeském kraji. Najít
stomatologa je proto
velmi těžké.
PAVLA FRANZKIOVÁ
STŘEDNÍ ČECHY | Paní Kateřina se do
Kladna přistěhovala před necelým
rokem z více než sto třicet kilometrů
vzdáleného Jablonce nad Nisou. Zhruba
po měsíci ji začal pobolívat zub, a tak se
rozhodla, že si najde ve svém novém domově i zubaře. Tehdy ji ani nenapadlo,
že by stomatologa nesehnala.
„Ta bolest nebyla akutní, ale nechtěla
jsem čekat. Proto jsem si podle recenzí
na internetu vytipovala zubaře a s klidem mu zavolala, zdali bych se k němu
nemohla registrovat. Sestřička mi řekla,
že mají plno, tak jsem ji poprosila, aby
mi někoho doporučila. Ona mi ale odpověděla, že neví o nikom, kdo by aktuálně nové pacienty přijímal,“ vzpomíná
s tím, že obvolala asi deset zubařů:
„Všude jsem ale slyšela jedno a to
samé: Nové pacienty nebereme. Tak
jsem to vzdala a zatím zůstávám u své
zubařky v Jablonci.“

Máme plno, hlásí
zubařské ordinace
Podle vedoucí lékařky jedné z kladenských zubních ordinací Ivy Bárové je
stav doslova kritický. „Máme skutečně
fofr. Už nepřijímáme ani děti nebo rodinné příslušníky, jelikož bychom to kapacitně prostě nezvládli,“ popisuje lékařka a dodává, že denně volá okolo deseti lidí, kteří by měli o registraci zájem.
A ani další kladenská zubařka, Kristina Gomolová, která ordinaci převzala
před rokem po kolegyni, jež odešla do
důchodu, pacienty nebere. „I my jsme
museli příjem zastavit. Naše objednací
doba je aktuálně sedm měsíců. Snažíme
se a děláme, co je v našich silách,“ přiznává mladá lékařka s tím, že momentálně má v kartotéce zhruba 2 300 lidí.
Ve Středočeském kraji je registrováno 582 zubařů a v některých okresech
tak na jednoho stomatologa připadá
i více než dva a půl tisíce pacientů. Nejhorší situace je v okrese Praha-západ
a Praha-východ, kde jeden lékař musí
zvládnout 2 700 pacientů. Podle mluvčí
krajského úřadu Nicole Lenertové ale
údaje nemusí být zcela přesné.
„Čísla jsou zkreslená, jelikož hodně
lidí těchto lokalit dojíždí za zubařem do
Prahy,“ míní Lenertová.
Na Praze-západ je situace vůbec nejhorší. „Nové pacienty musíme odmítat.
Už teď objednáváme klienty na červenec,“ říká zdravotní sestra ze zubní ordi-

Středočeský kraj trápí nedostatek zubařů. Ordinace praskají ve švech a objednací doba na vyšetření se může protáhnout i na sedm měsíců. Stomatology se chystá podpořit stát, kraj ale žádné benefity nechystá.
FOTO | ARCHIV MAFRA
nace Jana Hrušky z Chrášťan s tím, že
pokud někdo akutně shání stomatologa
například z důvodu bolesti zubu, odkazují jej na pohotovost nebo do Prahy.
„Pokud vím, tak teď je nejbližší ordinace, kde ještě přijímají, na Zličíně v Praze, což je od nás pár kilometrů,“ dodává
sestřička.

Ošetří vás, ale ne
na pojišťovnu
S odmítáním při hledání stomatologa se
setkávají obyvatelé Středočeského kraje napříč regionem. Šancí jsou pak často

jen lékaři, kteří nemají smlouvy s pojišťovnami a lidé tu za každé ošetření platí.
Tak jako například v benešovské stomatologické ordinaci.
„Jsme tu dva. Kolega, který má uzavřené smlouvy s pojišťovnami, má plno
a objednací doba k němu se pohybuje
v řádech měsíců. U mě si ale klienti za
ošetření platí sami a nové pacienty stále
přijímám,“ vysvětluje lékař Lukáš Drobný s tím, že objednací doba k němu je
výrazně kratší, a to mezi dvěma až třemi týdny. Na nezájem si prý ale rozhodně stěžovat nemůže. „Každý týden
máme tři až čtyři nové pacienty,“ vypo-

Fakta:
Počet obyvatel na jednoho zubního lékaře
Okres
Počet zubařů
Benešov
51
Beroun
48
Kladno
74
Kolín
49
Kutná Hora
42
Mělník
42
Mladá Boleslav 61
Nymburk
50
Praha-východ 61
Praha-západ 49
Příbram
58
Rakovník
31
Zdroj: Úřad Středočeského kraje

Počet obyvatel
96 316
88 772
158 859
97 646
73 410
103 752
117 923
95 309
164 990
133 558
112 737
54 008

Počet obyv. na 1 zubaře
1 889
1 849
2 147
1 993
1 748
2 470
1 933
1 906
2 705
2 726
1 944
1 742

čítává a dodává, že základní preventivní
prohlídka, kterou by člověk měl absolvovat dvakrát za rok, u něj stojí 230 korun. „Jednou ročně děláme i rentgen,
který vychází na 90 korun,“ upřesňuje
Drobný, podle něhož jsou ceny jeho kolegů na Benešovsku zhruba stejné.

Chybí nám lékaři,
nezvládáme, končíme
V kraji loni ukončilo praxi jedenáct stomatologů, jeden skončil letos, další ordinace své dveře zavřela na konci března.
„Chybí nám lékaři. Snažili jsme se někoho sehnat, ale marně. Zájem o práci
u nás prostě nebyl. Vedení pak dokonce
chtělo zdejší praxi prodat, ale ani to se
nepodařilo. Takže k poslednímu březnu
končíme,“ říká recepční zařízení Nová
stomatologie ve vesničce Býkev na Mělnicku. Zdejší pacienti si tak budou muset najít náhradu jinde.
Právě v malých obcích by podle mínění lékařů i tamních samospráv měl pomoci stát či krajský úřad. Ministerstvo
zdravotnictví má pro zubaře z vyloučených lokalit, kterými jsou i vesnice, připraveno 100 milionů korun. Ty by měly
být rozděleny mezi zhruba sto žadatelů.
Středočeské hejtmanství žádné benefity
pro stomatology, kteří by si chtěli v regionu otevřít praxi, neplánuje. „Žádné benefity pro nové zubaře nepřipravujeme,“ potvrzuje mluvčí.

CESTOVÁNÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Milostné dopisy od arcivévody
Zámek Konopiště letos
mimořádně zpřístupní
pokoje hraběnky Žofie
Chotkové.

vše vyklidili a podle původních fotografií a archiválií jsme se snažili prostor věrně uzpůsobit době Žofie Chotkové,“
uvedla kastelánka Jana Sedláčková.
K nábytku přidali spoustu osobních
věcí jako vějíře, fotoalba nebo zrestaurovaný ornát z Žofiiných svatebních šatů.
„Vystavujeme i první dopisy, které si
s Františkem Ferdinandem psali. Samozřejmě jsou s překladem, protože ti dva
spolu komunikovali v němčině,“ doplnila Sedláčková.

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
KONOPIŠTĚ | Zámek Konopiště u Benešova se otevře 30. března a letošním
stěžejním tématem je Žofie Chotková.
Tu si nejslavnější majitel panství, arcivévoda a následník trůnu František Ferdinand d’Este, vybral za svoji ženu a
spolu zemřeli v roce 1914 při atentátu
v Sarajevu. Kněžna z Hohenbergu a později vévodkyně se narodila 1. března
před 150 lety. Návštěvníci budou mít
po celou letošní sezonu možnost vstoupit do jejích pokojů.
Západní křídlo, kterému se dodnes
říká U hraběnky, bývalo vždy veřejnosti
nepřístupné. „V západním křídle máme
uskladněný nábytek i sbírkové předměty jako lampy či koberečky. Nyní jsme

Taneční notýsek

Obraz Žofie Chotkové vznikl kolem
roku 1900, tedy v době, kdy se provdala za Františka Ferdinanda. Bylo
jí zhruba 32 let. FOTO | ARCHIV MAFRA

„Máme spoustu nádherných vějířů z ptačích per nebo z krajek, vystavíme
zrestaurované slunečníky, dózičky,“ vyjmenovala kastelánka. Návštěvníci uvidí rovněž taneční pořádek, což je malý
zdobený notýsek s tužtičkou, do kterého si mladá, tehdy ještě nezadaná Žofie
zapisovala své taneční partnery.
„To jsou věci, které dnes lidé už ani
neznají. Myslím si, že stojí za to je vynést z depozitářů a ukázat návštěvní-

kům,“ podotkla Sedláčková s tím, že
v západním křídle sloužilo hraběnce druhé poschodí, třetí patřilo jejímu manželovi Františku Ferdinandovi. Jde o oficiální prostory – salon na odpolední kávu
nebo čaj, pracovna, odpočívárna, toaleta
a koupelna a také přijímací salon.
Mimořádná prohlídka u Žofie začíná
na nádvoří. V první místnosti jsou vystavené rodokmeny obou manželů. Pak
prohlídka vede do salonků, ve kterých
pobývala rodina Chotků, když za svou
dcerou přijela na návštěvu. Dál se pokračuje tajným schodištěm až do západního křídla, kde stojí Žofiin obraz.
„Myslím si, že to bude hezká prohlídka, protože jsou k vidění osobní předměty a fotografie z Žofiina života, které se
jindy neukazují. Jde o památky z doby,
kdy byla ještě svobodná, z doby, kdy se
seznámila s Františkem Ferdinandem, i
z časů pozdějších. Sama se na to těším,
je to téma, které mám ráda,“ poznamenala Sedláčková.
První večerní prohlídka hraběnčina
zázemí začíná 11. dubna.

INZERCE

Rodný dům Ferdinanda Porscheho
Zveme vás na prohlídku nově zrekonstruovaného
domu, ve kterém se v roce 1875 narodil Ferdinand
Porsche, automobilový konstruktér a tvůrce vozu
Volkswagen. Na autentickém místě jsou představeny
zásadní momenty vývoje inženýrskéhoa
konstrukčního umění, jehož součástí je životní dílo
Ferdinanda Porscheho.
Otevřeno pátek–neděle 9:00–17:00
Využijte kombinovaného vstupného do Rodného
domu i ŠKODA Muzea v ceně 100 Kč/50 Kč
Rodný dům Ferdinanda Porscheho
Tanvaldská 38, Liberec – Vratislavice nad Nisou, T: +420 326 832 028,
+420 326 832 038 E: vratislavice@skoda-auto.cz, rodnydumporsche.cz
muzeum.skoda-auto.cz
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Spisovatel Franz Kafka: Neztrácej čas hledáním překážky...

Tajenka: ... možná že zádná není.

Čtěte časopis
Téma: Divoká
zvířata v Česku
ČR | Za divokou přírodou nemusíte jen
do pralesa na Šumavu či Novohradských hor. Někdy stačí otevřít oči a rozhlédnout se. Divočina s rysy, medvědy
nebo vlky je všude kolem nás.
„V České republice je opravdu jenom
pár lidí, kteří mohou říct, že vyfotili
nebo natočili v přírodě vlka či rysa.
A buď to byla neskutečná náhoda, nebo
dlouhá, systematická práce, kdy člověk
dva, tři roky hledal podle stop a fotopastí. Navíc vlk je převážně noční zvíře,
takže k tomu potřebujete i adekvátní
techniku. Občas se tady také pytlačí, takže mají z člověka vítr,“ říká režisér a kameraman Marián Polák, jehož celovečerní debut Planeta Česko je právě v kinech. Kam můžete zajet na piknik se
sysly? Kde
se dají pozorovat pravěká zvířata?
A proč jsou
hnědouhelné doly živější než pole?
Čtěte v novém vydání
týdeníku
Téma.

Hudební kalendář: Písničce k Slunce,
seno... slušelo Vágnerovo pískání
Režisér Zdeněk Troška oslovil v roce
1983 skladatele Karla Vágnera s jasnou představou a prosbou o hudební
podklad ke scéně ve filmu Slunce,
seno, jahody, kdy babka táhne vozík po
rozkvetlé louce a nadává. „Sedl jsem si
k pianu, zapískal prvotní asociaci
a bylo to. Dokonce se nám pískání melodie natolik zalíbilo, že ve filmu zůstalo,“ prozradil skladatel Karel Vágner
na rádiu Český Impuls AM 981. Slova
písně poté napsal Petr Markov. „Petr se
podílel i na scénáři, opatřil proto moji
písničku báječným textem,“ dodal Vágner. Budoucí hit nazpíval Karel Černoch. Postupem času písnička zlidověla, stejně jako příběhy obyvatel jihočeské vísky Hoštice, kde se film natáčel.
Když má léto grády, když je správnej hic,
holky nás maj‘ rády, my je o to víc,
troška něžný lásky nikdy neškodí
v trávě ani v jahodí...
(Hudba: Karel Vágner, text: Petr Markov)
Waldemar Matuška obvinil Petra Rezka z krádeže písničky S písní lesů, vod
a strání. „Podezřelý podá vysvětlení“ v Hudebním kalendáři ve středu v 11:30
na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls vysílá na středních vlnách, AM 981 kHz, nebo na www.ceskyimpuls.cz.
(ak)

Čekáme miminko,
těší se tenisté

ČR | Tenista Radek Štěpánek (39 let) a
jeho exmanželka Nicole Vaidišová
(28 roků) budou rodiči. Za pár měsíců
se dočkají malého přírůstku. Dvojice se
dala znovu dohromady čtyři roky po rozvodu. „Jsem šťastný, že se s vámi mohu
s Nicole podělit o radostnou zprávu.
V létě se dočkáme přírůstku do rodiny!
Zároveň mohu odhalit první pořízené
dupačky do šatníku našeho miminka,“
napsal nastávající tatínek na Facebooku
k fotce „bodyčka“. Nicole Vaidišová
pak stejnou fotku s anglickým popiskem zveřejnila na Instagramu.
Dvojnásobný vítěz Davisova poháru,
který loni na podzim oznámil konec kariéry, a bývalá sedmá hráčka světa se
vzali v roce 2010. O tři roky později následoval rozvod. Po rozpadu manželství
Štěpánek rok chodil s tenistkou Petrou
Kvitovou, Nicole zase například s golfistou Danielem Suchanem.
(zar)
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Podmol zatím míří za bronzem
Druhý v Berlíně, třetí
v Krakově. Freestyle
motokrosař Libor
Podmol ale touží
v mistrovství světa po
ještě vyšším stupínku.
PETR GEJZA
ZNOSIM | Čtvrtý, druhý a třetí. Takové
jsou dosavadní výsledky Libora Podmola v letošním ročníku seriálu mistrovství světa ve freestyle motokrosu. Celkově to zatím stačí na třetí příčku.
Minulý závod se jel v polském Krakově. Podmol tam podruhé za sebou vybojoval medailové umístění a třetím místem navázal na druhou pozici z Berlína.
„Závod byl náročný, skákalo se v hodně mokré hlíně. Moje jízda ve finále
byla čistá, tři triky jsem dokonce dal do
dopadu bez držení řídítek, na to jsem sázel. Trochu jsem doufal, že to rozhodčí
ocení o něco víc, ale nevadí. Jsem spokojený, druhá bedna v sezoně je super,“
pochvaloval si závodník ze Znosimi na
Benešovsku.
Z vítězství se už letos potřetí radoval
úřadující šampion Maikel Melero ze
Španělska a přiblížil se na dva body k
lídrovi celkové klasifikace Lucu Ackermannovi z Německa.
„Oba mají letos hodně našlápnuto,
ale stále věřím, že je dokážu porazit.
Když klapne všechno a přidám do dalších závodů připravené triky,“ plánuje
Podmol.
Za připomenutí určitě stojí i jeho zážitek ze švýcarské Basileje, kde se jel
závod mistrovství světa na konci ledna.
Nejlepší český freestyle motokrosař
tam těsně unikl katastrofě. Málem mu
totiž přistál na hlavě australský kolega.
„Pod rampou jsem na své motorce
vezl roztleskávačku a najednou koukám, že na mě letí Australan. Mohlo to

skončit masakrem,“ oklepal se Podmol
při nepříjemné vzpomínce.
Pat Bowden dopadl na přední kolo
motorky českého závodníka, který se i
se svým doprovodem poroučel k zemi.
Nikomu se ale naštěstí nic nestalo. „Neuvědomil si, že na trati není sám, nerozhlédl se, nepředvídal. Šlo tam o centimetry,“ zhrozil se Podmol.
Byla z toho vyhrocená situace. Australan se sice omlouval, ale i tak bylo v
sektoru pořádně dusno. Nebýt Podmolova bleskového úhybného manévru, mohlo vše skončit neštěstím.
Druhý závodník z Benešovska Petr
Pilát je zatím v seriálu mistrovství světa
na osmém místě.

Libor Podmol při závodech v Basileji, kde obsadil na úvod seriálu mistrovství
světa čtvrtou příčku. V Berlíně pak skončil druhý a v polském Krakově nyní o
víkendu vybojoval třetí pozici.
FOTO | NIGHT OF THE JUMPS
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