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Regionální muzeum v Žatci vydalo publikaci nazvanou Korunované hlavy v Žatci. Vůbec poprvé souhrnně představuje
doložené návštěvy českých králů z průběhu několika staletí. Královské návštěvy provázely velké slavnosti, na které se
obyvatelé města pečlivě připravovali. Když roku 1910 přijel Karel Habsburk, slavilo doslova celé město. Městem procházel kostýmovaný průvod, ve kterém bylo možné spatřit patronku města Žatecii i zosobnění Rakouska-Uherska Austrii.
Nechyběl Chmelový tanec (na snímku) ani přehlídka spolků. Více na straně 2.
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Už tento víkend se
otevřou brány hradů
a zámků.
MIROSLAVA STRNADOVÁ
SEVERNÍ ČECHY | Turistická sezona
na hradech a zámcích se naplno rozjede
o tomto víkendu. Letošním tématem památek ve správě Národního památkového ústavu je Rok Gallasů a Clam-Galla-

sů - rod, který je spojen především se severními Čechami.
Příslušníci rodu byli příbuzensky svázáni s významnými rodinami habsburské monarchie. Účastnili se korunovací,
císařských zahraničních cest, diplomatických misí či válek. Výrazně se angažovali v umění a v charitě, v regionech
se zasadili o stavební investice a lázeňství. Za státní památky v Ústeckém kraji jsou do projektu zapojeny zámky
Krásný Dvůr a Libochovice.
Kasteláni a kastelánky pro návštěvní-

ky přichystali řadu novinek. Zcela nové
prostory budou moci vidět v letošní turistické sezoně návštěvníci zámku Stekník u Žatce.
V Krásném Dvoře od května vystaví
moderní umělecké dílo současných mladých výtvarníků Davida Böhma a Jiřího
Franty.
Nový výhled do krajiny poznamenané těžbou uhlí nabídne zámek Jezeří na
Mostecku. Na terase jižní věže je nově
nainstalován dalekohled.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

PRAVDA O PLASTECH

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

ČESKÝ LEV

Proč vyhrál film, který skoro
nikdo neviděl
... str. 11
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Chmelový tanec viděli i králové
Návštěvy králů, císařů
či arcivévodů v Žatci
napříč stoletími
představuje nová
publikace historičky
Milady Krausové.

až před Majnušskou bránu, která stávala kousek od dnešního muzea. Od kronikáře víme, že uvítání se dostalo nejen
panovníkovi, ale i královně, kterou vítal
student oblečený do ženských šatů.
Král se pak odebral k noclehu do domu
Maxmiliána Hošťálka, žateckého primátora. Milovníci historie jistě tuší, že po
bitvě na Bílé hoře dopadl popravčí meč
kata Mydláře právě na hlavu Hošťálkovu při Staroměstské exekuci. Po léta
pak byla vystavena na Pražské bráně
v Žatci jako trest za účast města ve stavovském odboji.

5plus2
■ ROZHOVOR
MIROSLAVA STRNADOVÁ
ŽATEC | Václav I., Přemysl Otakar II.,
Václav II., Zikmund Lucemburský, Jiří
z Poděbrad, Fridrich Falcký s manželkou Alžbětou Stuartovnou či budoucí
poslední český král Karel Habsburský.
To je malý výčet panovníků, kteří navštívili Žatec. Představuje je publikace,
kterou vydalo tamní muzeum. „Každá
návštěva zvyšovala prestiž města i pocit
sounáležitosti. Návštěvy králů byly někdy spojeny s potvrzením starších privilegií. Návštěvy Habsburků zase s městskými oslavami či prezentováním nových úspěchů,“ upozornila autorka publikace, historička Milada Krausová.
Kolik panovníků navštívilo Žatec?
To se přesně spočítat nedá. Žatec byl totiž nejen významným královským městem s hradem, ale ještě dávno předtím
hradištěm. Archeologové se dodnes
přou o nejstarší minulost tohoto místa.
Existuje například teorie, že místní hrad
založil sv. Václav. A to nepočítám různé pověsti a teorie o Lučanech a Žatci
z doby ještě starší. Další problém je ztráta či zničení písemných pramenů. O návštěvě středověkých králů svědčí například listiny, které ve městě vydali a ty
se nám zdaleka nezachovaly všechny.
Které jste do knihy tedy zařadila?
Publikace o návštěvách korunovaných
hlav v Žatci se zabývá hlavně králi a císaři, jejichž pobyt se dá doložit na základě listin či kronikářských záznamů. Prokazatelně tak v Žatci byli Václav I., Přemysl Otakar II., Václav II., pravděpodobně Jan Lucemburský s korunním
princem Václavem, budoucím Karlem
IV., Zikmund Lucemburský, Jiří z Poděbrad, Ferdinand I., Maxmilián I.
s manželkou, Fridrich Falcký s manželkou Alžbětou Stuartovnou, Josef I.
s manželkou, František I. s manželkou,
Ferdinand V. Dobrotivý s manželkou,
V roce 1847 navštívil město budoucí cí-

„

Karel Habsburský před žateckou radnicí v roce 1910.
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Stejně jako dnes viděly vzácné
návštěvy vždy hlavně to nové,
co se ve městě zrovna postavilo.
sař František Josef se svými dvěma bratry. Roku 1910 přijel na městskou slavnost budoucí poslední český král Karel
Habsburk, který tehdy ještě ani netušil,
že se stane následníkem trůnu. Zajímavá je otázka, zda zde někdy byl Karel
IV., který často pobýval v nedaleké Kadani. Písemný doklad o jeho návštěvě
v Žatci z doby jeho panování se však nedochoval.
Jak moc byl Žatec pro české krále
významné město?
Již v raném středověku můžeme význam Žatce porovnat například s Litoměřicemi, v ostatních regionech pak
s Hradcem Králové, Starou Plzní či Olomoucí. Žatec byl také centrem obchodu, nejen domácího, ale i se sousedním
Saskem. V době vrcholného středověku
jeho význam ještě narostl. Krajským
městem byl až do poloviny 19. století.
Která z královských návštěv byla
nejzásadnější?
V historickém povědomí zanechala největší stopy návštěva Františka I. roku
1833. Byla totiž zobrazena i na grafickém listu v publikaci z cesty panovníka
po Čechách. Místní tehdy předvedli

vzácné návštěvě Chmelový tanec. Ten
se pak stal součástí programu i u dalších
panovnických návštěv. Na památku
této návštěvy se dnešní Hošťálkovo náměstí dlouho jmenovalo Františkovo.
Pomáhaly panovnické návštěvy
městu?
Každá návštěva zvyšovala prestiž města i pocit sounáležitosti. Návštěvy králů
byly někdy spojeny s potvrzením starších privilegií. Návštěvy Habsburků
zase s městskými oslavami či prezentováním nových úspěchů. Stejně jako
dnes viděly vzácné návštěvy vždy hlavně to nové, co se ve městě zrovna postavilo. Návštěvám se prezentovaly mosty, průmyslové podniky, školy i nemocnice. A také činnost početných žateckých spolků. Na památku návštěv se pojmenovávaly náměstí i ulice a veřejné
budovy. A pokud zrovna nikdo nejel,
nevadilo. V 19. století slavili místní narozeniny, svátky či výročí korunovace.
Bylo tomu tak vždy?
Roku 1619 město přivítalo Friedricha
Falckého (známý jako zimní král) s celým dvorem. Měšťané, tehdy převážně
protestantského města, mu vyšli naproti

Kde králové při delší návštěvě města pobývali?
Nejprve na hradě, který stával v místech dnešního pivovaru. Později se jednalo spíše o krátké návštěvy, kdy panovníci bydleli na různých místech, zpravidla v nejvýstavnějších domech ve městě - například v domě purkmistra nebo
v domě majitelů zámku Stekník
č.p.136. Do Žatce jezdili v 19. století
často i rakouští arcivévodové, kteří bydleli v hotelu Zlatý anděl. Roku 1547 odmítlo město přijmout ve svých
hradbách Ferdinanda I. s jeho nebezpečně vyhlížejícím žoldnéřským vojskem.
Král tedy přespal dole pod městem
v Mlynářích v domě prosté ženy. Následně město za jeho drzost velmi přísně potrestal.
Jaké dary králové od zástupců města nejčastěji dostávali?
V případě zmíněné návštěvy Friedricha
Falckého víme, že král dostal velkou
měděnou zdobenou nádobu a zlacený
pohárek. Specifickým darem byl i speciální program, který byl pro panovníky
připraven, například Chmelový tanec,
ale také přehlídky místních spolků či
průvody.
Jak lidé návštěvy prožívali?
Bylo to pro ně příjemné vybočení
ze všedních dnů. Ale také hodně
práce s přípravami. Město se vždy chtělo ukázat a panovník i člen panovnické
dynastie nikdy nepřijížděl sám, ale
vždy s početným dvorem. Když roku
1910 přijel Karel Habsburk, slavilo doslova celé město, Karel byl navíc patronem žateckého spolku ostrostřelců, který připravil velkou městskou slavnost.
Městem procházel kostýmovaný průvod, ve kterém bylo možno spatřit patronku města Žatec i zosobnění Rakouska-Uherska Austrii. Nechyběl opět
Chmelový tanec ani přehlídka spolků.
Přijeli návštěvníci ze širokého okolí.
Žatec vždy uměl slavit a radovat se.
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Nové exponáty i dražší
vstup. Sezona startuje
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V loňském roce navštívilo státní památky v Ústeckém kraji přes 249 tisíc návštěvníků, což je pětiprocentní nárůst
oproti předcházejícímu roku. „Nejnavštěvovanější objekty byly hrad
Hazmburk, zámek Ploskovice, zámek
Jezeří, zámek Krásný Dvůr a skanzen
Zubrnice, který ale od letošního roku už
není ve správě Národního památkového
ústavu,“ upozornil Tomáš Pospíšil, tiskový mluvčí NPÚ.
Letošní sezona bude nabitá novinkami v expozicích a zajímavými akcemi
pro celé rodiny. Někde ale za návštěvu
a prohlídku památky zaplatí lidé více.
„Do výše vstupného se promítají narůstající náklady za provoz spravovaných
objektů. Zvýšení vstupného bude přesto
mírné - pohybovat se bude v desetikorunách. Například základní okruh na zámku v Benešově nad Ploučnicí vyjde letos návštěvníka o 10 korun dráž než
v minulém roce. Na zámku v Libochovicích nebo na Krásném Dvoře si oproti
loňsku připlatí za prohlídku základního
okruhu 20 korun,“ dodal Pospíšil.
V letošním roce čeká na návštěvníky
památek mnoho dalších zajímavých
akcí, výstav a nových expozic:

ZÁMEK STEKNÍK

Zámek je obklopený italskou terasovitou zahradou a patří k nejvýznamnějším
rokokovým stavbám v Čechách. Sedmou turistickou sezonu tam zahájí o víkendu 30.-31. března. „Návštěvníci se
mohou těšit na prohlídky interiérů, které zahrnují také některé nově zrestaurované prostory zámku (sala terrena), výstavu historických hraček a kočárků
v jižním křídle, zámeckou kapli a samozřejmě zahrady,“ zve kastelánka Jana
Zajíčková.
Hlavní letošní novinkou je otevření
nové prohlídkové trasy, která představí
zámek za doby jeho posledních majite-

Na zámku Nový Hrad si letos připomínají jeho majitele Gustava Adolfa.
lů, rodiny švýcarského konzula Gérolda
Déteindre.
Návštěvníci si prohlédnou sala terrenu, jídelnu a kuchyni či pánský nebo
tzv. rohový pokoj. Obnovou prošly
všechny prvky, které se zde nacházejí:
kachlová kamna a krby, vitráže v oknech jídelny, parketové podlahy, dřevěné obklady stěn, dveře, okna, včetně kování a zámků.
Součástí okruhu je i zrestaurovaný
hlavní sál s odkrytou původní pozdně
barokní výmalbou. Autor maleb, dvorní
malíř Kolowratů Kryštof Seckel, je známý především jako autor architektonických vedut Španělského sálu na Pražském hradě. Tyto prostory si budou
moci lidé poprvé prohlédnout v rámci
Mezinárodního dne památek ve dnech
13.–14. dubna.

ZÁMEK KRÁSNÝ DVŮR

Barokní zámek Krásný Dvůr vyniká unikátním krajinářským parkem. Vybudován byl v letech 1783 až 1793 za Jana
Rudolfa Černína. Park má rozlohu téměř 100 ha a nachází se v něm mnoho
romantických staveb, například Novogotický templ, Panův templ, Gloriet,
Obelisk či Lusthaus. „Mimo jiné se ná-

Na zámku Stekník otevře nový prohlídkový okruh.

FOTO | 2x MAFRA

vštěvníci mohou těšit na drobné změny
v expozici, dva nově restaurované obrazy a sekretář v japanizujícím stylu, který doplní vybavení vstupního sálu. Dokončena bude rekonstrukce slavnostního schodiště. Předpokládáme, že v návaznosti na to bude zpřístupněná zahrada na severní terase, alespoň v rámci některých akcí,“ upozornila Šárka Kovaříková ze zámku.
První velkou akcí jsou již tradičně Pohádkové Velikonoce, akce se uskuteční
v sobotu 20. dubna. Návštěvníky potěší
jarmark či dětské prohlídky zámku, ale
také pestrý program. Pohádky si připravila divadla Koňmo a Dřevěné divadlo.
Na nádvoří zahrají žáci ZUŠ v Podbořanech, Australien Buš-kovice či kapela
Péro za Kloboukem. Vystoupení doplní
kejklíř Lukáš a sokolník Pavel. Pro děti
jsou nachystány různé dílničky a soutěž
o velikonočního zajíčka.

KRÁTCE
V zámeckém parku je
10 ptačích budek
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ | V zámeckém parku v Klášterci nad Ohří se objevilo deset nových hnízdních budek. Poskytly je Severočeské doly ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou
v Praze a firmou Revitrans. „Jedná se
o budky používané obvykle na mladých
lesnických rekultivacích, kde je nedostatek starých stromů s dutinami. Do zámeckého parku byly věnovány symbolicky jako podpora hnízdění ptáků
v této lokalitě,“ uvedla Vlasta Fišrová
z klášterecké radnice. Zabydlet by se
v nich mohly například sýkory koňadry, modřinky či krutihlav obecný.
V celém Ústeckém kraji Severočeské
doly nainstalovaly na 400 budek. (mst)

Elektrické vlaky dojedou
až do Kadaně
KADAŇ | Do dvou let se zlepší vlakové
spojení Kadaně s dalšími městy v kraji,
a to díky elektrizaci pětikilometrového
traťového úseku mezi zastávkami Kadaň-Prunéřov - Kadaň. Součástí stavební zakázky za celkem 340 milionů korun je také kompletní rekonstrukce kadaňského nádraží a výstavba nové železniční zastávky. Zakázku získala společnost Skanska.
(mst)
INZERCE

BEST CENTRUM

CENTRUM IMPREGNACE
DŘEVA A ZDIVA
Prodej přípravků BOCHEMIT, KARBOLINEUM
proti plísním, houbáma dřevokaznému hmyzu

www.bestostrava.cz

ROZVOZ PO ČR ZDARMA
Tel.: 731 442 466, TEPLICE PROSENICE
Obchodní zástupce ČECHY

NOVÝ HRAD

Zámek Nový Hrad v Jimlíně nepatří pod
správu Národního památkového ústavu,
ale spravuje ho Ústecký kraj. Sezona
tam odstartuje 2. dubna a ponese se
v Roku Gustava Adolfa z Varrensbachu.
Zámek mu patřil v letech 1670-1689,
kdy zemřel. Dostavěl kapli sv. Josefa, nechal zasypat obranný příkop na II. nádvoří a vytvořit tak rozsáhlé podzemní stáje
pro koně, které choval, nechal přestavět
celé předhradí. „De facto vtiskl zámku
jeho současnou podobu. Za jeho působení žil zámek čilým společenským ruchem, často pořádal na panství hony a na
zámku vytvořil obrazovou galerii koní,“
upozornil Vladimír Jakub Mitura, pracovník vztahů k veřejnosti.
Od května do srpna obsadí zámecké
sklepy a podzemní stáje démonické bytosti v rámci výstavy Dracula a ti druzí.
V zámecké instalaci pak přibyl nový historický nábytek. Letos zůstává nepřístupný Rytířský sál, kde probíhají restaurátorské práce.

JURIS REAL, spol. s r.o.
realitní a advokátní
kancelář, vykoupí vaší
nemovitost za hotové.
Zprostředkujeme i prodej
s možností vyplacení
zálohy. V souvislosti
s prodejem nemovitosti
vyplatíme z vlastních
zdrojů dluhy či exekuce.
VOLEJTE ZDARMA

800 22 33 88
www.vykupzahotove.cz
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Česká republika

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

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

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

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

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

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

Jak to bylo s láskou

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

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

Když Pavel Dobeš v roce 1985
napsal svůj hit Něco o lásce, měl
premiéru na folkové přehlídce
v Žamberku. Chtěl ho tam poprvé
hrát hlavně své tehdejší přítelkyni
z Hradce Králové. Šlo o milostné
vyznání před početným publikem.
Dozpíval a za bouřlivého potlesku
přejížděl zrakem sál. Jenže ona
tam nebyla! „Až po vystoupení
jsem se dozvěděl, že se ve foyer
zapovídala s Karlem Plíhalem.
Neřekl jsem jí, že pro ni budu
zpívat novou písničku, která je jen
o ní – chtěl jsem ji překvapit. A tak
se stalo, že ji slyšeli všichni diváci –
kromě ní,“ usmívá se Dobeš. (wok)

INZERCE

PŘIDEJ SE K NÁM
DO TÝMU!

TECHNICKÁ SPRÁVA
MĚSTA LOUN s.r.o.
Poděbradova 2384, 440 01 Louny

přijme zaměstnance na pracovní pozice:

PRACOVNÍK
ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ
práce při údržbě komunikací,
obsluha malé mechanizace
• řidičský průkaz skupiny B (C,T výhodou)

PRACOVNÍ NABÍDKA

MECHANIK ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Co bude náplní tvé práce?

■ Servis a opravy zemědělských strojů
■ Diagnostika a opravy elektronických závad a navigací
■ Předprodejní kontrola a příprava nových strojů
■ Opravy strojů na servisním středisku,

SKVĚLÝ KOLEKTIV

práce při údržbě zeleně, práce v lese
• řidičský průkaz skupiny B

popř. formou výjezdů u zákazníka

Co nabízíme?
■ Přímý kontakt se špičkovou technikou
■ Profesní vzdělávání a osobní rozvoj
■ Zázemí silné stabilní společnosti

www.agrozes.cz

PRACOVNÍK
ÚDRŽBY ZELENĚ

DOBRÉÉ PLATOVÉÉ
OHODNOCENÍ

AgroZES, spol. s r.o., Kněževes 391, 270 01 Kněževes
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hejhal, tel.: +420 606 601 748,
e-mail: jiri.hejhal@agrozes.cz

kontakty: info@tsmlouny.cz
nebo tel. 731 679 475
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Vítězství lékařů: Zbavíme svět
rakoviny děložního čípku, tvrdí
Dostat zcela pod kontrolu nemoc, která zabíjí lidi
po celém světě, je sen mnoha vědců. Většině ale
hodně vzdálený. V případě karcinomu děložního
čípku jsou však odborníci v Austrálii blízko jeho
naplnění. Lékaři stále varují: Nebezpečné HPV infekce,
které za nemocí stojí, ohrožují nejen ženy, ale i muže.
5plus2
■ ZDRAVÍ
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Ta slova vyvolala velké naděje:
„Jednoduše nesmíme připustit, aby jakákoli žena na světě zemřela na nemoc,
které je možné vhodnou prevencí předejít či ji úplně vyléčit. Máme k dispozici
všechno, co potřebujeme, aby se rakovina děložního hrdla vyskytovala jen v knihách o historii,“ prohlásil před časem
Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel Světové zdravotnické organizace, přibližující zásadní skutečnost
ve světě moderní medicíny.
Rakovina děložního hrdla – nebo
také rakovina děložního čípku, kterou
na světě ročně onemocní na 530 tisíc
žen, a jen v Česku této nemoci každý
rok podlehnou čtyři stovky pacientek,
by v dohledné době nemusela už představovat hrozbu.
Nejdále na cestě k naplnění tohoto
ideálu je Austrálie.

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

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

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

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

Válka s nebezpečnými viry

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

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

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

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

N
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Západní zvyky škodí

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

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

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

8 165 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Katka 41 3+1

www.ekonomicke-stavby.cz

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

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

7,4
90

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

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

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

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

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

INZERCE

Rozdíl mezi kašlem
a plicní nemocí vám může
zachránit život

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

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

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

TÝDEN MĚŘENÍ PLICNÍHO VĚKU V ÚSTECKÉM KRAJI

Týden měření

PLICNÍHO VĚKU

8. - 12. 4.

ve vybraných
Alphega lékárnách

› Lékárna ALFA, Duchcov, Teplická 223/12
› Lékárna Medea, Hostomice nad Bílinou, Vrbenského 165
› Lékárna U Sv. Mikuláše, Louny, Beneše z Loun 185/321
› Lékárna Centrum, Most, Budovatelů 2957/108
› Lékárna U Zlatého anděla, Podbořany, Masarykovo náměstí 440
› Lékárna U Soudu, Teplice, Duchcovská 304/10
› Lékárna Varnsdorf, Varnsdorf, Legií 1954
› Lékárna TOP, Děčín IV, Poštovní 1056/9

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

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

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

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

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

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

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

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

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

EVROPSKÁ UNIE

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

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

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

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

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

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

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

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SELVO 41000

79 900 Kč

47 990 Kč

Dojezd 50 km
Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
Hydraulické kotoučové
brzdy
Výkon 1000 W
Nový výrobek
Louny
Autodíly HP, Husova 2513
tel.: 777 753 536
Chomutov
MEDIOS-zdravotnické pomůcky
Edisonova 1185
tel.: 474 629 469
Praha - V.Chuchle
BG Technik cs, a.s., U závodiště 8/251
tel.: 606 756 599

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

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz

FINANCE - POJIŠTĚNÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

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

1

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

2

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

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

3

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

4

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

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

5

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

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

6

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

7

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

NejVyšší bezPečNoStNí
komfort A SLeVA
Pro SVátečNí řIdIče

záchrana při nehodě
stálý dohled nad vozidlem
platba pojistného podle

ujetých km

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

slevy za maximální

zabezpečení

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

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

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

www.uniqa.cz

NÁŠ KRAJ
magazín pro volný čas

SPECIÁLNÍ MAGAZÍN 5plus2 PRO ÚSTECKÝ KRAJ
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Jarní tipy
a zajímavá místa
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Středohoří láká díky jejich
nápadům stále víc turistů
Destinační agentura České středohoří úspěšně funguje osm let. I díky její činnosti objevuje
krajinu hradů, města pod Řípem či okolí Labské stezky každý rok víc lidí z Česka i ciziny.

SERVIS PRO TURISTY PODŘIPSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEDÁVNO OTEVŘELA AGENTURA V ROUDNICI NAD LABEM. FOTO: ONDŘEJ BIČIŠTĚ, MAFRA

TEXT: MILOSLAVA HÁLOVÁ

L

uděk Jirman vede
Destinační agenturu České středohoří, která se (podobně jako další tři
v Českém Švýcarsku, Krušných horách a Dolním Po- LUDĚK JIRMAN
ohří) snaží lákat do kraje
turisty. Vymýšlí pro ně různé projekty
a akce, podporuje podnikatele v turistickém ruchu či prezentuje oblast na veletrzích. Co vše taková činnost obnáší, co se
už podařilo a co se chystá do budoucna?
Jak dlouho destinační agentura funguje
a co všechno je její náplní?
Destinační agentura České středohoří má
za sebou osm let existence a její hlavní náplní je marketingová podpora turismu ve
zhruba čtvrtině Ústeckého kraje, jedná se
o území okresu Litoměřice, většiny okresu
Ústí nad Labem a části děčínského. Pracujeme i na vytváření marketingových produk-

tů, pomáháme při budování turistické infrastruktury a v rámci doplňkové činnosti
pořádáme či spolupořádáme různé akce,
které lákají turisty. Těch aktivit je celá řada.
Vedle toho samozřejmě musíme stále sledovat trendy v marketingu, přizpůsobovat je
na naše podmínky, připravovat projekty
a zavádět je do praxe. A o tom všem musíme přesvědčovat partnery, proto uvést projekt na světlo světa nějakou dobu trvá.
Čemu se věnujete nejvíc?
Přípravě a realizaci projektů a kampaní.
Snažíme se destinaci České středohoří představit poměrně širokému spektru obyvatelstva. Naším úkolem je dostat do kraje nejen
ty, kteří tady nikdy nebyli, ale nabídnout
něco i těm, kteří tu žijí. Kampaně cílíme
na více skupin, které obsáhnou co nejširší
část veřejnosti. Návštěvník musí mít přehled o tom, kde jsou jaké služby, kde je jaká
zajímavost a jak se tam dostane. V současné době je stěžejní projekt Labské stezky,
kde je díky dlouhodobým investicím Ústeckého kraje kompletně dokončena infra-

struktura. Nyní jsou v realizaci chybějící
úseky u Křešic na Litoměřicku a u Záluží
na Roudnicku pro propojení se Středočeským krajem. V uplynulých letech jsme na
cyklostezce vybudovali spoustu odpočinkových míst, kompletně nově proznačili
Labskou stezku číslem 2 (EuroVelo 7) a připravili alternativní okruhy s označením
2a. Instalovali jsme řadu informačních tabulí, které cyklisty a turisty navádějí i na
místa dál od řeky. Osobní lodní dopravu si
vzal za své kraj, hradí ji v rámci Dopravy
Ústeckého kraje. My zase provozujeme sezonní cyklobus, který vyjíždí z Litoměřic a
Roudnice do kopců vždy o víkendu. Využít
ho mohou nejen cyklisté, ale svézt se na Mukařov či Kletečnou mohou i pěší turisté.
Destinaci prezentujeme na veletrzích a významných akcích, a to buď sami, nebo
společně se zástupci kraje. Na vzdálenější
místa za nás jezdí kolegové z kraje. Dá se
říci, že účast na veletrzích je pro nás před
sezonou klíčová.
Pokračování na straně 16
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Zvyšuje se počet návštěvníků třeba na
památkách díky vaší pomoci? Máte z nich
zpětnou vazbu?
Zpětná vazba určitě je. Kraj dostává údaje
od statistiků, my si děláme osobní průzkumy. Musím říci, že návštěvnost Českého středohoří a povědomí o něm se zvýšily
několikanásobně. Je to dáno i tím, že se
lidé znovu učí trávit dovolenou v tuzemsku a znovu objevují naši vlast. V posledních letech nastal velký boom cyklistiky,
proto se snažíme připravovat i další cyklotrasy v Českém středohoří. Bohužel, je to
pouze sezonní záležitost. Chybí nám tu
nějaké velké lákadlo typu interaktivní zážitkové expozice. Do budoucna bychom
chtěli právě takovou expozici Českého středohoří zrealizovat.
Mění se požadavky turistů na trávení
volného času a dovolené?
S měnící se dobou se mění i požadavky
turistů. Památkové objekty, pokud chtějí
obstát, se jim musí přizpůsobit. Třeba na
zámku v Roudnici nad Labem se snažíme
neustále rozšiřovat expozici. I jinde hledají cestu, aby nabídka zážitků byla pro
turisty uspokojující a měli důvod se vrátit.
Pořádáme několik akcí, například Roudnický košt, kdy návštěvníci ochutnají
vína z litoměřické a mělnické podoblasti,
nebo akci Putování za víny, kterou spolupořádáme mezi Lovosicemi a Velkými
Žernoseky či Otevřené sklepy Malé a Velké Žernoseky a Třebívlice. Druhým
rokem budou pokračovat podzimní Otevřené sklepy na Podřipsku, protože v této
oblasti je spousta malých vinařů. Vezmeme zájemce na taková místa, kam se lidé
běžně nedostanou.
Kam byste vy osobně pozval svoji
návštěvu?
Na Litoměřicku i Podřipsku je plno míst,
která stojí za návštěvu. Určitě je to nové
Informační a dopravní centrum Podřipska v Roudnici nad Labem. Samozřejmě
na Labskou stezku od Mělníka přes Litoměřice a Ústí nad Labem do Děčína. Za
návštěvu stojí i jednotlivá vinařství, například Lobkowiczké zámecké vinařství
v Roudnici nebo vinaři v Žernosekách.
A když celé turistické putování bude uzavřeno Okruhem církevních památek v Litoměřicích, návštěvou barokních kostelů
a dalších staveb, získají turisté pocit, že
byli když ne v ráji, tak ve velmi příjemné
oblasti na severu Čech.

TEREZÍN JEDNO Z NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍCH MÍST V KRAJI. KROMĚ MALÉ PEVNOSTI (NA SNÍMKU)
ZDE TURISTÉ NAJDOU I EXPOZICI O VOJENSKÉ HISTORII MĚSTA. FOTO: ARCHIV AGENTURY

Bez nadsázky se dá říci, že Litoměřickem
kráčely dějiny. Dávají turisté přednost
osvědčeným památkám?
Jak kdo. Historie a husitské hrady Českého
středohoří zajímají spoustu lidí. Málokdo
by totiž čekal na severu Čech tolik husitských památek. Při prohlídkách záleží především na průvodci, jak dokáže zaujmout
a proložit výklad zajímavostmi ze života
dřívějších pánů na hradech a zámcích.
Mnoho lidí zajímá i historie poměrně nedávná. Třeba Josefínská pevnost Terezín
má výborně připravenou expozici u informačního centra, návštěvník tu uvidí průřez celou její vojenskou historií a uvědomí si, v jak klidné době žijeme. Někdo se
zase rád sveze lodí a z její paluby obdivuje
krásy okolních kopců a Brány do Čech.
Co připravujete pro další sezony?
Se Středočeským krajem máme připravený projekt na využití Labe jako vodní cesty pro individuální vodní turistiku, protože dnes už je možné si loď běžně půjčit.
Mělo by se začínat na Marině v Nelahozevsi a končit Děčínem. Chceme využít Labskou stezku jako Baťův kanál a pozvat turisty, aby se k nám přijeli projet po vodě
a ještě si k tomu vyzkoušeli vodní sporty.
Dalším projektem je Zahrada Čech, oblast Litoměřicka a Podřipska se symbolem horou Říp. Přímo v Roudnici jsme dokončili vybudování cyklostezky k Řípu. Letos se začneme společně s rodinou Lobkowiczů postupně věnovat revitalizaci
hory Říp jako celku. Roudnická farnost
převzala zpět provozování rotundy na
Řípu, občerstvení bude mít nového provozovatele. Připravujeme také společnou

vstupenku na roudnické památky s bonusem, aby lidé nešli jenom na Říp, ale strávili ve městě a jeho okolí víc času. Letos
bychom chtěli dořešit alespoň provizorně sociální zařízení a odpadky.
Podle našich průzkumů a zpětné vazby
jsme zjistili, že nejvíc lidé slyší na víno
a akce s ním spojené. Kromě vína propagujeme společně s kolegy z kraje i minipivovary. Vybrali jsme takové, které jsou
buď držiteli regionální značky, nebo jiného ocenění, ale hlavně mají o turisty zájem, umějí a chtějí se o ně postarat.
Turisty samozřejmě vozíme i na fakultativní výlety po barokních památkách,
třeba do Josefínské pevnosti Terezín. Na
vrcholu Milešovky bychom chtěli vylepšit informační tabule. S obcí Lovečkovice
jsme dokončili naučnou stezku směrem
k Náčkovické rozhledně. Až sem doveze
turisty a cyklisty cyklobus. Abych nezapomněl na další projekt – Nespočet krás,
jedno jméno. To je propagace samotných vrcholů Středohoří, kdy návštěvníkům přiblížíme, jak se na ně mohou dostat a co z nich uvidí.
Turistů jezdí čím dál víc, jak je to v kraji
s ubytováním?
To zatím považuji za problém. Ubytovacích zařízení bychom tady užili v sezoně
mnohem více. V současné době máme
problém najít ubytování pro autobusový
zájezd a v sezoně je často problém ubytovat třeba jen dvě rodiny, které chtějí bydlet ve stejném hotelu nebo penzionu.
Myslím, že to bude ještě pár let trvat, než
se situace zlepší. Nejsme však výjimka,
podobná situace je i jinde.

Hypermarket Globus Trmice
u Ústí nad Labem

MĚNÍME SE PRO VÁS!
Těšte se na nový
Řeznický shop plný
našich specialit.

Budujeme pro vás
novou Restauraci
Globus.
(ilustrační foto)

Přijďte se podívat.
Těšíme se na vás.
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České středohoří bývalo
plné mohutných hradů

Na vrcholcích některých kopců jsou dnes k vidění už pouze zbytky věží či opevnění. Kdysi
tu ale stály rozsáhlé monumentální pevnosti. Speciální 3D modely přibližují, jak vypadaly.

Z

PAVEL KŘIVOHLAVÝ
říceniny hradů Českého středohoří známe asi všichni. Když ale prolézáme jejich ruiny, napadá jistě
každého, jaké asi tyto stavby bývaly v době svého největšího lesku
a kam až se tyčily jejich dnes rozbořené zdi
a věže? Právě takový pohled nabízejí digitální vizualizace hradů, jež ukazují, jak vypadaly v době, kdy šlo o velká a bohatá sídla.
Nejde jen o obrázky, ale i o prostorové animace, které vycházejí z vědeckých poznatků a ukazují i zajímavé detaily středověkého fortifikačního umění.
„Dříve se modely dělaly z papíru nebo
dřeva a většinou je vyráběl někdo, kdo to
měl jako koníčka. Dnes spíše používáme
virtuální zobrazení. Pomocí moderních

INZERCE

technologií můžeme zpracovat dokumentaci jednotlivých lokalit a z ní pak vytvořit
3D model,“ říká Hynek Veselý, předseda
spolku Hrady Českého středohoří, který inicioval většinu následujících vizualizací.
Vytvářejí se na základě mnoha podkladů. „Lokalitu je třeba prozkoumat leteckou fotogrammetrií či laserovým skenováním. Ze získaných informací pak odborník
dokáže dovodit i zaniklé části hradů a vytvořit prostorový model,“ přibližuje Veselý.
Spolek se od roku 2009 snaží zanikající
památky dokumentovat i konzervovat. Spolupracuje jak s jejich majiteli, tak s historiky, archeology, památkáři a architekty. Výsledné práce díky tomu stojí na dobrém
základě, který dokáže odhalovat věrohodným způsobem tajemství minulosti.
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KALICH
Rozsáhlá zřícenina hradu Kalich (na straně vlevo) stojí na vysokém vyvřelinovém
vrchu nad Třebušínem. „Hrad založil
roku 1421 jako své osobní sídlo slavný husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova,
což vysvětluje jeho vynikající vojenské
kvality: i po Lipanech zůstal Kalich jediným hradem, který se císaři Zikmundovi
nepodařilo silou obsadit,“ upozorňuje
Hynek Veselý. Kalich je přelomovou stavbou v evropském opevňování na přelomu
středověku a novověku. Šlo o první hrad
s čistě zemním opevněním, jež reagovalo
na rozvoj palných zbraní v Evropě. Jeho
vysunuté opevnění pak bylo kopírováno
na mnoha dalších českých hradech.
Dokonale opevněnému hradu se nestaly osudným válečné události, ale změna
priorit a životního stylu šlechty na konci
15. století, kdy nepohodlné sídlo nechali
zpustnout. Do současnosti se dochovaly
především výrazné pozůstatky pozoruhodného zemního opevnění, jehož konzervace probíhá od roku 2015.
3D model hradu: Ivan Lehký, © Hrady Českého středohoří
OLTÁŘÍK
Západní části Českého středohoří domi-

nuje silueta malého hradu Oltářík, jehož
jméno bylo dlouho zapomenuto a vžil se
pro něj jednoduchý název Hrádek. Na strmém skalnatém vrchu u Děkovky si ho
postavil někdy po roce 1435 husitský
hejtman Jakoubek z Vřesovic. Oltářík je
ukázkou hradu postaveného v extrémní
poloze reagující na nástup palných zbraní. Stojí na skalnatém vrcholu, který byl
sice velice nekomfortní, avšak jeho obrovskou výhodou bylo, že příkrý svah kolem
hradu zcela znemožňoval použití obléhacích strojů.
„Hrad neměl sloužit jako sídlo, nýbrž

jako vojenský opěrný bod a možná i jakási výstraha těm, kteří by snad dostali zálusk na rychle se rozrůstající hejtmanův
majetek. Nepohodlný hrad, sestávající
prakticky jen z věžovitého paláce, brány
a obvodového opevnění, dost možná ani
nikdy panským sídlem nebyl,“ míní Hynek Veselý. „V letech 2012 až 2014 nechaly Lesy České republiky zříceninu hradu
stavebně zajistit,“ dodává.
3D model hradu: Ivan Lehký, foto: archiv
spolku Hrady Českého středohoří
Pokračování na straně 20
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Společnost HEZKÉ DOMY s.r.o. je provozovatelem a poskytovatelem pobytového zařízení
sociálních služeb. Hlavním předmětem naší činnosti jsou odlehčovací služby, to znamená, že
umožňujeme rodinám, které dlouhodobě pečují
o rodiče, sourozence nebo part
r nera se zdravotním, tělesným, duševním či mentálním postižením, odpočinek. Klient u nás může být od jedné
noci po dobu nezbytně nutnou. Vedle ubytování
a stravování nabízíme klientům v rámci pobytu pečovatelské služby, ošetřovatelskou péči
prováděnou zdravotními sestrami a v rámci
možností i ffyzioterapii. V roce 2018 naše služby
v užilo 129 osob. Největší skupinu tvořily osoby
vy
r ch bylo a senios duševním onemocněním, který
ři ve věku nad 80 let. Ostatní klienti měli zejména pohybové omezení, pro které nejsou schopni
o sebe pečovat ve svém domácím prostředí.
Nejčastěji je toto omezení spojováno s komplikacemi po cévní mozkové příhodě.
O spokojenost našich klientů se stará 22 zaměstnanců, z toho 1 sociální pracovnice, která
v řízení dostase nemalou měrou podílela na vy
tečného ﬁnančního příjmu, především v podobě
přísspěvku
ě k na péči,
éči a zajištění
jiště í
nássledného umístěn
ní klientů do
zařřízení s trv
rvalým
m pobytem
pro
o osoby,

který
r m jejich zdravotní stav již nedovolí návrat
domů. Dalším důležitým článkem našeho týmu
je aktivizační pracovnice, která vy
v mýšlí program
v “ i odpolední
pro klienty na dopolední „školkový
„procházkový
v “ čas. Každý měsíc připravuje oslav s drobnými dárečky pro naše klienty, kteří
vy
mají svátek či narozeniny, hledá náměty pro
tvorbu různých vý
v robků, aby si jimi následně
v zdobit společenskou místnost
mohli klienti vy
i pokoje. Pravidelně se účastníme vý
v stav a akcí
pořádaných v Lovosicích, a na oplátku nás nar z Lovosic
vštěvují umělci i amatérské soubory
a okolí. V přímé péči se střídá 10 pracovníků
v sociálních službách a 3 zdravotní sestry
r . Provozní serv
r is vy
v konávají 2 serv
r írky, pradlenka a 2
uklízečky. Naše hospodaření bedlivě střeží paní
účetní.
Chtěla bych touto cestou poděkovat za podporu v podobě provozních dotací Ústeckému
kraji, Městu Lovosice, Úřadu práce Litoměřice.
Bez jejich pomoci bychom nemohli nabízet
služby pro naše klienty v takovém rozsahu
a kvalitě. Velice si vážíme i sponzorských darů
od společností i občanů, kteří nám přispěli na
vvyybave
b ení naší malé rehabilitace, čímž se nám
podařilo zvý
v šit komfort
r zařízení. Významným
part
rtneerem se pro nás stal Český rozhlas Sever,
který
rý p
pro naše klienty již podruhé uspořádal koncert
rt v rámci projektu Ježíškova vnoučata. Díky
vstřícn
nosti Kulturního střediska Lovoš jsme ho
mohli uspořádat v reprezentativních prostorách Městské knihovny, kde jsme si zazpívali
sp
písničkářem Petrem Lüftnerem.
Ve všech aktivitách pokračujeme i v leto
ošním roce, kdy opět roste zájem o naše
slu
užby.
Mgr. Soňa Čechová, MBA
Jednatelka a ředitelka HEZKÉ DOMY s.r.o.
J

Pobytové zařízení odlehčovacích služeb
HEZKÉ DOMY s.r.o. Osvoboditelů 1228/30, 410 02 Lovosice
Provozovatel: HEZKÉ DOMY s.r.o., Sebuzínská 175, 403 21 Ústí nad Labem

Nabízíme:

Kontakt:
Mgr. Soňa Čechová, tel.: 731 401 433, e-mail: cechova@hezkedomy.cz
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ního materiálu z rozbořeného hradu při
budování zámku. Jde o nepříliš výraznou
barokní budovu při patě skaliska, na němž
stojí bývalá hradní věž. Ta je i posledním
výrazným pozůstatkem hradu, z něhož se
jinak dochovaly jen terénní náznaky.
3D model: Milan Sýkora, © Milan Sýkora,
foto: archiv Hrady Českého středohoří
PANNA
Hrad Panna tvoří spolu s Kalichem první
dvojici evropských hradů, jež mají opevnění uceleně přizpůsobené palným zbraním. „Pannu založili v roce 1421 nepřátelé
Jana Žižky, kteří pod vedením Zikmunda
Děčínského z Vartenberka neúspěšně obléhali jeho nový, od Panny jen 1,5 kilometru
vzdálený hrad Kalich. Karta se však brzy
obrátila, husité přešli do protiofenzivy
a roku 1423 Pannu dobyli,“ říká Veselý.
Žižka však hrad nezničil, nýbrž rozšířil
a přestavěl na největší hrad Českého středohoří. „Udělal z něj jeden z nejlépe opevněných hradů tehdejší doby a v podstatě ho
proměnil v jakousi středověkou vojenskou
základnu, která byla katolíkům trnem v oku
ještě po Lipanech. Proto sám císař Zikmund
nařídil roku 1437 její zboření, což se po náročné vojenské operaci, kdy obléhatelům
nahrálo štěstí, podařilo,“ uvádí Veselý.

Pokračování ze strany 19
SKALKA
Zámek Skalka, ležící v areálu zaniklého stejnojmenného hradu, se tyčí na nevysokém
skalnatém návrší v obci Vlastislav. „Hrad
je poprvé připomínán roku 1357 jako majetek rodu Kaplířů ze Sulevic, jimž náležel až
do roku 1579. Pak přešel do rukou Hrzánů
z Harasova. Tečku za existencí starého
hradu udělala třicetiletá válka, když ho
roku 1639 zničili Švédové,“ vypráví Hynek
Veselý. Hrzánové následně využili staveb-

INZERCE

PROGRAM AKCÍ

2019

27. 4. – Venkovské farmářské trhy
30. 4. – Pálení „čarodějnic”

4. 5. – Benefiční festival„Daruj život”výtěžek bude
věnován na pomoc osob postižených leukémií

1. 6. – Den dětí
3. 8. – Multižánrový hudební festival Spořice 2019
23 - 25. 8. – Bartolomějská pouť
5. 10. – Spořická šestka, půlmaraton a pochod
1. 12, 7. 12.,14. 12., 21. 12.
– Adventní koncerty v kostele
svatého Bartoloměje

SPOŘICE

Náš kraj
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Ve své době byla Panna jediným evropským hradem, který plnil čistě vojenskou
funkci, což je typické až pro novověké pevnosti. „Vizualizace ukazuje velice zajímavou oddělenou dělostřeleckou baštu, která
stojí mimo opevnění, což je na tu dobu
také převratný prvek,“ dodává Veselý.
3D model: Milan Sýkora a Ivan Lehký,
foto: archiv Hrady Českého středohoří

KOŠŤÁLOV
Zřícenina hradu Košťálov u Třebenic patří k nejvýznamnějším krajinotvorným dominantám
Českého středohoří. „Byl
výrazně větší a rozsáhlejší, než si většina lidí
myslí. Kromě věžovitého
paláce, jehož pozůstatky
jsou zdaleka viditelné,
byly na hradě ještě další
dva a opevnění sahalo až
dolů do sedla,“ popisuje
Hynek Veselý.
Z kdysi poměrně velkého a výstavného hradu dnes zbylo už jen torzo věžovitého paláce, které korunuje vrchol skalnaté hory. Poprvé je písemně doložen v roce 1372, kdy kronika Beneše z Veitmile uvádí příhodu, jak úder blesku spálil košťálovskému purkrabímu špičky tehdy módních škorní. Za husitských válek
byl Košťálov významnou baštou katolictví. „Osudy hradu jsou spjaty s významnými rody Zajíců z Hazmburka a především
Kaplířů ze Sulevic,“ doplňuje Veselý.
3D model hradu: Ivan Lehký, foto: archiv
spolku Hrady Českého středohoří

INZERCE

Nabízíme příležitost začít profesní kariéru v novém provoze
v Průmyslové zóně JOSEPH, Havraň.
Zaškolíme, rozšíření kvalifikace zajistíme.
Hledáme nové zodpovědné kolegy pro tato pracoviště:

CNC plazmové řezání
Rovnací centrum plechů
Kovotvářecí stroje (lisování, vrtání, apod.)
CNC hydraulický ohraňovací lis
Robotické svařování
Expedice
info@praceaib.cz

|

+420 777 115 935

Power in Perfection.

|

aib-kunstmann.cz
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Kde se během jarních
měsíců dobře pobavíte
30. březen
Odemykání zámeckých zahrad

Děčín

Návštěvníci děčínského zámku se při
příležitosti Odemykání zámeckých zahrad mohou podívat na barokní fresku
s antickým výjevem, která je v Čajovém
pavilonu v jižních zahradách. Projít se
mohou i Růžovou zahradou. Akce se
uskuteční v době od 14 do 18 hodin.
Vstupné: zdarma
Web: www.zamekdecin.cz

30.–31. březen
Zahájení sezony 2019

Severní Čechy

INZERCE

Milovníci historie a českých památek si během dvoudenní akce přijdou na své, na
severočeských zámcích, které spadají
pod Národní památkový ústav, začne turistická sezona. Návštěvníkům se otevře
zámek Ploskovice, Libochovice, Duchcov
nebo Stekník. Připraven pro ně bude doprovodný program i netradiční prohlídky.
výstavu historických hraček a kočárků.
Vstupné: dle ceníku jednotlivých památek
Web: www.npu.cz

dostupné. Spolu s průvodcem se podívají
do nejhlubších sklepů pod západním křídlem zámku i na pozůstatky středověkého hradu. Prohlídky proběhnou během
dne celkem čtyři – od 11, 14, 15 a 16 hodin.
Je nutné si předem zarezervovat místo.
Vstupné: 120 korun
Web: www.zamekdecin.cz

31. březen

Varnsdorf, Děčín

Prohlídky zámeckého sklepení
Děčín

Děčínský zámek nechá nahlédnout návštěvníky do sklepení, které není běžně

4. a 6. duben
Michal David s kapelou

Zpěvák a skladatel Michal David zahraje
hned dvakrát svým severočeským fanouškům. Nejdříve ve čtvrtek 4. dubna od 19
hodin na varnsdorfském zimním stadionu, o dva dny později od 20 hodin v děčínské Střelnici.
Vstupné: od 490 korun
Web: divadlo.varnsdorf.cz; www.strelnicedecin.cz

6. duben
O náhrdelník hraběnky Bellegarde

Velké Březno

Ve 2. ročníku se odhodlané řidičky utkají
o šperk hraběnky Bellegarde, která se na
začátku 20. století stala jednou z prvních řidiček rakousko-uherské monarchie a slavnou automobilovou závodnicí. Z velkobřezenského zámku vyrazí dopoledne účastnice ve svých historických vozech na trasu
v délce zhruba 140 kilometrů.
Vstupné: neuvedeno
Web: www.zamek-vbrezno.cz

12.–22. duben
Velikonoce na zámku
Ploskovice

Od pátku 12. do neděle 14. dubna si lidé mohou prohlédnout ručně vyráběné velikonoční dekorace, které připravil Klub šikovných rukou litoměřického regionu. Od Velkého pátku do Velikonočního pondělí budou prostory zámku vyzdobeny podle velikonočních tradic a v sobotu 20. dubna si
malí i velcí zájemci mohu přijít zahrát na
detektivy a hledat vajíčka ukrytá v různých
zákoutích zámeckého parku.
Vstupné: neuvedeno
Web: www.zamek-ploskovice.cz

Náš kraj

13. duben
Mig 21

Kadaň
Svérázná kapela Mig 21 v čele s frontmanem Jiřím Macháčkem vyráží na druhou
část Hurá! Tour, v rámci kterého zahrají
i svým fanouškům v Kadani. Show plná
osobité muziky i humoru začne v 19 hodin v Orfeu.
Vstupné: 350 korun v předprodeji,
400 korun na místě
Web: www.kultura-kadan.cz

Jarmark jara
Litoměřice

V litoměřickém parku Václava Havla
proběhne již šestý ročník jarního jarmarku. Představí se zde lokální výrobci se svou tvorbou s velikonoční tematikou. Návštěvníci se mohou těšit na jarní a velikonoční květinové vazby, šité
tašky, šperky, ručně vyráběné diáře
a bloky nebo kraslice. K dispozici bude
i občerstvení. Akce proběhne v době
od 10 do 16 hodin.
Vstupné: zdarma
Web: www.litomerice-info.cz
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bude i historický mlýn a vesnický obchůdek.
Vstupné: neuvedeno
Web: www.skanzen-zubrnice.cz

Velikonoce na zámku

Šluknov

Divadýlko Mrak si ve spolupráci se šluknovským zámkem připravilo pro zvědavé
děti pohádku, která jim povypráví o velikonočních zvycích. Seznámí malé diváky
s hodnou holčičkou Andulkou, která ctí
velikonoční tradice a zvyky, ale její kamarádka Pepina ji kvůli vidině bohatství zradí. V příběhu se objeví i podzemní říše
elfů a královna Mab. Po představení si
děti mohou namalovat vajíčka, ozdobit velikonoční perníčky, naučit se plést pomlázku nebo se zúčastnit zajímavé soutěže.
Vstupné: dospělí 50 korun, děti 20 korun
Web: www.mesto-sluknov.cz

16. duben
Janek Ledecký – Akustické turné 2019
Chomutov

Populární zpěvák, textař a hudebník Janek
Ledecký vyráží
na své jarní turné, během kterého
zahraje
své písně v akustickém aranžmá. Zastávku si
udělá i na severu Čech, a to v chomutovském městském divadle. Kromě
jeho vlastní tvorby představí také pár
coververzí hitů od kapel Rolling Stones, The Beatles nebo písničkáře Boba
Dylana.
Vstupné: 490 korun
Web: www.ledecky.cz

13.–14. duben
Velikonoce na vsi
Zubrnice

Lidové zvyky, zdobení kraslic, pletení pomlázek a tradiční pečení ve světničce čekají na návštěvníky zubrnického skanzenu. Chybět nebudou ani ručně vyrobené
řehtačky a dílničky pro děti. Otevřený

INZERCE

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA a ŘEZIVA
UNILES, a.s., Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk
www.uniles.cz

Nabízíme:
PALIVOVÉ DŘÍVÍ ŠTÍPANÉ
- délka polen 25 cm, 33 cm nebo 50 cm
- listnaté nebo jehličnaté dřeviny
- volně sypané nebo rovnané na paletách
SUŠENÉ BUKOVÉ PALIVO V PYTLÍCH
ŘEZIVO standardních rozměrů

NYNÍ AKČNÍ NABÍDKA
ŠTÍPANÉHO DŘÍVÍ
Cena za 1 prms v Kč
cena včetně DPH
dřevina

délka

dříve

nyní

jehličnaté

25 cm

940,-

741,-

33 cm

910,-

710,-

50 cm

880,-

680,-

• objednávky přijímáme telefonicky nebo emailem
• kontakt: paní Pavlína Kocůrková
tel.: +420 606 484 518, email: kocurkova.pavlina@uniles.cz
• prodejní doba: Po-Pá 07:00-14:00 h
• manipulační sklad - Rybniště 258 - naproti vlakovému nádraží Chřibská

Ceníky, aktuální informace a prodejní akce zjistíte
na www.uniles.cz a facebook.com/uniles.cz.
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19. duben
Úštěcké Velikonoce

Úštěk
Bohatý celodenní program, který spojuje
téma Velikonoc, pobaví od 9 do 18 hodin
na úštěckém Mírovém náměstí. Lidé uvidí
ukázku více než 150 řemesel, výstavu ručních prací žáků místních škol, loutkové divadlo nebo staročeskou kapelu. Děti si
mohou vyrobit maličkost v řemeslné dílničce.
Vstupné: neuvedeno
Web: www.mesto-ustek.cz

20.–21. duben
Mezinárodní den památek
Duchcov

Mezinárodní den památek na duchcovském zámku se ponese v duchu Velikonoc. Návštěvníci uvidí slavnostně vyzdobené interiéry zámku a mohou se zapojit
do soutěže o drobné ceny. Pokud se zvědavcům podaří najít pět očíslovaných velikonočních vajíček, která se schovávají
po areálu zámku a na prohlídkové trase,

dostanou odměnu. Ke každé vstupence
dostanou lidé jako pozornost tištěnou publikaci o duchcovském zámku.
Vstupné: od 80 korun
Web: www.zamek-duchcov.cz

23.–29. duben
170 let divadla v Žatci

Žatec

Kamenné divadlo v Žatci letos slaví 170 let
od svého založení. Patří vůbec k nejstarším v Čechách, má dokonce více let než to
Národní v Praze. Základní kámen byl položen v červnu 1848, výstavba divadla stála
zhruba 20 tisíc zlatých. Oslavy výročí začnou celodenním programem pro školy
i veřejnost a slavnostním večerem. Další
dny bude prostor divadla hostit mimo
jiné rockovou operu Dark Side of the
Moon od Pink Floyd, kterou zahraje Filip
Benešovský, koncert klasické hudby nebo
vystoupení ochotníků.
Vstupné: neuvedeno
Web: www.mesto-zatec.cz

27. duben

4. Čarodějnická stezka odvahy
Děčín

Jižní zahrady děčínského zámku se stanou rejdištěm čarodějnic, strašidel a bubáků. Ti si pro všechny příchozí děti přichystají plno úkolů a soutěží, které prověří jejich statečnost a šikovnost. V cíli čeká
na úspěšné řešitele odměna a na všechny
opékání buřtů.
Vstupné: 40 korun
Web: www.zamekdecin.cz

Ústecký majáles
Ústí nad Labem

Hvězdy české populární hudby dorazí
do ústeckého letního kina. Pro hudební
fajnšmekry zahraje Ben Cristovao, kapely Mig 21, UDG, Vypsaná fixa, 05 a Radeček, Museři nebo Mirai. Při tradiční afterparty v klubu Doma se představí Petr
Lüftner, Gambrz Rappers a Dukla vozovna. Akce v letním kině propukne v 11
hodin, přičemž brány letního kina se
pro veřejnost otevřou už v 10.30 hodin.
Lístky se dají koupit v předprodeji nebo
v sobotu přímo na místě.
Vstupné: od 385 korun
Web: www.usteckymajales.cz

INZERCE

Závod Knauf Insulation v Krupce je jedním z nejmodernějších
výrobních závodů minerálních izolací ze skelné vlny v Evropě
a zároveň uznávaným zaměstnavatelem.

Hledáme nyní kolegy do svého týmu na pozice:

Již 25 let nabízíme
komplexní služby
v oblasti fyzioterapie.

Chceš rozšířit
náš tým?

Požadujeme:
• Výuční list/SŠ
• Pečlivost, samostatnost
• Základní znalost PC
Pro obě pozice nabízíme:
• Práce u stabilního zaměstnavatele
• Pracovní smlouva na plný úvazek
• Motivační mzdové ohodnocení
• 5 týdnů dovolené
• Příspěvek do penzijního fondu
• Benefitní systém Cafeterie
• Stravování
• Výborný pracovní kolektiv

POBO ČKY

DĚČÍN

JÍLOVÉ

734 621 918

ATRIUM

604 252 021

Požadujeme:
• SŠ technického nebo ekonomického směru,
• Pečlivost, samostatnost, důslednost a svědomitost, týmová práce,
• Ochota učit se nové věci,
• Pracovní nasazení,
• Dobrá znalost PC – MS Office, SAP (není nutnou podmínkou),
• Aktivní znalost AJ, další jazyk výhodou,
• Asertivita

Operátor výroby

Více info na
www.rehkat.cz/kariera

734 346 266

Koordinátor dopravy

REHKAT

734 845 589

HIPO

605 288 613

Pro bližší informace kontaktujte personální oddělení
jan.tyl@knauﬁnsulation.com
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1. květen

8. květen

Čarodějnice – den poté

Rytíř na Hazmburku

Duchcov
Co se děje s čarodějnicemi den po jejich
pálení, zjistíte na zámku Duchcov. První
májový den se ponesou prohlídky v duchu magie i zábavy a návštěvníci se podívají i do zámeckého sklepení.
Vstupné: od 80 korun
Web: www.zamek-duchcov.cz

4. květen
O pohár hraběte Chotka

Velké Březno

Krásné historické vozy, jak se prohánějí
krajinou, lze spatřit během závodu O pohár hraběte Chotka, který pořádá ústecký Veteran Club spolu se zámkem ve Velkém Březně. Na jeho nádvoří taky celý
závod začne. Pak účastníci vyrazí na trasu přes Střekov do Ploskovic a odtud
přes Zubrnice zpět. Vítěz bude vyhlášen
během odpoledne.
Vstupné: zdarma
Web: www.zamek-vbrezno.cz

Hazmburk
Hazmburský rytíř v brnění a plné zbroji
si vezme do parády vaše děti. Naučí je střílet z kuše nebo luku na terč, a pokud budou chtít, dozvědí se jistě i něco o historii
hradu Hazmburk, jehož vznik je opředen
tajemstvím.
Vstupné: od 60 korun, zvíře 20 korun
Web: www.hrad-hazmburk.cz

10.–11. květen
Labefest 2019
Děčín

Nálož hudby, dobrého jídla a pití přinese
do Děčína dvoudenní Labefest. Vstupné: v předprodeji 220 korun, na místě
250 korun
Web: www.labefest.cz

Útulek fest

Ústí nad Labem
Festival se letos koná už poosmnácté, jako

tradičně v poslední době se koná na ústeckém hradě Střekov a jeho výtěžek získají
vybraná zařízení pro opuštěná zvířata.
Vstupné: 190 až 290 korun
Web: www.utulekfest.cz

11. květen
IX. Ústecký pivní jarmark
Ústí nad Labem

Piva mnoha barev i stupňů mohou
ochutnat všichni na Ústeckém pivním
jarmarku na Kostelním náměstí u OC Forum. Své výrobky nabídne pořádající Pivovar Na Rychtě, Labuť, Falkenštejn –
Křinický pivovar, Kocour, Kahan, Minipivovar u Stočesů nebo Trilobit.
Vstupné: zdarma
Web: www.usteckypivnijarmark.cz

Chmelfest
Žatec

Tradiční slavnost chmelu zaplní centrum
Žatce i místní pivovar. Po celý den tu mohou návštěvníci degustovat piva.
Vstupné: od 20 korun
Web: www.chmelfest.cz

INZERCE

800 611 116
VOLEJTE ZDARMA

info@ampbohemia.cz

PLOTY

BRÁNY • BRANKY • OPLOCENÍ

KOMPLETNÍ
MONTÁŽ PLOTŮ
PO CELÉ ČR

DÁLE NABÍZÍME:

OKNA • DVEŘE
Dušníky 119, Roudnice nad Labem
www.ampbohemia.cz | M: 730 166 520
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Jak znáte slavnou horu
Říp? Zkuste se otestovat

DNES JE ZAROSTLÝ HORA ŘÍP JE DNES ZAROSTLÁ, PŘEVLÁDÁ TU DUBOHABROVÝ LES, ALE NAJDEME TU ROVNĚŽ BOROVICE, JASANY NEBO LÍPY.
V MINULOSTI TOMU ALE TAK NEBYLO. FOTO: DAN MATERNA, MAFRA

Říp je snad nejslavnější český
kopec. Je zdaleka viditelný
a také bájný, byť vystupuje
pouhých 200 metrů nad
okolní zemědělskou krajinu.
Co o něm víte a nevíte?
Zkuste si malý test MF DNES.
Když v něm neuspějete,
nevadí, možná si pak budete
některé informace naopak
lépe pamatovat.
1. Víte, jak zní pojmenování Řípu v němčině?
A – Rip
B – Ripstein
C – Sankt Georgsberg
2. Víte, jaká je nadmořská výška Řípu?
A – 205 m n. m.
B – 455,2 m n. m.
C – 320,8 m n. m.
3. Kopec s rotundou je chráněn. Víte,
jaké statusy ochrany jsou tu uplatněny?

A – přísná přírodní rezervace
B – přírodní památka
C – národní kulturní památka a přírodní památka hora Říp
4. Říp je pozůstatek jádra přírodního vulkánu z třetihor (stáří 70–1 milion let
před naším letopočtem). Vrch kopce
a boky tvoří sloup třetihorního čediče,
což byl tzv. průnikový komín původní
sopky. Úpatí je z nakupených čedičových balvanů. Podobnou stavbu má i většina bývalých sopek ve Středohoří. Zkusíte odhadnout, jak velký byl onen třetihorní vulkán na místě dnešního Řípu?
A – vulkán měl vrchol 1000 metrů nad
úrovní dnešního vršku Řípu
B – vulkán měl vrchol 100 metrů nad
úrovní dnešního vršku Řípu
C – vulkán byl o 100 metrů nižší, než je
výška Řípu, a dnešní Říp navýšilo vylité
magma
5. Na Řípu neuspějete s kompasem kvůli magnetické anomálii. Víte, čím je způsobena?
A – čedič obsahuje olivín a magnetovec
B – jeden z pramenů vyvěrajících na
úpatí Řípu je nejen léčivý, ale obsahuje

spoustu lithia (cinvalditu), a to ovlivňuje
směřování střelky kompasu
C – nedaleko Řípu, u obce Mněteš,
jsou opuštěná jaderná sila sovětské armády, půda je tu stále vysoce radioaktivní,
což střelku výrazně vychyluje
6. Víte, kolik pramenů na úpatí Řípu vyvěrá? Jeden z nich je údajně i léčivý.
A–5
B–4
C–3
7. Dnes je Říp zarostlý, převládá tu dubohabrový les, ale najdeme tu i borovice, jasany nebo lípy. Víte ale, dokdy kopec majitelé panství udržovali bezlesý?
A – do roku 1879
B – do roku 1914
C – do roku 1993
8. Kdo prvně zaznamenal legendu
o údajném usazení Slovanů u nebo na
Řípu?
A – kronikář Dalimil ve 14. století
B – kronikář Kosmas ve 12. století
C – kronikář Jiří z Roudnice v 16. století
Pokračování na straně 28
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Říp? Zkuste se otestovat
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9. Na vrcholu hory Říp je rotunda. Víte,
ke kterému roku byla prvně připomenuta?
A – prvně je připomínána v roce 1126
B – prvně je připomínána v roce 1000
C – prvně je připomínána v roce 1190
10. Starší kostelík nechal rozšířit kníže
Soběslav I. na paměť vítězství proti německému králi Lotharu III. v bitvě
u Chlumce. Kostel, jehož zasvěcení bylo
mezitím změněno ze sv. Vojtěcha na sv.
Jiří, se v 17. a 18. století stal oblíbeným
poutním místem. A tak to bylo po dlouhá staletí. Víte, kdy se tu konaly tábory
lidu a národní manifestace?
A – v 17. století
B – v 19. století
C – ve 20. století

11. Jeden čedič z úpatí Řípu byl dopraven do Prahy, aby byl zabudován do základů Národního divadla. Víte, v jakém
roce byl u Řípu slavnostně vyzvednut?
A – v roce 1868
B – v roce 1939
C – v roce 1789

12. Vraťme se ještě k rotundě. Současná
podoba rotundy je výsledkem takzvané
puristické přestavby, která proběhla
v letech 1869 až 1881. Při ní byl nově
proražen jižní portál (předtím se do rotundy vstupovalo dnes zazděným vchodem na západní straně) nebo zřízena
velká okna v lodi. Objekt dostal dokonce omítku. O několik desetiletí později
byla ale zase otlučena, aby byla rotunda
jaksi věrnější románské době a snad i romantičtější. Tipnete si, kdy dělníci omítku otloukali?

A – v roce 1990
B – v šedesátých letech 20. století
C – těsně po 2. sv. válce

13. A aby dlouho nezůstala fasáda stejná, zase se musela nahodit. Ne, žertujeme, kameny, z nichž je stavba zbudována, rychle začaly zvětrávat a hrozilo vážné poškození rotundy. Proto byla kolem roku 2009 opět rotunda nahozena.
Víte, z jakého materiálu je rotunda sv.
Jiří postavena?
A – z opuky
B – z pískovce
C – z čediče
Řešení: 1C, 2B, 3C, 4A, 5A, 6C, 7A, 8B, 9A,
10B, 11A, 12B, 13A

INZERCE

Jaro v Klášterci nad Ohří

Již při příjezdu do Klášterce nad Ohří vás zaujme jeho poloha v údolí klikatící se Ohře mezi vrcholky
Krušných hor a Doupovských vrchů. Z hlavní silnice mezi Chomutovem a Karlovými Vary se otevírá výhled
na městskou památkovou zónu – historické centrum s červeným zámkem, věží radnice a dvěma kostely.
Zámek obklopuje desetihektarový zámecký park, který láká k procházkám i k poznávání vzácných
dřevin. Na své si zde přijdou jak milovníci dendrologie, kteří si díky poznávacím dřevěným tabulkám u těch
nejvzácnějších dřevin osvěží či prohloubí své znalosti, tak i klasičtí turisté. Park totiž nabízí spoustu výhledů
a jedinečných zákoutí, část je tvořena romanticky působícími skalami, nad kterými se nachází ojedinělý
soubor sedmi mariánských výklenkových kaplí. V blízkosti novogotického zámku s bohatou sbírkou
historického porcelánu pak zaujme sochařská výzdoba od barokního mistra Jana Brokofa i malebný
letohrádek zvaný sala terrena.
Zámeckým parkem se dá projít k lázeňskému areálu Evženie. Ve stáčírnách můžete ochutnat tři
minerální prameny i klášterecké lázeňské oplatky. Je možné si objednat lázeňské procedury
a wellness balíčky, jejichž součástí je pobyt v krytém bazénu s vířivkou a saunou. Příjemné posezení
nabízí restaurace a kavárna, oblíbené jsou tenisové kurty.
Lázeňský areál se nachází na klidném místě u řeky, okolí je protkáno turistickými trasami
i cyklostezkami. K pěšímu výletu lákají zříceniny hradů Šumburk a Egerberk, odkud jsou krásné
výhledy na město a okolí.
Poučení i možnost rukodělného tvoření nabízí nová expozice porcelánky Thun 1794 s názvem
Holky z porcelánu. Název má podle známého českého ﬁlmu, který se tu v 70. letech natáčel.
Návštěvníci si mohou projít expozici věnovanou ﬁlmu nebo i celý závod s odborným průvodcem.
K dispozici je Porcelánová školička, ve které si malí i velcí návštěvníci vyzkoušejí práci dekoratérů
porcelánu. Na závěr prohlídky si mohou v podnikové prodejně vybrat ze široké nabídky
porcelánového zboží.

TurisTiCKé iNfOrmačNí CENTrum

Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Tel. +420 474 359 687
E-mail: icklasterec@muklasterec.cz

www.klasterec.cz

Inzerce

Ptačí budky pro zámecký park
v Klášterci nad Ohří
Smysluplný ornitologický projekt Severočeských dolů a České zemědělské univerzity
v Praze pro podporu hnízdění ptáků
v Ústeckém kraji se rozšířil o klášterecký
zámecký park, kde byly v předjaří naistalovány
nové hnízdící budky.

Zámecký park v Klášterci nad Ohří

Současnou podobu má park už od poloviny 19. století, kdy
v sousedství zámku nahradil původní barokní zahradu. Na ploše
10 hektarů tvoří zhruba 900 stromů a více než tisíc keřových
skupin zelenou oázu nad řekou Ohří. Skladba je velmi pestrá
– zvláštní druhy buků, javorů, nebo 250 let starý
r dub. Kvůli
svému stáří prošel park revitalizací, kdy část původních starý
r ch
stromů nahradila nová výsadba. Právě mladé stromy neumožňují
ptactvu zatím optimální možnosti ke hnízdění. Město se proto
zapojilo do ornitologického projektu Severočeských dolů, které
poskytly hnízdící budky určené k vyvěšení v zámeckém parku.
Budky byly pod dohledem místního dendrologa Františka Kroupy
instalovány na počátku února. Jejich obsazenost budou sledovat
mimo jiné také studenti zdejšího gymnázia, kteří se tak seznámí
s nejrůznějšími ptačími druhy v jejich přirozeném prostředí. Jak
úspěšná bude podpora hnízdění v kláštereckém zámeckém
parku se mohou přesvědčit také návštěvníci, kteří absolvují
komentovanou prohlídku pořádanou informačním turistickým
centrem.

Program ochrany ptactva

Od roku 1995 provádějí Severočeské doly se specialisty z České
zemědělské univerzity na obou svých těžebních lokalitách Dolech Bílina a Dolech Nástup Tušimice – ornitologický průzkum.
V mladé rekultivované krajině, kde chybí tzv. doupné stromy
vhodné ke hnízdění, postupně instalovaly již 400 ptačích budek,
jejichž průměrná obsazenost dosahuje 90 %. K nejčastějším
obyvatelům patří sýkory
r , vrabci a krutihlavové. Průzkum
prokázal, že na rekultivované výsypky se vrací okroužkované páry
r
chráněného slavíka modráčka, který
r prakticky v celé republice
přestal hnízdit. Díky podpoře hnízdění a pestré rekultivační
skladbě se výskyt slavíka modráčka rozšiřoval a dnes tvoří v celé
hnědouhelné pánvi poměrně početnou populaci.
Tomáš Vrba

ZDRAVÍ

KOMERČNÍ PREZENTACE

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

M

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

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

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

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

Prim. MUDr. Jan Cimický, CSc:
„Chodí k nám lidé vystresovaní,
s nespavostí, depresemi, úzkostí – lidé vyčerpaní. Příčinou je
psychické přetížení. Na to AVS
přístroje fungují výborně, používáme je a doporučujeme přes
20 let.“

INZERCE

Psychické zdraví máme jen jedno.
AVS přístroj Vám pomůže.
Používá se zejména pro redukci stresu, únavy, nespavosti
a depresí. Kromě toho obsahuje přes 30 dalších možností
na podporu duševní činnosti, hlubokou relaxaci, meditaci
a na zlepšení psychosomatického stavu,
například snížení vysokého krevního tlaku.
AVS přístroj se snadno používá,
jeho účinky jsou garantované
a můžete si je kdykoli vyzkoušet.

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

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

1500 Kč!

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

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

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

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

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

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

Pylová sezona

FOTO | MAFRA

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

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

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

INZERCE

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

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

znáte
z TV

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

běžná cena 379,akční cena
od

309,-

Analergin

4

13

44
16

Více než

245 lékáren

60 dávek

30 potahovaných
tablet

5
15

Flixonase 50 mikrogramů/dávka
nosní sprej,
suspenze

v celé České republice

17

24

18
15

14
14

32

12

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

běžná cena 119,akční cena
od

94,-

O ceně se informujte ve své lékárně.

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

HUDEBNÍ IMPULSY

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

M

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

INZERCE

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

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

Nikola Šuhaj loupežník

NOVˇE 90
SV 1
G
A
D
N
HO

JEDNOTKY POHONNÉ
Objednací číslo
Cena Kč
AKCE EKO DOTACE

PJGCV160

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

PJGCV190

S MOTOREM GSV 190

4369

4371

20 590
12 990

24 590
16 990

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

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Cheb, MIROSLAV HRUŠKA-AUTO CHEB, Pivovarská 1533/32, T 604 862 578 / Karlovy Vary, Jana Slouková - MBN, Dolní Kamenná 1035/12, T 353 565
419, 608 444 133 / Klatovy, FRANČÍK, 5. Května 329, T 376 323 787 / Louny, HSQ-CENTRUM, Zeměšská 2787, T 732 500 962 / Plzeň, AT SERVIS, Husova
73, T 377 221 789 / Plzeň, AGROWEST a.s., Hřbitovní 29, T 377 462 108 / Rumburk, Jiří Šuma, Nová 168/15, T 606 850 100

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

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

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

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

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

INZERCE

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

Více na www.jobdnes.cz/detail/4YPSPH

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

Reality
Julínková s.r.o.

O2 Cz ec h
Republic a.s.

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

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

O2 Cz ec h
Republic a.s.

O2 Cz ec h
Republic a.s.

VÍTE, ŽE?

RVEN
ČE

ŘÍ Ž
ÝK

ČESKÝ

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

po+st 2015
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Fotbal

Kudrnatá kometa

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

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

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

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

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

FOTO | SK SLAVIA PRAHA

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

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

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 30. března 2019

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

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

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

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

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

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

Joj Family
SOBOTA 6.50 Policisté v akci 7.50 Policisté

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

NEDĚLE 5.10 Noviny 5.50 Krimi 6.10 Noviny

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

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

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA

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

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

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

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

Relax
SOBOTA 5.55 Doktor z hor 6.55 Doktor z hor

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

NEDĚLE 6.05 Labyrinty vášně 7.00 Labyrinty

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

PONDĚLÍ 9.55 Esmeralda 10.50 Filmové

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

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

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

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

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

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

11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50 Divoký
anděl 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15
Zvěřinec 19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie 21.50
Labyrinty vášně 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
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neděle 31. března 2019
ČT1
6.00

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

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

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

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

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

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

21.30
22.20
0.55
1.20
2.20

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

pondělí 1. dubna 2019
NOVA

ČT1
5.59

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

úterý 2. dubna 2019
NOVA

ČT1
5.59

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

středa 3. dubna 2019
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

čtvrtek 4. dubna 2019
NOVA

ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Durrellovi III (1/8)
14.45 Podnájem
15.05 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala XI
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Život je ples (12/16)
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.05 Grantchester II (6/6)
0.55 AZ-kvíz
1.20 Toulavá kamera
1.55 Rajské zahrady II

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

pátek 5. dubna 2019
NOVA

ČT1
5.59

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

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.05 Cestománie
15.35 Příběhy slavných... Jiří Hrzán
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Strážmistr Topinka (13/13)
20.55 13. komnata Ladislava Potměšila
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Hercule Poirot
23.15 Případy detektiva Murdocha IX
23.55 AZ-kvíz
0.25 Objektiv
0.55 Banánové rybičky

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

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

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

0.20
1.20
2.20

Prima

Nova Cinema

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

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

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

Prima Max
7.35 My Little Pony II (5) 8.05 Ninjago VIII (1) 8.35
Velké zprávy 9.45 Pekelná kuchyně XIII (4, 5) 11.30
Hvězdná brána IX (12) 12.25 Spi, holčičko, spi 14.25
Osudová chvíle, drama (USA, 2012) 16.20 V džungli
lásky, romantický film (USA, 2016) 18.10 Hříšná
cesta do ráje, komedie (USA, 2013) 20.00 Nikdy
neříkej nikdy, akční film (VB, 1983) 22.50 Přímý
kontakt, akční film (USA, 2009) 0.50 Drákula
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Jaroslava Marešová (51)

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

Úterý: Lukáš Vaněk (30)

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

Středa: Ivana Bartečková (54)

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

Česká republika

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

Pátek: Barbora Střílková (29)

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

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

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

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z JIHOČESKÉHO KRAJE
Jihočeská kulajda se zastřeným vejcem

Čtvrtek: Nikola Strmisková (27)

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

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

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

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

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

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

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

Francouzský spisovatel Jules Verne: Každý dobrý čin nese již...

Tajenka: ... odměnu v sobě.
INZERCE

OBJEVTE SKRYTÉ POKLADY NTM V CHOMUTOVĚ

Navštivte železniční depozitář
Národního technického muzea
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30. března - 28. října 2019
Chomutov
WWW.NTM.CZ
WWW.MUZEUM-CHOMUTOV.CZ

4 dny v týdnu
čtvrtek - neděle
9:00-17:00

40 29. března 2019

Chomutovsko, Lounsko a Žatecko

Salmonela zdevastovala Piráty
Po nákaze z tataráku
hokejový Chomutov
přišel o hráče.
CHOMUTOV S kým do baráže? Hokejový Chomutov se topí v nejistotě. Sestavu Pirátů zdevastovala salmonelóza
a střevní potíže a kouč Vladimír Růžička netuší, koho do existenčních bojů
o extraligu nasadí. „Čekáme. Nic víc se
nedá dělat. Čekat. Bohužel to není otázka dvou tří dnů,“ posteskl si Růžička po

nedělním posledním zápase play out
v Litvínově ztraceném 2:4.
Musel nasadit 14 juniorů, neboť většina hráčů základního kádru ležela v posteli s bolestmi. Lékaři už potvrdili salmonelózu. Na vině je tatarský biftek, který
měl o několik dnů dříve celý tým jako
svačinku. „Všechno bude salmonelóza.
Doktor říkal, že když jeden, budou to
všichni. Protože to jedl každý,“ podotkl
Růžička.
Dal si i nedělní kapitán Petr Koblasa:
„Já tatarák měl taky, sám nechápu, že
mi až tak nic není. Když vidím, jak jsou

INZERCE

CNC-Stanztechnik und Metallbearbeituung
Hiemer GmbH
Augustusstrasse 1, 08485 Lengenfeld Německo (Vogtland)

Hledáme Posily do týmu
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• obsluha CNC děrovacího a niblovacího stroje trumf
• obsluha CNC ohraňovacího lisu trumpf • Programátora tops a Boost
NaBízíme:
• dobré pracovní klima v menší firmě
• převážně jednosměnný provoz Po – Pá
• odměny dle výkonu
• možnost dalšího vzdělávání

KoNtaKt:
Požadujeme:
tel.: +49/37606/33630
• samostatný a zodpovědný
e-mail.: cnc-stanztechnik@gmx.net
přístup k práci
• znalosti v oboru
• orientace ve výkresové dokumentaci

na tom kluci, jsem rád, že jsem to odnesl jen dvoudenním průjmem.“
Hráči jsou spolu v neustálém kontaktu. „Říkají, že mají bolesti břicha, průjem, zvracejí. Nic moc,“ líčí Koblasa.
Jenže kdy budou na ledě, je ve
hvězdách. „Kdyby to bylo třídenní... ale
tohle může být i na dva týdny,“ lamentuje Růžička. „Ani nemáme s kým trénovat, máme čtyři hráče, jinak samé juniory. A ti ještě navíc hrají play-off. Vůbec
nevím, kdy kluci z áčka dorazí.“
I kdyby se opory zázračně daly do pořádku, budou hráči oslabení. „Co vím,
někteří už shodili pět šest kilo. Hrozný,“ vytáčí oči v sloup Růžička.
Síly jsou v baráži potřeba, zvlášť pro
fyzický a urputný hokej, jaký ordinuje
chomutovský kouč. „Když se vracíte po
nemoci, tělo je oslabené. I já to pociťuju
na sobě, že nejsem stoprocentně fit. Kluci to budou mít hrozně těžké,“ uvědomuje si Koblasa. „Snad se dají do pátku dohromady a semkne nás to. Už není čas
dát si fóra a něco dohánět. Musíme zabrat hned.“
Na posun baráže o extraligu není žádný prostor. „Odložíme ji na červen,“
ušklíbl se Růžička.

Tým Vladimíra Růžičky porazil
špatný tatarák. FOTO | ARCHIV MAFRA
Baráž Piráti rozehrají v pátek
29. března doma proti Kladnu, jindy sváteční zápas proti legendě Jaromíru Jágrovi bude tuhým bojem o body. „Jágr?
Nikdo nebude brát ohled, že by se mu
vyhýbal,“ vzkázal Koblasa.
V záplavě špatných zpráv Piráty potěšila i jedna dobrá, do tréninku reprezentace se zapojí jejich gólman Štěpán Lukeš, který včera chytal v extralize skoro
po pěti měsících.
(bek)

WWW.BRIGADANALETISTI.CZ
ZAJÍMAVÁ PRÁCE V ATRAKTIVNÍM PROSTŘEDÍ
MEZINÁRODNÍHO LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA.
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