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Barbora Chattová sbírala vzorky rozsivek třeba i z kolonie tučňáků a lachtanů.

Expedice brněnských přírodovědců se před pár dny
vrátila z Antarktidy. V týmu byla i Barbora Chattová,
která na místě jako první zkoumala řasy rozsivky.
ZUZANA BRANDOVÁ
BRNO | Nejen s nasbíranými vzorky
různorodých mechů, lišejníků a hornin,
ale také se zážitky z poměrně komplikované cesty domů se před několika dny
vrátili přírodovědci Masarykovy univerzity. Od poloviny ledna pobývali na
Antarktidě, kam každoročně vyrážejí za
výzkumem.
V pětadvacetičlenném týmu byla i br-

něnská vědkyně Barbora Chattová, která se zabývá výzkumem rozsivek. Letošní výprava se podle ní vydařila. Dostala
se až za 67. rovnoběžku – tak jižně ještě
nikdo rozsivky nezkoumal. „Podařilo
se mi získat unikátní vzorky z míst, kde
je ještě nikdo přede mnou nesbíral,
mimo jiné také z kolonie tučňáků a lachtanů. Moje výsledky budou vůbec první
z této oblasti. Je možné, že objevím
nové druhy,“ popsala Chattová.

www.rentaznemovitosti.cz

ČEKÁNÍ NA VELKÝ OBJEV

Jeskyňáři by mohli propojit
dvě jeskyně v krasu
... str. 2

VÍTĚZSTVÍ MEDICÍNY
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA

Přestože rozsivky jako mikroskopické řasy nejsou vidět pouhým okem,
jsou velmi důležité. „Produkují totiž
více kyslíku než deštné pralesy. Každý
náš pátý nádech obsahuje kyslík, který
vyprodukovaly rozsivky,“ vysvětlila.
Letos pobývala spolu s tureckou výpravou na lodi, v předchozích letech na
stanici J. G. Mendela. „Když jsem na
stanici přijela poprvé, překvapil mě
komfort. Někteří mají představu, že při
pobytu musíme trpět. Vybavení stanice
nám poskytuje plné pohodlí, abychom
mohli bádat. Jsou tam dvě laboratoře,
pračka i myčka,“ podotkla čtyřiatřicetiletá vědkyně.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

Vymýtíme rakovinu děložního
čípku, tvrdí lékaři
... str. 6

PRAVDA O PLASTECH

Svět hledá cestu, jak přežít
„dobu plastovou“ ... str. 8 a 9
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Začíná oprava
mostů u Vyškova
VYŠKOV | Řidiči, kteří využívají dálniční přivaděč Vyškov-západ, musí od zítřka počítat s dopravním omezením. Ředitelství silnic a dálnic tady totiž začne
opravovat mosty. V první etapě zůstanou otevřené nájezdy a výjezdy, které
nepoužívají most nad dálnicí. Ostatní
budou uzavřené. Od středy 15. května
se pak uzavře celý západní přivaděč od
silnice II/430 vedoucí na Rousínov.
Šoféři využijí nejbližší sjezdy a nájezdy
na dálnici: Vyškov-východ u Marchanic nebo na 216. kilometru dálnice
u Rousínova. Vedení vyškovské radnice očekává, že omezení na dálnici zatíží
průjezd městem. „Naší snahou bude maximální snížení následků a zajištění plynulé dopravy. Zaměříme se na bezpečnost u škol a přechodů,“ uvedl místostarosta Roman Celý (KDU-ČSL). Hotovo
bude v druhé polovině srpna.
(zab)

Lemuři dostanou
spojovací tunel
a větší výběh

Jeskyňáři jsou blízko
velkému objevu

Jeskyňáři musí z chodby odvozit několik kubíků kamení.

VYŠKOV | Ve výběhu vyškovského
zoo parku už skotačí desetičlenná lemuří skupina. Osm nových ročních samců
sem nedávno přicestovalo ze zoologických zahrad v Praze, Olomouci a Hluboké nad Vltavou. Vyškovská zoo se proto rozhodla rozšířit a vylepšit lemuří výběh. V zázemí už opravili a doplnili oddělitelný box, osvětlení i vyhřívací místa. Na řadu tak přišla venkovní část.
„S úpravami jsme začali před třemi týdny, hotovo budeme mít v létě,“ uvedla
za zoo Andrea Kroutilíková. Novou
část voliéry propojí s tou stávající spojovací tunel přes cestu, který bude sloužit
jako průlez pro lemury. Investice vyjde
na 100 tisíc korun. Dva původní obyvatelé lemuří voliéry přijeli do Vyškova
v roce 2004, narodili se už v roce 1998
a patří k nejstarším v republice. (zab)

Amatérským speleologům se otevřela nová chodba.
Až odstraní kameny, mohli by skrze ni propojit dva
jeskynní systémy.
MAREK OSOUCH
MORAVSKÝ KRAS | Od roku 2013 vyráží ve svém volném čase, zejména o víkendech, skupina amatérských speleologů do jeskyně pojmenované Matalova
Vymodlená, konkrétně do chodby Ztracená. Čas strávený v útrobách jeskyně
se vyplatil. Jeskyňářům se podle všeho
povede propojit dva jeskynní systémy,
konkrétně zmíněné Matalovy Vymodlené u Holštejna s jeskyní v lomu Velká
dohoda v Lipovci.
Po necelých sto metrech chodby nazvané Ztracená, z níž museli vyvážet sedimenty, se před nimi totiž najednou

otevřela další, devět metrů dlouhá chodba, která už nebyla zasypaná.
„Čekali jsme už asi dva měsíce, že na
něco podobného narazíme, protože se
postupně zvedal strop a klesaly sedimenty,“ sdělil amatérský speleolog Michal Šenkýř, šéf speleologické skupiny
620 Moravský kras čítající zhruba dvacítku jeskyňářů. Sedimenty se tak musely propadnout někam dál do podzemí
do dosud neznámých prostor.
Do nově objevené chodby je zatím
složité se dostat, amatérští objevitelé
musí celou chodbu rozšířit, na čemž teď
postupně pracují. A to i z toho důvodu,
že úzký prostor rychle vydýchají a oxid
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uhličitý se ve vzduchu hromadí ve velkém množství.
Speleologové většinou pracují po
dvou nebo třech lidech, kdy na speciálním vozíku japanka vyváží dnes už zhruba stometrovou chodbou vytěžené sedimenty ven z jeskyně. Nezasypané prostory nově objevené chodby jim ušetřily část práce, přesto kopání a vyvážení
může z pohledu laika postupovat pomalu. „Letos je reálné, že se dostaneme
k závalu,“ doplnil Šenkýř. Jinými slovy
lépe zpřístupní objevenou devítimetrovou chodbu.
Závalem ale objevování podle Šenkýře neskončí. „Kameny se tam jen tak nevzaly, odněkud spadly, ale nevíme, jestli jich je tam deset, nebo padesát kubíků,“ řekl jeskyňář. Přestože zatím pod
zemí ze závalu necítí žádný průvan,
věří, že se jim podaří po dalších několika desítkách metrů za ním proniknout
do již známých prostor a propojit tak
dva jeskynní systémy. „Těžko odhadovat, třeba se k závalu nakonec dostaneme i letos,“ doplnil nejistě k tomu, jak
rychle budou postupovat další práce.
V Moravském krasu se podle něj
ovšem příliš často nestává, že něco nového objeví, protože už je mnoho míst
známých. Stejná skupina speleologů
prozkoumává a objevuje také takzvaný
Elfí domeček ležící mezi propastí Macocha a Kateřinskou jeskyní. Právě s touto
jeskyní je Elfí domeček propojený, na
což přišli vypuštěním zapáchajícího plynu. Po třech hodinách pronikl podzemními prostorami do Kateřinské jeskyně.
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Polární pátrání nejen po řasách
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Univerzita letos vypravila celkem dvě vědecké skupiny, a to na stanici J. G. Mendela, kterou škola provozuje na ostrově
Jamese Rosse, a také na Nelsonův ostrov. Další vědci pak vyrazili spolu s Chilany na Ostrov krále Jiřího, s Američany
do východní Antarktidy a Barbora Chattová s Turky na palubě lodi objela několik ostrovů na západě kontinentu.
Letos polárníci nově zkoumali třeba
i skupinu bakterií produkujících látky,
které by mohly sloužit jako alternativa
k antibiotikům, nebo vystavovali lišejníky umělému oteplení. „Při experimentech na lišejnících jsme zkoumali jejich
odezvu na vysychání a oteplení. Pomocí umělého oteplení v malých sklenících navozujeme předpokládané klima,
jež bude v Antarktidě za padesát až sto
let. Překvapivě na oteplení reagují snížením rychlosti růstu, nikoliv zvýšením,“
prozradil první výsledky Miloš Barták,
který byl členem chilské výpravy na Ostrově krále Jiřího.
Vědecký tým však neměl za úkol pouze bádání. Devítičlenná výprava na Nelsonově ostrově také uklízela a připravo-

Barbora Chattová se ze základny Masarykovy univerzity několikrát přesouvala k výzkumům do vzdálenějších míst.
FOTO | ARCHIV MUNI
vala na opravu místní základnu. Čistili
jak stanici, tak pobřeží. Celkem, včetně
starého vybavení stanice, posbírali šest
tun odpadu. „Mořské proudy na pobřeží
téměř každý den vyplaví nějaký nepořádek. Našli jsme plasty i polystyren, který do Antarktidy vůbec nesmí, bóje, rybářské sítě, kusy záchranných člunů i le-

tité zbytky dřeva,“ vyjmenoval vedoucí
výpravy Pavel Kapler, jenž se do Antarktidy podíval už podeváté.
Stanice Czeco Nelson, kterou na konci 80. let minulého století založil cestovatel Jaroslav Pavlíček, byla už zastaralá a v posledních letech se nevyužívala.
Masarykova univerzita si ji na 99 let

pronajala od Českého antarktického nadačního fondu.
Nejvíce zážitků spojených s dramatickým návratem domů, o němž psala dokonce argentinská média, si přivezla nejpočetnější, třináctičlenná česká výprava, která pobývala na stanici J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse. „Měla
nás odvézt chilská armáda. Ta bohužel
po padesáti letech přestala provozovat
jediný ledoborec. Nakonec pro nás vrtulníky přiletěli argentinští vojáci. Na stanici jsme museli zůstat déle, než jsme
plánovali,“ popsal šéf expedice Daniel
Nývlt.
Výzkumníci se pobyt v extrémních
podmínkách snaží využít i pro propojení výzkumu s komerční sférou. Už podruhé během pobytu testovali outdoorové oblečení. „Měli jsme s sebou deset
výrobků od různých firem. Testovali
jsme ponožky, boty, čepice, návleky
proti sněhu, batohy i vyhřívané prostěradlo vhodné pro pobyt v chladu,“ vyjmenoval Kapler. Vědci vyplnili dotazník
a na základě jejich hodnocení, zda výrobky skutečně mají požadované vlastnosti, poté mohou získat ochrannou
známku Testováno v Antarktidě.

INZERCE

Společnost Atomo Projekt s.r.o.
v Bořitově u Černé Hory přijme na HPP:

• LOGISTIKA

Náplň práce:
- příjem a výdej zakázek, komunikace se
zákazníkem
- administrativa spojená s expedicí zakázek
- plánování a objednávání dopravy
- koordinace týmu pracovníků logistiky

Požadujeme:
- min. SŠ vzdělání a praxi na obdobné
pozici
- dobrá práce na PC a Windows Ofﬁce
- oprávnění na VZV

Další nabízené pracovní pozice:

asistentka péče o zákazníky * provozní technik/údržbář
manipulační dělník
Bližší informace Vám rádi sdělíme
na tel.č.: 516 412 635 nebo je najdete na www.atomo.cz / volná místa.

ATOMO PROJEKT s.r.o.,

Bořitov 326 (areál ZD), 679 21 Černá Hora.

PRODEJ KRŮT A KACHEN
Z VLASTNÍCH FAREM
Probíhá každou sobotu 9.00–11.00 hodin
po telefonní dohodě je možné i v týdnu
Na farmě v Ostrově u Macochy (areál ZD)
Cena:

Živé krůty a kachny 59 Kč/kg
Chlazené krůty
88 Kč/kg
Chlazené kachny
88 Kč/kg

aktuality na

Informace, objednávky:
BOVINEX, s. r. o., Petrovice 22
tel.: 602 709 537, 605 514 993
info@bovinex.cz

Petr Doležel
Pístovice 29

Mob.723 053 467
dolezel@stihlservis.cz
www.stihlservis.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

RIHO CZ, a.s.

přední výrobce akrylátových van,
masážních systémů,
sprchových zástěn a vaniček,
koupelnového nábytku.

ZREPASUJEME VÁM STAROU…

akumulátorovou baterii

provádíme repase baterií nejen do nářadí, vysavačů, RC modelů,
airsoftových zbraní, nouzového osvětlení atd. Bezkonkurenční ceny ze značkových
článků Sanyo / Panasonic. Ceník najdete na našich www stránkách.

PRODEJ BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ VŠECH TYPŮ
CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?
Pošlete sms na číslo 777 088 444 a MY VÁM ZAVOLÁME ZPĚT…

AEB spol. s r. o. Závist 12, Brno – Komín, tel. 541 242 643

www.shopgsm.cz

hledá kandidáty na pozice

PRACOVNICE
ZÁKAZNICKÉHO ODDĚLENÍ
Požadujeme:
• úplné SŠ vzdělání
• Znalost MS Office, znalost SAP výhodou
• Znalost AJ, případně znalost RU a DE jazyka výhodou

Nabízíme:
• dobré platové podmínky

Mobil: 602 583 607 • Telefon: 516 453 083
E-mail: kovosrot.hensl@seznam.cz • www.kovosrothensl.cz

• zázemí mezinárodní společnosti
• příjemný pracovní kolektiv
• zaměstnanecké výhody

Profesní životopis zasílejte na adresu
RIHO CZ,a.s. Suchý 37, 680 01 Suchý

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU, BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU

Kontaktní osoba:
Ondřej Všetečka, obchodní ředitel
e-mail: vsetecka@riho.cz

PŮJČOVNA

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků

POMŮCEK PRO DOMÁCÍ PÉČI

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice
•
•
•
•
•
•
•

asistentka marketingu
asistentka vedoucího kvality
disponent/ka
specialista sterilizace
dělnice ve zdravotnické výrobě
manipulační dělník – balič
pomocná síla při výdeji jídla

•
•
•
•
•
•

BÖHMOVA 768/1,
621 00 BRNO-ŘEČKOVICE

přední dělnice
přední dělník balící zóny
pracovnice konečné kontroly
pracovnice oddělení vzorků
a přípravy etiket
skladník/skladnice
švadlena ve zdravotnické výrobě

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti • čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou • 3 dny dovolené navíc • příplatky
nad zákonnou výši – příplatek za odpolední směnu 16,- Kč/hod; příplatek
za práci v noci 27,- Kč/hod; příplatek za práci v sobotu 15% průměrného
výdělku; příplatek za práci v neděli 20% průměrného výdělku • možnost
osobního rozvoje v rámci L&R Academy • kooperativní prémie • dotované
stravování • vánoční odměny • vitamínové balíčky • věrnostní odměny
• ﬁremní akce a beneﬁty

+ 420 601 535 518

www.seniorvia.cz
Postel elektrická

Rolátor čtyřkolový

nájem/den

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/
Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Marta.Loefﬂerova@cz.LRMed.com
tel.: +420 544 425 632, mobil: +420 739 529 558
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

vratná kauce
Kč

1500,-

40,-

Kč

Manuální vozík s textilním
sedákem

nájem/den
vratná kauce
Kč

750,-

15,-

Kč

nájem/den
vratná kauce
Kč

750,-

19,-

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

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

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

FOTO | 2x SHUTTERSTOCK

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

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

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

Válka s nebezpečnými viry

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

900
630
18

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

INZERCE

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

Týden měření

PLICNÍHO VĚKU

8. - 12. 4.

ve vybraných
Alphega lékárnách

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

TÝDEN MĚŘENÍ PLICNÍHO VĚKU
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

› Lékárna Štefanikova, Brno, Štefánikova 850/23
› Lékárna Ivančice, Ivančice, Palackého náměstí 87/41
› Lékárna Komenského, Mikulov, Komenského 224/1
› Lékárna Rosapharm, Rosice, Palackého náměstí 30
› Lékárna U Svaté Anny, Znojmo, Brněnská 2937/21

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

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

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

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

EVROPSKÁ UNIE

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

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

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

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

Milan Kundera

Česká republika

29. března 2019 11

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
Brno – Tuřany
Gardentech – Jaroslav Toninger, Mírová 15
tel.: 548 531 294
Boskovice
TLAMKA s.r.o., Chrudichromská 1b
tel.: 516 456 297, tel.: 777 064 225
Přerov
KONVIČKA s.r.o., Malá Dlážka 14
tel.: 581 737 028 – 029

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.

INZERCE

Myslete
na
CESTU.

UNIQA SafeLine:

NejVyšší bezPečNoStNí
komfort A SLeVA
Pro SVátečNí řIdIče

záchrana při nehodě
stálý dohled nad vozidlem
platba pojistného podle

ujetých km

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

slevy za maximální

zabezpečení

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

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

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

www.uniqa.cz

NÁŠ KRAJ
magazín pro volný čas

SPECIÁLNÍ MAGAZÍN 5PLUS2 PRO JIŽNÍ MORAVU
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Jarní tipy a zajímavá
místa na jižní Moravě

AMERICAN ROULETTE
BET

MIN

MAX

STRAIGHT UP

25 Kč

10.000 Kč

SPLIT

25 Kč

20.000 Kč

STREET

25 Kč

30.000 Kč

CORNER

25 Kč

40.000 Kč

SIX LINE

25 Kč

60.000 Kč

DOZENS

100 Kč

40.000 Kč

COLUMNS

100 Kč

40.000 Kč

EVEN CHANCES

100 Kč

60.000 Kč

www.rebuystars.cz

Náš kraj
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Plavební sezona na dohled.
Cestující přivítá kapitán

V

letošním roce je to 150 let od okamžiku, kdy z Moravského náměstí vyjela první koně- spřežná
tramvaj a Brno se tak stalo prvním městem v Československé republice, kde fungovala MHD. Dopravní
podnik připravil řadu akcí, kterými tuto důležitou událost připomene. Slavit se začne
v sobotu 13. dubna zahájením už 73. plavební sezony na Brněnské přehradě.
„Od 10 hodin jsou na programu úvodní
proslovy a nástup kapitánů. Bude následovat odemykání hladiny Brněnské přehrady,
mimořádně také spouštění poslední z lodí
na hladinu. Poté zdarma vypravíme lodě na
zkrácené okružní plavby. Od 11.30 pak budou jezdit podle platných jízdních řádů,“
přiblížila program mluvčí DPMB Hana Tomaštíková.
Až do 17 hodin zůstane pro veřejnost otevřený celý areál Lodní dopravy, který si lidé
mohou projít.
Na přehradu se zřejmě vypraví davy lidí,
a tak dopravní podnik posílí příští sobotu
spoje. „Od 9 do 18 hodin zprovozníme mimořádnou tramvajovou linku P11, která

bude jezdit z Bystrce přes Tábor a Českou
do centra, kde se okružně otočí ulicí Rooseveltova a přes Hlavní nádraží a náměstí Svobody pojede zpět do Bystrce,“ informovala
Tomaštíková.
Na této mimořádné lince budou nasazeny retro tramvaje T2, T3 a K2. V přístavišti
pak bude pro návštěvníky vystavený autobus RTO, jenž v historii zajišťoval přepravu
rekreantů z konečné tramvaje u zoologické
zahrady k přehradě. Pro rodiny s dětmi organizátoři připraví u přehrady doprovodný
program.
Zahájení plavební sezony se připravuje
také na Baťově kanále. Letos se jeho odemykání chystá na středu 1. května. V přístavišti
ve Veselí nad Moravou na tento den například plánují tradiční pivní košt, který začne
ve 14 hodin.
BAŤŮV KANÁL ZAHAJUJE
NA PRVNÍHO MÁJE
Největší sláva letos čeká Baťův kanál až
v létě, kdy uplyne 80 let od první turistické
plavby. Přesně šlo o datum 13. srpna. Ředitel Baťova kanálu Vojtěch Bártek doporuču-

je sledovat jejich webové stránky a sociální
sítě. „Na srpen totiž plánujeme celodenní
speciální plavby podél celého Baťova kanálu. Pro cestující připravíme na lodi catering. Počet míst však bude omezený, proto
je nutná rezervace. Termíny vypíšeme na internetu,“ vzkázal Bártek, který také připomněl, že na podzim chystají rozšíření přístaviště ve Veselí nad Moravou.
(vh)
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LipnoPort
Apartments

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

www.lipnoport.cz
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V CENTRU ZAVLÁDNE
VELIKONOČNÍ ATMOSFÉRA

ZEMĚDĚLCI A MYSLIVCI
SE SJEDOU NA VÝSTAVIŠTĚ

Už desáté Velikonoční slavnosti se uskuteční na
náměstí Svobody v Brně. Na návštěvníky čekají
čtyři desítky stánků, v nichž najdou proutěné zboží, pomlázky, keramiku, šperky, dekorační výrobky či kraslice. To vše od 12. do 21. dubna. Připraveno bude také občerstvení i vinařské výrobky. Atmosféru zpříjemní folklorní soubory a cimbálové
muziky. A pro malé i velké se chystají oblíbené rukodělné dílny. Po tradičních slavnostech se náměstí Svobody stane dějištěm pivního festivalu,
na který mohou zájemci zajít od 24. do 27. dubna.
Představí se patnáct středních pivovarů a minipivovarů z celé republiky, ale i ze zahraničí. Doplní
je stánky s občerstvením a regionální prodejci.

NECHTE SE PROVÉST
AZ TOWER I ZÁMEČKEM

Největší architektonická akce na světě se letos
podruhé koná i v Brně. Open House Brno 2019
otevře lidem 68 běžně nepřístupných míst a ta
známá ukáže jinak. Festival se chystá o víkendu
13. a 14. dubna a vstup je zdarma. Na některá
místa je nutná registrace, která se spustí 8. dubna. Zájemci mohou nahlédnout do Alfa pasáže,
Zámečku Hybeška, Fakultní nemocnice u svaté
Anny, Domu pánů z Lipé, nových kanceláří společnosti Avast, hotelů Grand a Marriott, divadel i
Ústavního soudu. Na své si přijdou i fanoušci výškových budov. Organizátoři zájemce zavedou do
AZ Tower nebo na věž pavilonu G a do administrativní budovy brněnského výstaviště.

Na brněnské výstaviště se po roce vrátí zemědělci. Od 12. do 15. května je tam veletrh
Animal Tech. Ve stejných dnech se uskuteční také Národní výstavy hospodářských zvířat a myslivosti. Chovatelé do Brna přivezou přes 800 zvířat – skot, ovce, kozy, prasata i koně. Výstavu navštěvuje obvykle kolem 45 tisíc lidí. Součástí druhé zmiňované
výstavy bude expozice mysliveckých a loveckých potřeb, nabídka českých i zahraničních honiteb, zbraně, střelivo a optické systémy. Myslivci ukážou i trofeje a uniformy.

BĚŽECKOU SEZONU
ODSTARTUJE PŮLMARATON

S jarem začíná také bežecká sezona. V Brně odstartuje 14. dubna půlmaratonem. Start i cíl se nachází v centru na náměstí Svobody. Odtud se běžci vydávají vstříc trati závodu. Závodní pole se nejprve rozeběhne mírně z kopce pěší zónou Masarykovy ulice a pokračovat bude po ulici Nádražní a
Nové sady až k hale Rondo. Trasa účastníky zavede až k velodromu, kde je čeká něco, co jim nenabídne asi žádný jiný podobný závod. Absolvují
celý jeden okruh po povrchu, který jinak brázdí
jen galusky dráhových speciálů. Další závod je připravený na 19. května, kdy se bude běhat po schodech až na střechu AZ Tower. Použít výtah je přísně zakázáno, ten sveze účastníky až cestou dolů.

FESTIVAL FRANCOUZSKÉ KULTURY
NABÍDNE I DOBROTY

Na duben připadá největší festival francouzské
kultury v Brně. Jde o jubilejní 25. ročník nejen pro
milovníky Francie. Součástí programu bude veřejné čtení románů Milana Kundery v českém a francouzském jazyce, tradiční francouzský trh v Místodržitelském paláci, představení V samotě v Divadle na Orlí, zasazení stromu jako symbolu česko-francouzského přátelství i promítání francouzských filmů. Na své si přijdou i milovníci francouzských dobrot. Tradiční jídla, sýry, dezerty a vína
z vinařství Franck&Thierry z La Conservatorie budou k ochutnání 13. dubna v Otevřené zahradě.
Čtyřchodové menu uvaří zkušený šéfkuchař François Bouillet.

INZERCE

PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO ÚSPORNÉ VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ

VZOROVÝ
ÚSPORNÝ DŮM GAMA 100
S INSTALOVANÝMI KVALITNÍMI TEPELNÝMI ČERPADLY A REKUPERACEMI DIMPLEX V PROVOZU
PORADNA PRO EFEKTIVNÍ ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ V DOMÁCNOSTECH A KOMERČNÍCH OBJEKTECH

ADRESA: NÁRODNÍ STAVEBNÍ CENTRUM TERMO KOMFORT s.r.o
Bauerova 10, BRNO
Provozní doba: pondělí-pátek 9-17 hod. (případně dle dohody)

KONTAKTY:
TEL.: 545 213 628
E-MAIL: info@termokomfort.cz

www.termokomfort.cz
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DO DINOPARKU SE NASTĚHOVAL
NOVÝ DINOSAURUS, DO ZOO LEMUŘI

Až v sobotu 6. dubna zahájí vyškovský dinopark
letošní sezonu, uvidí návštěvníci hned za branou
nového robotického Spinosaura těsně před útokem na nic netušícího Brachiosaura pasoucího se
opodál. Další novinkou je fotolavička i hádací stěna. Nové obyvatele má i sousední zoopark. Pořídili tam osm nových lemurů. O první dubnové sobotě se bude v zooparku vítat jaro. Na programu
jsou od 14 hodin i velikonoční dílny pro děti. Sobotní odpoledne 27. dubna pak patří Dnu Země.
Chybět nebudou ekologicky zaměřené aktivity
nebo pohádka pro nejmenší.

NA ZÁMKU OSLAVÍ
NAPOLEONOVY NAROZENINY

Letošní sezona na zámku ve Slavkově
u Brna, která začala už 21. března, připomene 250 let od narození Napoleona Bonaparta. Odstartovala hravou výstavou Fenomén
Merkur. Prohlídkovou trasu pak ozdobí empírové šaty z dílny Anne Marie Kubišové,
jež připomenou Napoleonovu dobu. Znovu
se otevře i expozice Právo útrpné v zámeckém podzemí.

NA ZÁMKU V BUČOVICÍCH
BUDE INTERAKTIVNÍ STATEK

Interaktivní výstavu o hospodaření na statku připravuje muzeum na zámku v Bučovicích. Expozice ukáže způsob chovu zvířat,
jejich užitek, nářadí a pomůcky na zpracování surovin. Děti si vyzkoušejí, jak se dojí kráva, učešou koňskou hřívu, budou poznávat
zvířecí stopy a užijí si hry. Výstava Když
jsem já sloužil to první léto začíná 2. dubna
a potrvá do začátku června.

VYŠKOVSKÁ PADESÁTKA
– EXTRÉMNÍ ZÁVOD DVOJIC

Obout běžecké boty, vzít s sebou mapu
a vyrazit na 50kilometrový běh. Takový program čeká v sobotu 4. května účastníky
6. ročníku Vyškovské 50. Závod na 50 kilometrů startuje z gymnázia v Komenského
ulici v 6 hodin ráno, na 30kilometrovou trasu běžci vyrazí v 7.30. Kudy poběží, zjistí teprve cestou na jednotlivých stanovištích.
Přihlásit se lze do 21. dubna.

INZERCE

„Mám ráda
precizní práci
a všimnu si
každého
detailu“

vás zve

30. 4.
Pálení čarodějnic

Irena, kontrola
kvality

STABILITA
A JISTOTA
VÝDĚLKU

1. 5.
Prvomájové slavnosti

PŘIDEJ SE K NÁM

DÁVÁ TI SMYSL VYRÁBĚT ZE DŘEVA?
1. 5.
Prvomájový sraz veteránů

NABÍZÍME BENEFITY

18. 5.
XX. zámecký košt vín
www.bucovice.cz

/
/
/
/
/
/

přátelské pracovní prostředí
zvýšené příplatky za směny
příspěvky na penzijní pojištění
jazykové kurzy
5 týdnů dovolené
měsíční bonusy, stravenky

Unilin, s.r.o. – Tovární 1, Vyškov, tel.: 517 318 111

www.unilin.com/cs

HLEDÁME MUŽE I ŽENY

DO SMĚNNÉHO PROVOZU
/ operátor – obsluha výrobní linky,
manipulace s výrobky a technologií
/ kontrola kvality – průběžná
kontrola kvality vyráběných parket
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Hardegg: jedinečně temná
kulisa seriálu Labyrint III

N

emám na benzín, a tak musíš
mě vést, větrná stezko z těchhle
bran, je jedno místo, co nemůžu
splést, když jsem sám. Hardegg.
Takhle zpívá brněnská skupina Kamelot o Hardeggu ve stejnojmenné
písni. A není jediná, koho nejmenší rakouské městečko s děsivě mystickým hradem
okouzlilo. Jako kulisu si ho vybrali tvůrci krimiseriálu Labyrint. Přes řeku Dyji diváky zavedl režisér Jiří Strach.
„Natáčelo se jak v hradu, tak i venku. Natáčecích dnů na hradě bylo pět a objevil se
ve všech dílech,“ popisuje Jakub Třešňák
z brněnského studia České televize. Podle
něj byl hrad vybrán mezi lokace proto, že se
líbil architektovi a režisérovi. „A specifika?
Byla tam zima a těžko se tam dostával
štáb,“ dodává.
Podobně pochmurný objekt, jakým Hardegg je, by tvůrci v České republice jen těžko našli. A mrazivá atmosféra je v Labyrintu
žádaná. „Natáčení třetí řady probíhalo ve
filmařsky nejméně oblíbeném a vytěžovaném období – od listopadu do března. Příběh je ponuřejší, atmosféra mnohem straši-

delnější,“ líčil vedoucí projektu David Ziegelbauer.
Hardegg návštěvníci naleznou v národním parku – tam, kde končí Podyjí, začíná
Thayatal. A rozhodně stojí za návštěvu. Nejnovější výzkumy dokazují existenci dřevěného opevnění již v 10. století. Kamenný
hrad byl vystavěn v rámci zakládání řetězce
hraničních opevnění během první poloviny 12. století. O šest století později, po zemětřesení a ničivém požáru, byl částečně
rozebrán.
„Materiál použili místní obyvatelé
na opravu svých domů. Na přelomu
19. a 20. století za knížete Johanna Karla
Khevenhüller-Metsch došlo k rekonstrukci
jižní a východní části hradního komplexu,“
popsal vedoucí terénní služby správy podyjského parku Petr Lazárek.
Dnes jsou na hradě umístěny památky
na Maxmiliána Habsburského, který byl
jako mexický císař zavražděn roku 1867.
Část expozice doplňují sbírky umění starých Mayů, Inků a Aztéků. Město Hardegg
je pak i výchozí bod turistických cest a hraniční přechod pro pěší i cyklisty.

TEXT: MARKÉTA DUŠKOVÁ
FOTO: MAFRA

NA HRADĚ JIŘÍ LANGMAJER COBY HLAVNÍ VYŠETŘOVATEL
A REŽISÉR JIŘÍ STRACH PŘI NATÁČENÍ. FOTO: ARCHIV ČT
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O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte totiž
za servis ani korunu navíc! Nezáleží na tom jestli si pořizujete vůz na leasing
nebo v hotovosti ani jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Rozsvícené
kontrolky vás tak vždycky nechají chladnými.
Výhody Předplaceného servisu:
Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo
60 / 100 / 150 tisíc km.
Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně bezplatné
asistence na cestách.
Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.
Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji, díky prokazatelné servisní historii.
www.predplaceny-servis.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTOS, spol. s r.o.
Palackého 157, 679 72 Kunštát
Tel.: 516 462 180
www.autos-kunstat.cz

MYSLETE V KLIDU
NA JINÉ VĚCI
Máte přece
ŠKODA Předplacený servis!
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VELIKONOCE V BLANSKU
S ŘEMESLY I KLAPÁNÍM

Velikonoční svátky můžete oslavit v Blansku. Ve středu
17. dubna se zdarma otevře zámek, který ukáže tradiční
řemesla. Ve čtvrtek je od 13 hodin připraven program
v Městské knihovně, kde mohou děti i dospělí proměnit
skořápky v umělecká díla. Na Velký pátek a Bílou sobotu budou muži a mládež oznamovat smrt a znovuvzkříšení Krista při tradičním velikonočním klapání.

LETNÍ KINO OVLÁDNE
BOSKOVICKÝ MAJÁLES

Sebastian, The Sailors, Le Malér Trio, Od ucha k uchu
a další se 10. května chystají na Boskovický majáles.
Oslavu jara, hudby a tance zakončí průvod a volba krále
a královny. Den plný kapel, přednášek a výstav v letním
kině v Boskovicích organizují studenti středních škol.

TURISTÉ ZAHÁJÍ
SEZONU V ČERNÉ HOŘE

VÝLET DO STARÉ HUTĚ U ADAMOVA

Turistickou sezonu v Moravském krasu společně zahájí
města Boskovice a Blansko. Výchozími místy budou tradičně zámek Blansko a restaurace Zlatá růže v Boskovicích. Turisty čekají trasy dlouhé 8–20 kilometrů.
Cílem je Černá Hora, kde účastníci na nádvoří pivovaru
najdou dobré jídlo a pití, country muziku a čeká je opět
pokus o rekord – letos půjde o největší počet lidí na jednom místě, kteří „mají za ušima“.

INZERCE

jazzfestbrno.cz

26. 4.
Sono Centrum
Andršt Blues Band
Lipa (cz/sk)

Luboš
& Peter

Příjemný jarní výlet můžete nasměrovat do Staré hutě u Adamova, což je národní kulturní památka. Součástí dnešního areálu je vysoká dřevouhelná železářská pec, dvě pece na pálení vápna a bývalá modelárna zvaná Kameňák.
Areálu dominuje vysoká pec Františka (na snímku), jejíž výška je 10 metrů.
Památka je otevřená o víkendech a svátcích od 9 do 17 hodin, základní vstupné je 50 korun. Kolem Staré huti se rozprostírá malebná příroda rezervace
Býčí skála. Místo proslavil nález halštatského knížecího pohřbu z mladší
doby železné a dnes je známá především pro svou soustavu jeskyní a vyhlídek do údolí.
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Febiofest míří
do Mikulova

JE TU WIMBLEDON
MEZI VÝSTAVAMI VÍN

Valtické vinné trhy nejsou jen nejstarší
soutěží a výstavou vín v ČR, ale zároveň
již desítky let patří mezi nejprestižnější vinařské soutěže ve střední Evropě. Proto
pořadatelé s nadsázkou uvádějí, že jde
o vinařský Wimbledon mezi výstavami.
Letošní ročník výstavy vín, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků, připadá
na 10. a 11. května. Doprovodný program
bude plný skvělé muziky a nebude chybět ani pokus o překonání rekordu v hromadném přiťuknutí medailovým vínem.
K ochutnání pak budou vína z českých
i zahraničních vinařství, jejichž počet se
loni vyšplhal na 708 vzorků.

P

o pražské přehlídce zamíří největší český
filmový festival Febiofest opět do regionů. Jedinou jihomoravskou zastávkou festivalu, který letos vstoupil už do 26. ročníku, bude Mikulov. Tamější kino nabídne
ve dnech 9. až 11. dubna školní projekce i pět filmových novinek pro veřejnost.
„Na slavnostním zahájení 9. dubna budeme promítat slovenské drama Ostrým nožem mladého režiséra Teodora Kuhna, natočené na motivy skutečné události. Jde o příběh otce snažícího se ve zkorumpovaném prostředí bujícím v řadách policie i
soudů dovolat spravedlnosti a potrestání neonacistů, kteří ubodali jeho syna. Na zahájení možná
téma trochu vážné, nicméně aktuální,“ naznačil
Petr Šesták z pořadatelské Mikulovské rozvojové.
Diváci se dále 10. dubna mohou těšit na dokument Westwood: Punk, Icon, Activist o slavné rebelce, módní návrhářce, výrazné osobnosti, která stála u zrodu punkového hnutí.
Na závěr pak 11. dubna Mikulov promítá romantické životopisné drama Brankář, podle skutečného příběhu německého mladíka, který se z vojáka
bojujícího na straně třetí říše a uvězněného v zajateckém táboře stal – navzdory počátečnímu odsouzení ze strany fanoušků i spoluhráčů – fotbalovou

HÁJENKA OTEVŘE
S PŘÍBĚHEM HRAČEK

RODINY S DĚTMI MOHOU ZAJÍT NA FILM MIA A BÍLÝ LEV.
FOTO: FEBIOFEST

legendou a hvězdou Manchesteru. „Novinkou letošního Febiofestu v Mikulově jsou dvě odpolední
projekce filmů pro děti i celou rodinu. Ve středu
10. dubna to bude japonský animák od hvězdného
režiséra Mamoru Hosody Mirai, dívka z budoucnosti a 11. dubna film z africké savany Mia a bílý
lev,“ zve Petr Šesták.
Všechny projekce Febiofestu jsou za jednotnou
cenu 99 korun.
(sol)

V sobotu l3. dubna se do nové sezony vrhnou provozovatelé lanového parku Hájenka v Břeclavi. Začnou ji programem pro
děti inspirovaným filmovým Příběhem
hraček. Kromě her a soutěží se kluci a holky mohou těšit na postavičky z filmu a jejich kamarády. Bude se konat i burza hraček, jejíž výtěžek věnuje Hájenka potřebným. Vystoupí také loutkové divadlo Radost. Jediný lanový park v Lednicko-valtickém areálu návštěvníkům nabízí už
osvědčené trasy ve větvích stromů.

INZERCE

Ve spolupráci s Lengál s.r.o. otevře JALTA v Brně
Společnost Lengál s.r.o. funguje od roku 2012 pod vedením jednatele
ﬁrmy pana Martina Lengála. Jak sám tvrdí ﬁrmu založil z důvodu díry
na trhu, ve smyslu komplexních řešení služeb v chladírenské branži.
„Firem co instaluje klimatizace a vzduchotechniky je velká spousta, ale
už málo se klade důraz právě na servis.“ tvrdí sám majitel. Jeho praxe
v odvětví přináší mnoho zkušeností a prioritou jsou mu dlouhodobé vztahy napříč pracovním odvětvím. Tento model je důležitý pro spokojenost
klientů, dodavatelů i obchodních partnerů.

Megapixel - prodejna v Brně na Dominikánském náměstí 2.

Pasáž Jalta, dokončená v roce 1929, patří k nejstarším funkcionalistickým stavbám v Brně. Bylo v ní otevřeno kino Bio Moderna a podnik
Neptun. Podíleli jsme se na rekonstrukci realizace vzduchotechniky jak
v Kinokabaretu, který je opět součástí pasáže, tak na pivnici Srdcovka.
Dále jsme pracovali na prodejně Megapixel (viz foto) nebo třeba na nové
prodejně s plavkami Nely Slovákové. Majitel Jalty pan Richard Saliba
chystá slavnostní otevření teď na jaře. Celá stavba je zachovaná v duchu minulosti ve spolupráci s památkářemi.

Vizualizace pasáže Jalta.

hledáme kolegy do týmu na pozice: elektrıkář a Montér

www.klimalengal.cz

chladících zařízení

e-Maıl: ınfo@klıMalengal.cz tel.: +420 727 983 765

tipy z Hodonínska
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PĚSTITELÉ SE SEJDOU
NA HODONÍNSKÉ ZAHRADĚ

Nejrůznější druhy stromků, květin, zeleniny, ale také speciálního
nářadí a zahrádkářské techniky nabídnou čeští i slovenští vystavovatelé návštěvníkům Hodonínské zahrady. Už 46. ročník prodejních výstavních trhů odstartuje v pátek 5. dubna ve 12.00
v hodonínském Domě kultury a potrvá až do sobotního večera.
Pěstitelé a zahrádkáři ocení také odbornou poradenskou službu, chybět nebude ani škola malování velikonočních kraslic
nebo ochutnávka vín a zabijačkových specialit.

V DUBŇANECH SE PUSTÍ
DO JARNÍHO ÚKLIDU

Obyvatelé Dubňan se i letos zapojí do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Do práce se dají v sobotu 6. dubna, začíná se v 9 hodin u sběrného dvora. O den dříve si rukávy vyhrnou
děti ze základní školy a vyčistí hřiště a jeho okolí. Navážou tak
na úspěch loňského ročníku akce, do něhož se zapojilo 40 dobrovolníků, kteří nasbírali a vytřídili 15 kilogramů odpadků.

DIVADLO VÍTI MARČÍKA
DO STRÁŽNICE PŘIVEZE PAŠIJE

K obnovení tradice pašijových her chtějí přispět herci Divadla
Víti Marčíka, kteří do Strážnice přijedou v pondělí 8. dubna.
V kostele sv. Martina od 19 hodin uvedou hru Mysterium světla
pojednávající o Velké noci a hledání vzkříšeného Krista. Základem představení rodinného divadla z jižních Čech se stane text
Janových pašijí, který doprovodí zpěv, hudební nástroje a symbolika vztahující se k biblickému příběhu. Vstupné dobrovolné.

ČEKÁNÍ NA VELIKONOCE ZKRÁTÍ KOŠT ŠTRÚDLŮ
A JARMARK VE ŽDÁNICÍCH

Velikonoční přípravy ve Ždánicích budou i letos v tvořivém duchu. Obyvatelé se v sobotu 13. dubna sejdou v sále kulturního domu na tradičním koštu štrúdlů. Sladké pekařské výtvory začnou organizátoři přijímat ve 14.00,
od 18.00 pak budou štrúdly ochutnávat a hodnotit návštěvníci. Večerní
program hudebním vystoupením oživí harmonikář Marek Musil, za vstup
účastníci zaplatí 80 korun. K jaru ve Ždánicích neodmyslitelně patří také
velikonoční jarmark, který na košt naváže o den později. Organizátoři slibují tematické tvoření pro děti, velikonoční inspiraci pro dospělé i prezentaci a prodej řemeslných výrobků. Dveře kulturního domu se otevřou v neděli 14. dubna ve 13.00, vstupné bude dobrovolné.

INZERCE

 výrobce a dodavatel strojírenských komponentů
evropským ﬁnalistům se zaměřením na letectví
 člen Svazu českého leteckého průmys
slu
– partner evropských leteckých výrob
bců
Jsme významný
vý
ý
zaměstnavatel na Znojemsku
a vyrábíme
vy
y
strojjní díl
íly
ly pro naše partnery
ry
y z celé Evrop
py.
Významný podíl dodávek do letecké vý
v roby má vý
v znamný vliv
na rozvoj i stabilitu ﬁrmy.
 ve vý
v robě používáme špičkovou CNC technologii
5 osé frézování, soustužnicko-frézovací centra,
víceosé soustružení, CNC broušení
Zaměstnáváme středoškoláky
a absolventy odborných učilišť
se strojírenským zeměřením.
Nacházejí u nás uplatnění ve výrobě
výý
jako operátor CNC strojů nebo
v technických profesích – technolog,
programátor CNC strojů, kontrolor,…
Kontaktujte nás pro více informací
ZNOJEMSKÉ STOJÍRNY, s.r.o., Tovární 11, Znojmo

tel.: 515 210 925
fcb: znojemske.strojirny

www.strojirny.cz
twitter.com/ZnojStrojirny

Obecní úřad Šardice
pořádá

Vítání
Jara
V Šardické
Rezidenci
v neděli 14.4.2019
od 14 do 17 hod.
PROGRAM
zdobení perníčků, malování kraslic, pletení z proutí,
prodej sýrů a velikonoční dekorace, ochutnávka
mazanců, jidášů a pomazánek
Děti ze Šardičánku vynesou Zimu z obce – Morenu
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KAM V BRNĚ NA KONCERT
ANETA LANGEROVÁ

8. dubna, Sono Centrum
Na koncertech Anetu doprovází kapela a smyčcové trio. Vedle písní z posledního alba nebudou chybět ani starší skladby v nových aranžích a také poslední singl Hvězda.

BOBBY MCFERRIN

TUBLATANKA & CITRON

11. dubna, Sono Centrum
Československé hudební legendy vyráží po roce
opět na společné turné po České republice s názvem Souboj Rebelů Tour 2019.

NEREZ & LUCIA

11. dubna, Semilasso
Zakládající členové legendárních Nerez – Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál – spojili své síly se zpěvačkou
Luciou Šoralovou. V Brně zahrají největší hity původní sestavy, ale i novinky z připravovaného alba.
Jako host zahraje Dáša Ubrová Trio.

VIVALDIANO – RELOADED

12. dubna, hala Vodova
Velkolepá hudební show, která už ohromila tisíce
diváků po celém světě. Originální zpracování díla
geniálního skladatele ve spojení s úchvatnou audiovizuální výpravou. S novým špičkovým obsazením,
ve zcela novém pojetí.

J.A.R.

24. a 25. dubna, Fléda
Originální česká funky kapela J.A.R. představí koncertní show pro „přátele příležitostné eskalace věřící v neutuchající dobro”.

PETR SPÁLENÝ 75

29. dubna, Semilasso
Legenda české hudební scény slaví 75 let. Při této
příležitosti vyráží zpěvák s kapelou Apollo band na
celorepublikové turné. Zazní největší hity jako Až
mě andělé, Kdybych já byl kovářem, Obyčejný
muž, Dítě štěstěny, Hráč, Trápím se, trápím, 60.
léta, Obyčejná žena, Když ji potkáš, Josefína, Plakalo bejby, To vadí, Lady, Dáma při těle a další. Speciálním hostem bude Miluška Voborníková.

BOBBY MCFERRIN

2. května, Sono Centrum
Do Brna přijede desetinásobný držitel Grammy, autor patnácti alb, prodaných ve více než 20 milionech

kopií. Hvězda, co už několik desetiletí boří všechna
hudební pravidla a smazává rozdíl mezi pop music
a uměním. Rozsah a různorodost jeho práce jsou nesmírné – dotýká se všech žánrů, prokazuje neuvěřitelné improvizační schopnosti, formuje novotvary.

GLEN HANSARD

11. května, Sono Centrum
Glen Hansard je vždy příslibem charismatické
show. Brněnský koncert bude jedinou jeho zastávkou v České republice.

HANA A PETR ULRYCHOVI

12. května, Mahenovo divadlo
Rok 2019 je pro sourozence v hned několika ohledech výroční. Petrových pětasedmdesát, Hanina sedmdesátka, pětapadesát let společného vystupování, z toho čtyřicet pět se skupinou Javory. Toto je
první z koncertů, kterými tato výročí oslaví.

MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE

14. května, Sono Centrum
Framus Five se řadí mezi jednu z nejvýznamnějších
skupin české rockové historie. Prapočátky skupiny
lze najít už v roce 1963, ale skutečná historie se datuje od roku 1967, kdy se dosavadní kytarista Michal
Prokop poprvé postavil k mikrofonu jako zpěvák.

MIG 21 & MICHAL HRŮZA

16. května, Špilberk
Po vyprodaných klubových koncertech vystoupí
populární taneční, pěvecká a striptérská skupina
MIG 21 pod širým nebem na nádvoří hradu Špilberk. Společně s nimi zahraje Michal Hrůza, zakladatel kapely Ready Kirken.

ALEXANDROVCI 2019

19. května, DRFG Arena
Slavný ruský soubor Alexandrovci chystá ke svému
90. výročí speciální turné. Po tragédii, která soubor
zasáhla při leteckém neštěstí v prosinci 2016, se
soubor v plné síle vrací na koncertní pódia,
na nichž poprvé v historii vystoupí
rekordních 130 členů souboru.

HABERA A TEAM 2019 TOUR

22. května, DRFG Arena
Palo Habera se skupinou Team opět vyráží na turné po největších českých halách. Na koktejl výpravné scény, poctivé a kvalitní muziky, pestrobarevných projekcí i ostrovtipu Pala Habery se fanoušci mohou těšit i tentokrát. V roli předskokana
se představí Peter Cmorik Band, jehož frontman
je několikanásobný vítěz slovenského Zlatého slávika.

INZERCE

Krmivo na Váš dvůr

TUBLATANKA

Prrodej pytlovaných krmných směsí pro domácí
hosspodářská zvířata. Krmiva pro drůbež, králíky,
husy a kachny, prasata, bažanty a další.
Balení: 10kg, 25kg, 50kg

Sídlo firmy: AFEED, a.s., 693 01 Hustopeče u Brna, Nádražní 563/60

NAVOS, a.s.

E-mail: krmiva@afeed.cz | www.afeed.cz

Zábřeh, Leštinská 972/32, tel. : 583 495 218, e-mail: petr.fryzelka@navos-km.cz
Mohelnice, Družstevní 7, tel. : 583 430 155, e-mail: eva.busfyova@navos-km.cz
Hukovice-Velká Kraš, tel.: 584 436 030, e-mail: Ivana.zetochova@navos-km.cz
Podivín, Rakvická 862, tel.:519 344 605, e-mail: ruzena.varmuzova@navos-km.cz

Prodej: VKS Hustopeče: Po – Čt 8.00 – 12.00 12.30 – 14.00 Pá 8.00 – 12.00
VKS Opava:
Po – Pá 12.00 – 14.00
Kontakty: Hustopeče - tel.: 606 077 088 | Opava - tel.: 724 724 904

JARO V PLAVKÁCH
V PASOHLÁVKÁCH!

PEMM Brno, s. r. o., Jihlavská 27, 625 00 Brno-Bohunice
547 423 064-66 • pemmbrno.prodej@pemm.cz • www.pemm.cz

25 lleet jjssme s Vámi

MANIPULAČNÍ TECHNIKA
PRODEJ, LEASING, PRONÁJEM, SERVIS, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY
AISLE MASTER (mistr uliček)

výrazná redukce šířky pracovní uličky.
Možnost použití ve skladu i venku

COMBI-STRADDLE CARRIER

vhodný pro manipulaci s velmi
rozměrným materiálem, jako jsou
kontejnery, cívky a různé dlouhé proﬁly

AGRIMAC

Terénní vozíky
4×4
ost
nosno
od 1,6
6 do 3,5 t

Veškeré druhy ruční
manipulační techniky

Kompletní
sortiment
vysokozdvižných
vozíků od 1,2
do 25t

COMBILIFT 3 stroje v 1

pro moderní způsob skladování
dlouhých břemen. Umožňuje
zrychlení manipulace a úsporu
až 50% místa. Vysoká stabilita.
Pohony: diesel, LPG, elektro
Nosnost: 2,5 až 25t

Montážní
plošiny

Prodej náhradních dílů a příslušenství pro vysokozdvižné vozíky a jinou manipulační techniku tuzemské i zahraniční
výroby. Záruční i pozáruční servis manipulační techniky, běžný servis většiny značek. Opravy přímo u zákazníka.

HYDRAULIKA – TĚSNĚNÍ
Výroba
a, opravy a servis hydraulických válců,
výroba hydraulických hadic na počkání
EJ 9 hydraulické zvedáky
PRODE
9 čerpadla, rozvaděče a příslušenství
9 těsnivo 9 tlakoměry 9 klínové řemeny

Do 30. 6. 2019

Po oznámení hesla „sleva MFiDNES319“
či předložení tohoto inzerátu od nás získáváte
SLEVU dle kategorie vvybraného zboží

STAVEBNÍ MECHANIZACE
Výroba, servis, prodej a půjčovna techniky pro řezání a obrábění
kamene, betonu
betonu, asfaltu i jiných stavebních materiálů a techniky
kamene
pro hutnění podkladů a zpracování betonu pro podlahy.

Mátl & Bula, spol. s r.o.

9 stolové pily 9 řezače spár
9 brusky betonu 9 frézky beton
nu
9 vibrační desky 9 vibrační pěcchy
9 jádrové vrtačky
nástroje
9 diamantové brusné a řezné n
nizace
9 servis, opravy strojů, modernizace,
zakázková výroba
9 lišty na vibrování betonu
9 nakladače, manipulátory a jiné stroje

Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad u Brna, tel.: +420 547 230 048, email: info@ matl-bula.cz, www.matl-bula.cz

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

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

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

Knižní tipy
Věnujte mi valčík
Zelda Fitzgeraldová
Román o nezkrotné jižanské krásce, jež se po svatbě ocitá v prostředí meziválečné newyorské smetánky – je vyprávění jemné, lyrické, zářící mnoha jasnými barvami, ale také dojemné, nostalgické a místy
do krajnosti zoufalé. Jediný dokončený
román Zeldy Fitzgeraldové ukazuje její
mimořádný talent pro citlivé pozorování.
Nakladatelství LEDA

29. března 2019 29
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
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ČESKÝ

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

po+st 2015

30 29. března 2019

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:

www.PRIHRAJ.cz f /PŘIHRAJ

26. kolo Fortuna ligy
Pátek 29. března
Karviná – Ostrava (18:00, ČT2)
Sobota 30. března
Opava – Dukla (15:00, O2 TV Fotbal)
Boleslav – Sparta (15:00, O2 TV Sport)
Zlín – Olomouc (15:00, O2 TV Fotbal)
Teplice – Slovácko (15:00, O2 TV Fotbal)
Slavia – Liberec (17:30, O2 TV Fotbal)
Neděle 31. března
Jablonec – Příbram (15:00, O2 TV Fotbal)
Plzeň – Bohemians (17:30, O2 TV Sport)

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

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 30. března 2019

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

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

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

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

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

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

Joj Family
SOBOTA 6.50 Policisté v akci 7.50 Policisté

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

NEDĚLE 5.10 Noviny 5.50 Krimi 6.10 Noviny

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

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

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA

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

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

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

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

Relax
SOBOTA 5.55 Doktor z hor 6.55 Doktor z hor

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

NEDĚLE 6.05 Labyrinty vášně 7.00 Labyrinty

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

PONDĚLÍ 9.55 Esmeralda 10.50 Filmové

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

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

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

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21.30
22.20
0.55
1.20
2.20

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

pondělí 1. dubna 2019
NOVA

ČT1
5.59

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

úterý 2. dubna 2019
NOVA

ČT1
5.59

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

středa 3. dubna 2019
ČT1
5.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

čtvrtek 4. dubna 2019
NOVA

ČT1
5.59

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

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

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

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

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

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

pátek 5. dubna 2019
NOVA

ČT1
5.59

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

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

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

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

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

0.20
1.20
2.20

Prima

Nova Cinema

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

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

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

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

P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice
http://www.pd-refractories.cz/kariera

PŘIJME

PRACOVNÍKY DO VÝROBY, OBRÁBĚČE KOVŮ - BRusiČE,
„hledají se muži, kteří ve všech úkolech obstojí
a fyzické práce se nebojí -“

který je vyučen v oboru nebo má praxi a dovednosti
v tomto oboru

- pracoviště Svitavy a Velké Opatovice

- pracoviště Svitavy a Velké Opatoviice

Beneﬁty:
- zajímavé náborové příspěvky
až 60 tisíc Kč
- výhodné platové podmínky:
po zapracování:
výroba→150 Kč až 200 Kč/hod.
(včetně příplatků)
obráběč kovů→200 Kč až 300 Kč/hod.
(včetně příplatků)
- práci ve stabilní nadnárodní
společnosti
je možnost i brigády – dohoda o provedení práce
nebo pracovní činnosti
Nabízíme:

•
•
•
•
•

základní pracovní doba je 37,5 hodiny týdně
5 týdnů dovolené
příspěvek na penzijní a životní pojištění
příspěvky na stravování
rozsáhlý sociální program s příspěvky na rekreační
pobyt, na kulturní akce, vitamínové doplňky atd.
a jiné

Všichni kreativní, cílevědomí a zruční zájemci, hlaste se:
pro Svitavy u paní Miloslavy Stráníkové, tel.: 461 579 140, 602 485 836, Miloslava.Stranikova@pd-group.com
pro Velké Opatovice u paní Dany Krejčířové, tel.: 516 493 306, 725 777 909, Dana.Krejcirova@pd-group.com

Nástup dle dohody.
Jste vítáni!

36

AKCE platí

Váš dobrý soused

od 27.3. do 7.4.2019

Smetanito 150 g
100 g = 17,93 Kč

2690

Brno, Blansko a Vyškov

Derby o finále:
Jde se na krev,
hlásí Brňanky
Ve středu v Králově Poli začalo a zítra v Žabinách
pokračuje brněnské derby v semifinále nejvyšší
soutěže basketbalistek. Pro oba kluby jde o vrchol
sezony.

9990

Olivový olej
ký
k
ý0
5l
extra panenský
0,5
1 l = 199,80 Kč

Čokoláda na vaření 100 g

1890
Od tohoto týdne naplno běží souboje v derby brněnských basketbalistek,
jaké v základní části ŽBL předvedly Reem Moussová (v bílém) z KP Brno
a Petra Záplatová ze Žabin.
FOTO | PATRIK UHLÍŘ, MAFRA

1890

Pribináček
25
5g
vanilka 125

JIŘÍ PUNČOCHÁŘ

100 g = 15,12 Kč

1990

u
Roláda s kakaovou
00
0g
náplní polévaná 200

100 g = 9,95 Kč

890

S éB
St
Staré
Brno
světlé výčepní
0,5 l

1 l = 17,80 Kč

1990

Semolinové mašle 4
400
00 g,
00
Semolinové trubky 400 g

100 g = 4,98 Kč

Realizace: AKON Česká republika, s.r.o. | Bayerova 16, 602 00 Brno | tel./fax: 548 211 210 email: info@akon.cz | www.akon.cz
Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. | Právo na opravu případných skových nebo jiných chyb je vyhrazeno.

BRNO | Dramatičtější zápletku na závěr
sezony si fanoušci ženského basketbalu
v Brně těžko mohli přát. Boj o to, kdo postoupí do finále a vyzve suverénní USK
Praha, slibuje pořádně žhavou podívanou.
První zápas skončil po uzávěrce tohoto vydání, druhý se hraje zítra. Kdo chce
sportovní napětí před tím, než příští středu začne semifinále extraligy v podání
hokejistů Komety, má šanci.
„Půjde se nadoraz, bude to bolet. Fyzicky a mentálně to bude nastavené na
maximum,“ očekával před sérií trenér
královopolského družstva Martin Pospíšil.
Oba rivalové skončili v popředí ligové
tabulky, KP Brno na druhém místě, Žabiny třetí. Proto se začalo v Králově Poli.
„Výhodou derby je, že mívá lepší atmosféru. V takové kulise se hraje líp,“
říká Edita Šujanová, opora KP Brno.
Favorit? Hledá se těžko. KP Brno
skončilo v tabulce výš, ale poslední derby vyhrály Žabiny. A aby matoucích prvků mezi oběma celky nebylo málo, tak
v sezoně vždy platilo, že vítězství v derby bral hostující tým.
„Očekáváme vyrovnanou a dramatic-

kou bitvu o finále ŽBL,“ řekl Viktor
Pruša, trenér Žabin. Jeho tým jde do série oslaben o Kateřinu Zohnovou, která
si při finálovém turnaji EWBL zlomila
ruku. „Za této situace je soupeř trochu ve
výhodě. Potkají se dva odlišné styly
a způsoby hry a rozhodovat budou maličkosti. Ten, komu se podaří vnutit druhému ten svůj, bude úspěšnější. Je to pro
nás po dlouhé sezoně plné vrcholů ten poslední a jsme plně koncentrovaní se o velký sen v podobě finále porvat,“ burcuje
Pruša.
Pro Žabiny by to byl velký návrat do finále, které naposled hrály v roce 2014.
Pak následovala přestavba kádru a nový
začátek.
„Už je to ale úplně jiný tým,“ varuje
před silou tradičního celku i Eva Kopecká, hráčka KP Brno. „V Záplatové,
Zohnové a Webbové mají velmi silnou
základní osu, hrajeme s nimi mnohem
těžší a vyrovnanější zápasy než dřív. Nás
ale dobře připravilo čtvrtfinále, které
bylo proti Slavii taky náročné,“ dodala
Kopecká.
Její celek se chystá například na výborné střelkyně Žabin z dlouhé vzdálenosti.
„To bude jeden z hlavních momentů, na
které se zaměříme,“ uvedla Michaela Stará, další z hráček Králova Pole.

