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Restituta dostane v Brně sochu
Mezi sochami
postavenými po roce
1989 v Brně bude první
věnovaná ženě. A to
řeholnici Marii Restitutě,
kterou popravili nacisté.
MILADA PROKOPOVÁ
BRNO | Ještě cestou na popravu dokázala utěšovat své spoluvězeňkyně. Stejně
jako měsíce ve vídeňské cele smrti. Taková byla rodačka z brněnských Husovic, řeholnice a zdravotní sestra Marie
Restituta, civilním jménem Helena Kafková. Celý život jako členka řádu Sester

františkánek křesťanské lásky pomáhala
druhým a vystupovala proti zlu a bezpráví. A právě zlo v podobě nacistů ji
v březnu roku 1943 zahubilo. Byla jedinou řádovou sestrou, kterou nacisté popravili. Brněnští radní nyní rozhodli, že
do dvou až tří let bude mít v husovickém
parku, který nese její jméno, sochu.
„Dílo přijde na zhruba dva až tři miliony a v příštím roce chceme vypsat soutěž
na návrh a toho, kdo ji vytvoří,“ popsal
náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Marie Restituta, někdy
přezdívaná jako Resoluta pro svůj zásadový postoj a odhodlání nesklonit se
před zlem, se tak zařadí do galerie osobností spojených s Brnem, jež už svou sochu mají. Patří k nim například básník
Jan Skácel, vynálezce Tomáš Alva Edi-

Marie Restituta může být brzy prohlášena svatou. FOTO | ARCHIV MAFRA

son, skladatel Amadeus Mozart, markrabě Jošt Lucemburský a v nejbližší době
k nim přibudou i architekt Adolf Loos
nebo patron Brna, páter Martin Středa.
Marie Restituta bude první ženou porevoluční série. Ženskou sochu naposled odhalili komunisté na třídě Kapitána Jaroše. Bylo to v roce 1977 a patřila
Marii Kudeříkové, kterou stejně jako
Marii Restitutu popravili nacisté. Zatímco Kudeříkovou připomínali hlavně komunisté, Marie Restituta se dočkala velkého ocenění od církve. Jako blahoslavená je nejblíže k tomu, aby se stala první brněnskou svatou. Podle faráře Pavla
Hověze, který stojí za stavbou kostela
věnovaného její památce, ji uznávají
v Rakousku i jako členku protifašistického odboje. POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3
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Kasino u dálnice
místní nezatrhli
HOLUBICE | Kasino i s hracími automaty v Holubicích na Vyškovsku nakonec
může vzniknout. I přesto, že tento plán
už dva roky v obci budí emoce a část
místních sepsala petici k vyhlášení referenda, nakonec se jim nepodařilo přesvědčit většinu lidí, aby hlasovali proti
videoloterijním terminálům.
V referendu automaty odmítla jen
zhruba třetina hlasujících. Vyjádřit svůj
postoj přišlo přitom 64 procent z necelé
tisícovky oprávněných voličů v obci,
takže je všelidové hlasování závazné.
„Dopadlo to, bohužel, jak to dopadlo,
ale výsledek respektujeme,“ poznamenal holubický zastupitel Václav Ondráček (KDU-ČSL) z petičního výboru a jeden z iniciátorů referenda.
Kasino plánuje postavit společnost
European Data Project.
(mos)

Kolem Vyškova
se proženou
rychlá auta
VYŠKOV | Do Vyškova se po roce vrací rallye. Uskuteční se opět na tratích tří
rychlostních zkoušek – Podivická, Račická a Ivanovická brána. Dvě rychlostní zkoušky se jedou dvakrát a jedna třikrát. Celková délka trati je přes 70 kilometrů. Organizátoři původně chtěli přidat ještě úsek u Kuchlova, museli jej
však zrušit kvůli těžbě dřeva po kůrovcové kalamitě. Rallye odstartuje v sobotu v 9 hodin. Příjezd prvního soutěžního
vozidla na cílovou rampu organizátoři
očekávají kolem 17. hodiny. Start i cíl
bude ve Vyškově na parkovišti u křižovatky u Agrodomu.
(zab)

Trať z Brna do České
Třebové slaví 170 let
Vlakem z Brna na sever
mohli lidé poprvé jet už
v roce 1849. Výročí trati
vedené soustavou tunelů
připomenou speciální
jízdy parním vlakem.
MAREK OSOUCH
JIŽNÍ MORAVA | Denně po trati mezi
Brnem a Českou Třebovou projedou desítky vlaků. Po kolejích údolím řeky
Svitavy už takto jezdí 170 let.
Právě na zítřek, na kdy zároveň vychází i Den dětí, připravily spolky fanoušků vlaků oslavy na severní části železnice. Do Jihomoravského kraje přijede z České Třebové parní lokomotiva
z roku 1922, zvaná Líza.
„Ve vlaku bude personál ve stejnokrojích ze třicátých let. Po celou dobu
oslav bude zajištěn také prodej upomínkových předmětů s železniční tematikou,“ lákají pořadatelé. Ve speciální
soupravě bude zařazen také vůz pro přepravu jízdních kol a dětských kočárků,
i tito cestující si tak mohou užít jízdu
parním vlakem.
Výstavba trati, jež je součástí jednoho z hlavních železničních koridorů
v Česku, byla ve 40. letech 19. století
kvůli náročnému terénu mezi Brnem
a Blanskem složitá. Kvůli tomu zde

Parní lokomotiva pojede o víkendu z České Třebové do Letovic v rámci výročí trati.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK
vznikla soustava deseti tunelů. Jízda po
trati je tak zážitkem. V regionu bude
mít speciální vlak pouze jedinou zastávku, na severu Blanenska v Letovicích.
Na nádraží vlak dojede poprvé
v 10.43 a stát tam bude takřka čtyřicet
minut. Během dne se do Letovic vrátí
ještě jednou později odpoledne, konkrétně v 15.36, a tentokrát si ho zde lidé užijí necelou hodinu. „Jízdenky do vlaku
se budou prodávat až přímo na místě,“
upřesnil Josef Vendolský za pořadatelský spolek Poličská lokálka.
Na jižní části trati mezi Brnem a Letovicemi se jiné připomínkové jízdy vlaků
související s kulatým výročím v tuto

chvíli nechystají. „Nic neplánujeme, nemáme bohužel finanční prostředky,“ uvedl Aleš Brezovský z Regionálního obchodního centra Českých drah v Brně.
Chystají se ale jízdy mezi hlavním nádražím a Maloměřicemi v rámci Dnů dopravní nostalgie, které jsou v plánu na
sobotu 15. června. „V Maloměřicích
chystáme komentované prohlídky
v tamním depu,“ doplnil Brezovský.
Nedávno také pořádali výjezdy parního vlaku na jih z Brna do Břeclavi. Tato
trať je totiž vůbec nejstarší v Česku
a stejně jako koridor z Brna na sever letos slaví kulaté výročí, v tomto případě
však o deset let více – 180 let.
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Zapomeňte na zapomínání!
Omega-3 mastné kyseliny
Ginkgo biloba
Doplněk stravy Acutil
můžete koupit online
na www.acutil.cz nebo
ve vaší lékárně.

Vitamín B12 a kyselina listová
Vitamín E

Acutil obsahuje vyvážený
poměr látek pro podporu
paměti a koncentrace

Fosfatidylserin
ACUTIL. Doplněk stravy. S: Rybí olej 500 mg (kyselina dokosahexaenová 250 mg, kyselina eikosapentaenová 40 mg), extrakt z Ginkgo biloba 60 mg, fosfatidylserin 15 mg, vitamín E 5 mg, kyselina listová 250 μg, vitamín B12 5 μg. I: Doplněk stravy pro podporu paměti
a koncentrace. KI: Přecitlivělost na jakoukoliv složku přípravku.Acutil obsahuje alergeny ze sóji a ryb. ZU: Bez konzultace s lékařem či lékárníkem se nedoporučuje k užívání těhotným nebo kojícím ženám, pacientům užívajícím antikoagulancia či antiagregancia, diabetikům či před
plánovanou operací. Není určen k podávání dětem. D: 1–2 kapsle denně s jídlem nebo nápojem. Jestliže užíváte tento přípravek poprvé, užívejte 2 kapsle denně po dobu prvních 12 týdnů.Vhodné je dlouhodobé užívání. B: 30, 60 kapslí. V: Efamol Ltd.,Velká Británie. Doplněk stravy.
Angelini Pharma Česká republika s. r. o., Páteřní 7, 635 00 Brno, www.angelini.cz

Acutil.cz www.acutil.cz

Vydává: MAFRA, a.s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSC 150 00 ■ Evidenční číslo: MK ČR E 20628
■ Šéfredaktor 5plus2: Petr Škarda ■ Zástupce šéfredaktora 5plus2: Jan Korbel ■ Editor: Ivana Solaříková, ivana.solarikova@mafra.cz
■ Inzerce: 516 202 311, inzercebr@mafra.cz ■ Distribuce 5plus2: distribuce@5plus2.cz ■ Redakce Brno - Jihomoravský kraj: Česká 19/21, 602 00 Brno
■ Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT Praha a Olomouc ■ Vydání je neprodejné, vychází každý pátek. ■ © MAFRA, a.s., 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí
nebo celku obsahu týdeníku 5plus2 (včetně jeho překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vydavatel si vyhrazuje právo bez udání
důvodu nepřijmout inzerci.
■ Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu AGROFERT.

Brno, Blansko a Vyškov

31. května 2019 3

Exploze z devadesátek
Největší hudební hity
devadesátých let
dnes roztančí stadion
za Lužánkami. Show
90s Explosion přiveze
patnáct interpretů.
ZUZANA BRANDOVÁ
BRNO | Kdo jako puberťák tančil na diskotékách na hity jako What Is Love od
Haddawaye nebo The Power od skupiny Snap!, může už v pátek 31. května
přijít nostalgicky zavzpomínat a zatančit si v rytmu eurodance na fotbalový
stadion za Lužánkami. Rozezní jej největší hudební pecky devadesátek.
Hudební show 90s Explosion nabídne největší ikony této doby s nestárnoucími hity na jednom pódiu. „Tato muzika je známá napříč generacemi, ale pokud na ní vyrostete, máte k ní i citový
vztah. První rande, auto, řidičák, diskotéky, Eso, móda, seznámení se s mobilem, kazety, VHSky, MTV. Je to pro

Za Lužánkami vystoupí i Twenty
4 Seven.
FOTO | 90s EXPLOSION
všechny, kteří si chtějí zatancovat na nestárnoucí hity,“ okomentoval za pořadatele Michal Slončík.
Podle organizátorů se jedná o unikátní show, která není klasickým koncertem. „90s Explosion je kontinuální
show plná hitů, kterou musíte prostě zažít. Je to taková 90’s party naživo, která
se v tomto složení už nebude nikdy opakovat,“ dodal.
Hudebním programem, během kterého vystoupí patnáct interpretů, prove-

dou Zorka Hejdová a Pavel Cejnar.
Mezi interprety nebude chybět Snap!,
Haddaway, Captain Jack, duo 2 Unlimited, Twenty 4 Seven, Vengaboys,
Dr. Alban, C-Block, 2 Brothers on the
4th Floor a mnoho dalších.
Areál fotbalového stadionu bude otevřený od 15 hodin, o hodinu později začne hudební warm-up a hlavní show se
rozjede v 17.30.
Pořadatelé vybírali z několika míst,
kde festival uskutečnit, nakonec vybrali
právě fotbalový stadion za Lužánkami.
„Na stadion se vejde až dvacet tisíc
lidí. Zvažovali jsme i jiná místa, ale některá byla v tomto termínu nedostupná,
některá byla velikostí nereálná, a proto
padl výběr na stadion za Lužánkami.
Věříme, že pro návštěvníky postavíme
show, na kterou nezapomenou,“ řekl
Slončík a dodal, že vstupenky budou
k dostání i na místě za 1 200 korun.
Hudební festival 90s Explosion se letos v Brně koná poprvé. Už loni vyprodal pražské výstaviště a před týdnem se
tam konal znovu. „Jelikož nás fanoušci
žádali i o jiné město, vybrali jsme Brno.
Moc se těšíme, že tento koncept přivedeme právě sem,“ dodal Slončík.

Řeholnice
Marie Restituta
dostane sochu
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Restituta se narodila 1. května 1894 v rodině obuvníka a už od mládí se věnovala péči o druhé. Byla velmi profesionálně zdatná, pracovala na operačním sále
jako instrumentářka a anestezioložka.
Právě tam si pro ni také gestapo přišlo.
Udal ji německý lékař, se kterým spolupracovala. Údajně za rozšiřování protinacistických letáků.
„Byla velmi otevřená a lidská. Ráda si
například ve volném čase povídala s lidmi u guláše a piva. Zároveň však byla nesmlouvavá a spravedlivá. Nedělala rozdíly mezi VIP pacienty a lidmi, kteří
byli ve Vídni nasazení na práci. Odmítla
sundat ze stěn krucifixy, i když věděla,
že to pro ni bude mít následky,“ popsal
Hověz. K tomu, aby byla Restituta prohlášena za svatou, chybí jediný krok.
Ověřený zázrak. „V poslední době se objevilo svědectví její spoluvězeňkyně.
Té těsně před cestou na popravu slíbila,
že až předstoupí před Pána, přimluví se
za její propuštění. A druhý den přišel příkaz, aby ženu přepravili na psychiatrii,
a díky tomu unikla,“ doplnil Hověz.
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Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice
asistentka manažera kvality
specialista sterilizace
stavební technik
dělnice ve zdravotnické
výrobě
• manipulační dělník – balič
• přední dělnice

•
•
•
•

• 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 17,60,- Kč/hod; příplatek
za práci v noci 27,54,- 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

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.

Petr Doležel
Pístovice 29

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

Tři dny po propuštění ze špitálu
už jsem koncertoval v Arménii
Houslový virtuos Jaroslav Svěcený si před několika
měsíci prošel těžkou zkouškou. Po nároční operaci
trpěl takovými bolestmi, že uvažoval o sebevraždě.
Do života jej vrátila zase až jeho milovaná hudba.
Na housle cvičil už v nemocnici. „Zprvu se mi hodně
chvěly ruce. Potřeboval jsem čas, abych se rozehrál,
a ono to naštěstí zafungovalo,“ těší ho.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Během své už desítky let dlouhé
hudební kariéry koncertoval Jaroslav
Svěcený snad ve všech koutech světa.
Třeba i na mýtické Sluneční pyramidě
v Mexiku. „Byl to neuvěřitelně duchovní zážitek. Do reality mě znovu dostalo
až to, když jsem sešel dolů z pyramidy
a vrhli se na mě prodavači suvenýrů,“
líčí s humorem sobě vlastním. Do smíchu přitom Svěcenému v poslední době
příliš nebylo, dlouhé měsíce léčil urologické onemocnění, výrazně zhubl. Nyní
už se ale zase naplno věnuje hudbě, konkrétně přípravě 15. ročníku festivalu
Klášterecké hudební prameny. Kdysi
stál u jeho zrodu a v současnosti je jeho
uměleckým ředitelem.
Proč jste si k založení festivalu, jehož podstatou je vážná hudba, vybral právě malé město na severozápadě Čech?
Vzniklo to tak, že ke mně na hodiny chodila mladá houslistka, jejíž tatínek byl z
Klášterce. Právě on mi řekl, ať tam někdy přijedu, protože je to místo, které
by potřebovalo zkulturnit. Klášterec má
nádherný zámek a krásné okolí kolem
něj. Když jsem přijel, řekl jsem si, že to
chce vymyslet něco v létě, aby si lidé tu
tamější krásu mohli užít. Ukázalo se to
jako správná volba, protože na náš festi-

val už míří dokonce i vodáci. Připlují na
lodích, vyndají z pytlů obleky, převléknou se, zajdou si na koncert vážné hudby a zase plují dál. Tahle akce má
opravdu skvělou atmosféru. Jedním
ze záměrů bylo také přivést do Klášterce lidi z jiných lokalit České republiky a sousedního Německa. Musím říct, že se to začíná dařit.
Festivalové koncerty mají v Klášterci jednu zvláštní skupinu narušitelů, a tou jsou zdejší vlaštovky.
Vy sám jste zvyklý hrát na hodně rozmanitých místech. Musel jste někdy
odolávat během koncertu přírodním silám?
V přírodě zažívá člověk různé věci.
Když například hraju v jeskyních –
často jezdívám do Moravského krasu, tak musím vzít takové housle, aby se hned nerozklížily.
Také je důležité načasování, protože hrát v místě,
kde je povětšinou osm
a půl stupně, není úplně ideální. Občas se
ale přihodí hodně
zvláštní zážitky. Když
jsem hrál na Sluneční pyramidě v Mexiku, stalo
se mi něco, co se těžko popisuje. O téhle pyramidě a
o energii, která je s ní spjatá, se toho napsalo už spousty, ale teprve když jsem se
na ni dostal, zjistil jsem,
že je to pravda. To, co

jsem tam při hraní vnitřně prožíval,
jsem do té doby, a ani od té doby, nezažil. Prostupuje vámi určitá energie a vy
vlastně vůbec nechápete, co se děje.
Hrál jsem se zavřenýma očima a připadal jsem si, jako bych se odhmotnil.
Takže to byl až duchovní zážitek.
Neuvěřitelně duchovní zážitek. Přitom jinak nejsem žádný příznivec spiritualismu a věcí, které si podle mě většinou na
spirituálno jen hrají. Tohle mě ale dostalo. Do reality mě znovu dostalo
až to, když jsem sešel dolů
z pyramidy a vrhli se na
mě prodavači suvenýrů. Vystřízlivěl jsem
poměrně rychle. Jinak ale k vaší původní otázce – venku zažíváte při koncertech
ledacos. Včetně toho,
že jsem jednou hrál v jižních Čechách a najednou
se ozvalo „cak, cak“. Letěli
nade mnou ptáci, takže je
vám asi jasné, co mi přistálo na smokingu. Na druhou

stranu se říká, že to nosí štěstí, takže to
nebyla žádná katastrofa.
Nyní už se dá říct, že máte zdárně za
sebou období, které nebylo příliš
šťastné po zdravotní stránce. Kvůli
urologickému onemocnění jste absolvoval operaci a na tři měsíce
skončil v nemocnici. Jaký byl návrat
zpět na koncertní pódia? Měl jste
možnost v nemocnici cvičit?
Nejdřív jsem musel po operaci rehabilitovat, protože jsem měl atrofované svaly. Ale ano, cvičit jsem začal už tam. Ležel jsem ve Fakultní nemocnici v Hradci
Králové, kde jsem se narodil a díky
tomu se mě tam v podstatě ujali. Byl
jsem rád, že jsem měl kolem sebe lidi,
se kterými jsem mohl komunikovat. Vytvořili mi tam dokonce místo, kde jsem
mohl hrát. Byl jsem po lécích a po všem
možném, takže se mi zprvu hodně chvěly ruce. Měl jsem z toho hodně nepříjemný pocit. Před operací jsem navíc skoro
nehrál. Je to jako když necháte sportovce měsíc bez tréninku a pak chcete, aby
zaběhl stovku za skvělý čas. Potřeboval
jsem čas, abych se rozehrál, a ono to naštěstí zafungovalo. Doktoři mě dokonce chodili kontrolovat,
jestli cvičím. Z nemocničního ošetření jsem byl
propuštěn osmého března a
jedenáctého
už jsem hrál
v Arménii.

Jaroslav Svěcený

Narodil se 8. prosince 1960 v Hradci Králové.
Vystudoval Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění.
■ Je houslovým virtuosem a snaží se popularizovat vážnou hudbu
mezi lidmi všech generací a příznivců různých žánrů.
Spolu s muzikantem ze slavné rockové kapely Lucie se podílel
na multižánrovém úspěšném projektu Vivaldianno.
■ Doposud natočil 44 desek s díly světových a českých autorů,
za které obdržel mnoho zlatých či platinových desek.
■ Pravidelně se účastní domácích i zahraničních hudebních
festivalů. Je držitelem řady ocenění, mimo jiné Zlaté plakety
prezidenta republiky (2010).
■ Je také soudním znalcem pro smyčcové nástroje.
■
■

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA

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,
„zejména TY, 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 25 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!

CHRÁNĚNÁ DÍLNA hledá zaměstnance pro pracoviště v Josefově (Olomučany) na tyto pozice:
ŠITÍ, BALENÍ, ÚKLID, JEDNODUCHÁ OBSLUHA STROJŮ, VÝDEJ OBĚDŮ
Pozice jsou pro osoby se sníženou pracovní schopností – (INVALIDITA 1., 2. nebo 3. stupně)
Doprava z Blanska zajištěna
Stravování v místě pracoviště

Plánování směn dle potřeby
Možnost ubytování

Přestávky během práce
Příjemný kolektiv mužů i žen

Trend

Kontakt:
Ondřej Janů
776 519 934
janu@domestav.cz
Olomučany

Sleva se vztahuje na vybrané obruby a platí při nákupu kompletních dioptrických brýlí (obruba + brýlové čočky). Platí na obruby označené samolepkou. Akci nelze kombinovat ani sčítat s jinými
akčními nabídkami nebo slevovými
ý kupony.
p y Akce p
platí do odvolání. Obrázkyy jjsou p
pouze ilustrativní. Více informací v p
prodejnách
j
GrandOptical
p
nebo na www.grandoptical.cz.
g
p

BRNO

Náměstí Svobody č. 74

OC Campus Square

NC Královo Pole

OC Olympia
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Názvy řek z „temnoty“
Nejstarší pojmenování
toků na území budoucího
Česka a Moravy přinesl
tajemný národ Ilyrů.
JOSEF HORA
ČR | České řeky se začaly formovat
před stovkami tisíc let a většinu svého
života tekly krajinou jako bezejmenné.
Do dob, než se objevili lidé.
Zatímco jména českých měst, osad,
ale i kopců a hor jsou spíše mladší a „průzračně čirá“, názvy řek sahají hluboko
do „temné“ historie. Bývají „zakalená
a neprůhledná“ jako voda Sázavy a patří
mezi vůbec nejstarší zeměpisná pojmenování na našem území. Řeky totiž sloužily jako hranice, zdroj potravy nebo dopravní cesty. Podle starých vodních
jmen se dají vystopovat i národy, které
toky na našem území pojmenovaly. Úplně nejstarší názvy tak nejspíš pocházejí

od tajemných Ilyrů, jejichž starověká
říše se rozkládala zejména na území bývalé Jugoslávie. Tam před 3500 lety těžili stříbro, živili se mořským i říčním rybolovem, později obchodovali s Řeky.
Přes dnešní východ Česka pronikali na
budoucí území naší republiky a zanechali po sobě nejstarší názvy českých řek.
Z illyrštiny pochází jméno Metuje,
odvozené od slova „střed“ – je to tedy
„střední řeka“, ta mezi Orlicí a Úpou –
řekou, která v illyrštině znamenala obyčejné „voda“. Další české a moravské
řeky nesou jména původně keltská, germánská, nejvíc ale slovanská.

Keltská rodina
Jádrem keltské říše bylo zpočátku území
od Francie přes Německo, Čechy až na
Slovensko. Z říčních jmen keltského původu pochází nejznámější Jizera a Ohře.
Jizera znamená „prudká, silná či čerstvá“. Německy se řekne Iser a podobný
keltský základ má i bavorská řeka Isar,

skotská Éire, v Belgii pak Yser. Široké
evropské příbuzenstvo má i Ohře, která
vznikala v pozdějších čtvrtohorách.
Čtvrtá nejdelší česká řeka pramení v německém Bavorsku, česky se jí také říká
Ohara či Oharka. Jméno pochází z keltského Agara či Oegre, což znamenalo
„rychle se ženoucí, bystrá řeka“, ale
také „lososí řeka“. Ohře totiž byla vždy
velice bohatá na množství ryb.

Germánské řeky
Kelty později vystřídaly na území dnešního Česka germánské kmeny, z nichž
nejdůležitější byli Markomani. Právě ti
dali jména našim největším tokům – Vltavě a Labi. První zmíněná pochází z
germánského Wilt-ahwa – tedy „dravá
voda“. Název se během staletí měnil na
Fuldaha, později na Voltava nebo Wlitaua, což ve svých pracích tvrdil před
200 lety otec českého obrození a osvícenec Josef Dobrovský, který zároveň odmítal tvrzení, že nejdelší česká řeka
nese své jméno od slova „hltavá“. Druhou nejdelší českou řekou v republice je
Labe. Zároveň se jedná o jediný tuzemský tok, který nemá ženské jméno. Ještě
před několika staletími se řeka jmenovala Laba, střední rod získala až v 17. století. Labe znali už antičtí spisovatelé,
dnešní název pochází od Germánů, kteří ho pojmenovali Albi, tedy „bílá
řeka“, tok bílý, světlý, čistý s přeneseným výrazem proudící či plynoucí.

Desítky slovanských jmen
Ohře mezi Královským Poříčím a Loktem teče hlubokým lesnatým údolím
bez známek civilizace.
FOTO | iDNES.CZ
INZERCE

Nejvíc vodních jmen pochází ovšem od
Slovanů. Z prvních dob osídlení, kdy se
mluvilo praslovansky, pocházejí řeky s

příponou -ina (Cidlina, Mrlina), nebo s
příponou -ava (Sázava, Vlkava). Sázava je spojena se slovem „sázet, usazovat se", je to řeka sázavá, tedy usazující
se, přinášející mnoho nánosu.
Slované pojmenovávali toky na dnešním českém území podle tří vzorců. Od
povahy vody, dále okolí řeky, tedy povodí a konečně podle osad. Do první kategorie patří řada rozličných Bystrých a
Bystřic, prudkých a nebezpečných
toků. Podle šumu vody vznikl třeba potok Sopotnice, staré slovo „sopot“ znamená šumící vodu. Lítá a divoká je řeka
Litava, Lukavice zase vznikla z přídavného jména „lukavý“, tedy ve starém jazyku zlý a zákeřný. Méně se vyskytují
klidné toky, jako řeky Tichá či Smutná
nebo Mrlina, tedy řeka „mrlá, mrtvá, pomalá“. Cidlina by měla být „čistá řeka“,
její jméno se spojuje se slovesem „cediti“, které původně znamenalo „čistiti“.
Z druhé kategorie, tedy podle povodí,
může pocházet název řeky Blatnice. Z
luhů přichází řeka Lužnice, z luk Loučná. Staří lovci pojmenovávali toky podle zvířat, tak vznikl třeba potok Kuní,
Srní nebo Zubřina. Ploučnice dříve bývala „plžčnice“ tedy potok, u kterého
bylo mnoho plžů.
A Nežárka u Jindřichova Hradce? Ta
se dříve nazývala Včelnice podle knížecích včelních zahrad, které stály podél
celé řeky až k soutoku s Lužnicí. Později byla přejmenována na Nežárku, německy Naser. Dostala jméno podle blízké jindřichohradecké vesnice, i proto,
že se název německy lépe vyslovoval.
Zařadila se tak do třetí „nejmladší“ skupiny vodních jmen podle osad či měst.
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Nápad za miliardy
Minecraft. Kostičky
coby světový fenomén
vynesly svému stvořiteli
Markusi Perssonovi
pohádkové jmění. On
sám slaví čtyřicátiny
přímo na den dětí,
„svou“ počítačovou hru
uvedl před deseti lety.
USA | Jako postavičku Notche vložil
sám sebe do Minecraftu, jedné z nejúspěšnějších počítačových her všech
dob. Jenže její letošní 10. výročí si švédský programátor Markus Persson, autor
původního konceptu, ani trochu neužil.
A nejenom proto, že Minecraft i se svou
firmou Mojang před pěti lety prodal
americké korporaci Microsoft za dvě a
půl miliardy dolarů v hotovosti. Hra už
mu nepatří, navíc „štve“ současné vydavatele provokativními výroky na sociálních sítích. „Notch je tlustý loser (ztroskotanec, pozn. red.),“ píše Persson do

Vlevo Markus Persson, vpravo Notch v Minecraftu.
komentářů. Podobně vyhořelý se zdá
být i on sám, má prý tvůrčí blok. Z vydělaného pohádkového jmění si proto pořídil luxusní vilu v Beverly Hills.
V aukci za ni dal 1,4 miliardy korun,
když se o dům přetahoval se zpěvačkou
Beyonce a rapperem Jay Z. Za noc umí

„

Persson. „I když jich utratím šílené
množství, stále mi toho ještě šíleně zbude,“ dodává. Přitom pochází ze vcelku
chudých poměrů.
„Notch“ Persson se narodil 1. června 1979 ve švédském městě Edsbyn.
Otec byl alkoholik a později propadl i
drogám. Když bylo Markusovi sedm

I když utratím šílené množství peněz,
stále mi toho ještě šíleně zbude.

v klubech Las Vegas „roztočit“ i 180 tisíc dolarů a ve své profesi na další převratný nápad čeká. „Zničehonic, jsem
díky tomu, jak funguje moderní společnost, vydělal hromadu peněz,“ diví se

let, otec domů přinesl počítač Commodore 128 a chlapec si zařízení zamiloval. Do jeho virtuálního světa mohl utíkat před běžným životem. V osmi letech tak naprogramoval svou první apli-

FOTO | ARCHIV MAFRA

kaci. Když bylo hochovi dvanáct, rodiče se rozvedli a malý „Notch“ se uzavřel do sebe. Po přestěhování do Stockholmu si neuměl najít nové přátele a s
počítačem proto trávil ještě více času.
Někdy předstíral bolesti břicha, aby se
vyhnul škole a mohl u počítače zůstat.
Markus Persson nevychodil střední
školu, matka ho však přiměla k absolvování on-line kurzu pro programátory. A
mladík po jeho dokončení začal vytvářet jednu hru za druhou. Šílenství ale
spustil až Minecraftem. „Nechce někdo
koupit můj podíl v Mojangu, abych se v
životě mohl posunout dál?“ zeptal se
před časem na Twitteru „unavený“ programátor Persson. Do třiceti vteřin měl
pohádkovou nabídku.
(oz, abc, kor)

INZERCE

Ať vám
neutečou!

Poštovní půjčky

Jsou teď ještě výhodnější!
Sazby se jim totiž snížily a začínají na 4,9 % p.a.

Vzorový příklad:
Poštovní půjčka ve výši 100 000 Kč se splatností 5 let:
RPSN 10,4 %, pevná úroková sazba 9,9 % p. a., měsíční
splátka 2 120 Kč, celkem k úhradě 127 200 Kč.
Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.
Poskytovatelem úvěru je ČSOB.

www.postovnisporitelna.cz | 800 210 210

05/19 Poštovní spořitelna je obchodní značka ČSOB.

Jako odměnu za sjednání navíc získáte
skládací nákupní košík.
Více na www.postovnisporitelna.cz/postovni-pujcka.
Akce platí do 31. května 2019.
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Móda na talíři. Češi utrácejí za
Jíst avokádo je „trendy“.
A quinoa? To je přeci
poklad Inků! Naše talíře
se změnily v přehlídku
módních surovin. A ne
levných. Přitom mnohdy
tím ve skutečnosti spíš
škodíme přírodě a svému
zdraví zase tolik nedáme.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Módním trendům kromě šatníku podléhá i náš talíř. Tak třeba avokádo, quinoa
nebo goji. Kdo chce být takzvaně „in“ a zároveň jíst zdravě, nedá na tyto cizokrajné
potraviny, kterým se v nadsázce přisuzují
až magické účinky, dopustit. Jejich velká
a přesto stále rostoucí popularita v západním světě má ale i svou odvrácenou stranu.

Začněme prvně zmiňovaným avokádem. Zatímco v českých kavárnách a bistrech jsou tyto zelené plody vyhledávanou
položkou v menu, v řadě britských a irských restaurací začali už před časem avokádo ze své nabídky vyřazovat s tím, že
z ovoce se staly jakési krvavé diamanty
Mexika.
Vysvětlení je vcelku prosté.
Kvůli zeleným plodům, které se řadí
mezi superpotraviny, dochází k mohutnému a často nelegálnímu odlesňování.
Na pěstování avokád ve velkém vydělávají
také drogové kartely, jež ovládají plantáže.
I ty si totiž dokážou spočítat, že na ovoci,
po kterém skokově roste světová poptávka,
se dá solidně obohatit. Jen do Česka se ho
v roce ho 2017 dovezlo téměř 4000 tun.
Plantáže navíc leckdy vznikají velmi
důmyslně. Pěstitelé vykácejí prostor pouze částečně a rostliny avokádovníku vysazují pod původní stromy, aby nebyla
nová plantáž zřetelná při leteckých kontrolách. Další problém představuje zavlažování. Podle loňské zprávy britského listu The Guardian je na vypěstování jednoho kilogramu avokáda zapotřebí asi
2000 litrů vody. To je pro představu čtyřikrát více, než je

potřeba na vypěstování stejného množství
pomerančů, a desetinásobek množství
vody, kterou potřebují rajčata. Tato řeč
čísel dělá vrásky především obyvatelům
v některých částech Chile, kde avokádové
plantáže zabírají obrovské plochy. Dochá-

Na avokádu
vydělávají
také drogové kartely.
zí zde k nelegálnímu zavlažování z řek,
kde pak není dostatek vody pro místní.

Zájem roste, kvalita klesá
Další módní potravinou, o kterou se stále
více opírá jídelníček lidí toužících po zdravém životním stylu, je takzvaný „poklad
Inků“ jménem quinoa. A nutno říct, že
zájem o ni je opodstatněný.
Obsahuje totiž všech osm esenciálních aminokyselin, které jsou pro lidský organismus klíčové. Z nutričního
hlediska jde o mimořádně atraktivní
plodinu. Jenže… S velkým zájmem
stoupá přirozeně také poptávka a následně stoupá produkce. V roce 2017 se
z Peru vyvezlo čtyřikrát více quinoy než
o pět let dříve. A zatímco zájem o ni
neklesá, tak kvalita produkce této plodiny se naFOTO | SHUTTERSTOCK
opak snižuje.

INZERCE

Veřejná nabídka investice pro občany:

Dluhopisy e-Finance

• Investice od 30 000 Kč, úrok je vyplácen ročně
• 4,5% roční úrok u tříletých dluhopisů
• 5,6% roční úrok u sedmiletých dluhopisů
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou naleznete na www.e-finance.eu.

Dluhopisy je možné objednat na www.e-finance.eu nebo telefonicky na tel.: 515 555 555
e-Finance, a.s. | 18 let zkušeností s investicemi do nemovitostí | www.e-finance.eu

Z PORTFOLIA NEMOVITOSTÍ E-FINANCE VÁM NABÍZÍME:

Bratislavská 52, Brno
Tel. 515 555 500
www.efihotel.cz

•
•
•
•
•
•

88 apartmánů o výměře 25 až 140 m2
Uzavřené parkoviště pro 70 automobilů
Kongresový sál až pro 100 osob
Restaurace
Wellness, fitness a bazén
Hotelové taxi do centra Brna zdarma

Cena již od 1 112 Kč/noc pro dvě osoby, při objednání ubytování na www.efihotel.cz použijte slevový kód: metro4
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superpotraviny, mnohdy zbytečně
Ačkoli jsou jejím domovem andské náhorní plošiny, běžně se dnes pěstuje v Indii, Číně i v USA. Odborníci ale upozorňují, že podmínky pěstování úzce souvisí
s nutričními kvalitami. Otázkou pak je,
zda pytlík quinoy z Číny představuje skutečně ještě onen poklad Inků. „Mimo své
původní prostředí mohou zrnka ztratit část
svých nutričních vlastností,“ upozorňuje
například Ritva Repová ze zemědělské univerzity La Molina v peruánské Limě.

Goja plné pesticidů
Stále větší popularitu si získává také čínské ovoce goji neboli kustovnice čínská.
Malé červené plody jsou doslova napěchované antioxidanty, vitamíny, ale také vápníkem a železem. Číňanům se proto nelze
divit, že je považují za nejzdravější ovoce
světa. I v případě této potraviny se ale již
projevily negativní důsledky nadprodukce v důsledku vysoké poptávky západního
světa. Před dvěma lety potravinářská inspekce zakázala prodej sedmi tun tohoto
sušeného ovoce z Číny, které bylo kontaminované zakázanými pesticidy. Kromě
Česka se závadné plody dostaly také do
Rakouska a Maďarska.

Vitamíny i za pár kaček

Fixace na několik vybraných druhů exotických potravin v touze po zdravém životním stylu přitom může být podle nutriční terapeutky Věry Boháčové spíše kontraproduktivní. „Nejrůznější trendy módních i výživových směrů přicházejí pokaždé v určitých vlnách a často padají na úrodnou půdu
na úkor bazálních a někdo by možná řekl
nudných doporučení typu – jezte pestrou
stravu ze základních surovin, vybírejte ty
lokální, které mají zrovna svou sezónu a podobně,“ říká. Připouští však, že potraviny,
které u nás nejsou úplně obvyklé, mohou
náš jídelníček příjemně oživit a zpestřit.
„Založit na nich ale stravování a naše lokální suroviny tím odsouvat na druhou kolej
bych vnímala spíše negativně,“ dodává.

Češi neváhají
utrácet za quinou
z Číny, přitom zapomínají třeba na
velmi zdravé zelí.
Do jisté míry se ono odsouvání již dávno
děje. „Spousta lidí bere primárně jako zdroj
vitamínu C citrusové plody, které mají tu
výhodu, že jsou k dostání i v zimě, ale třeba
na kysané zelí a klasickou kořenovou zeleninu se zapomíná,“ podotýká. „Stále více lidí
už má vytříbenější chutě a tyto potraviny
jim připadají jaksi fádní. Přitom i z nich se
dá uvařit skvělé moderní jídlo, a co je důležité – jejich nutriční benefity mohou být významné,“ dodává Boháčová.

Dávat přednost ovoci a zelenině,
které mají aktuálně sezonu
dozrávání, se vyplatí
nejen finančně.
Obsahují totiž nejvíce
vitamínů. Aktuálně
například stále trvá
období chřestu.
„Byť se to tak nezdá,
Česká republika je
v pěstování chřestu
vyhlášená. Zanedlouho
zde máme sezonu jahod,
na ni bude navazovat sezona
třešní a nejrůznějších bobulí, jako
jsou borůvky rybíz a podobně. Na podzim
přijdou na řadu například jablka, kořenová
zelenina, dýně… Když se tohle vše bude
respektovat a brát na vědomí, člověk
nemusí sahat tak hluboko do peněženky.
Hlavní ale je, že nutriční přednosti těchto
surovin jsou nesporné,“ zdůrazňuje nutriční
specialistka Věra Boháčová. „Je to dáno
mimo jiné i tím, že netrpí například
dlouhým transportem přes půlku světa,“
vysvětluje.
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ROČNÍK
AGROTEC
PETRONAS
RALLY

www.agrotecrally.cz

© foto: F. Dušek

... mezi vinohrady

Mistrovství FIA zóny střední Evropy | AUTOKLUB Mistrovství ČR v rally
Mistrovství SR v rally | Mistrovství SR v rally historických automobilů
Mistrovství ČR juniorů | Dámský pohár ČR | Peugeot Trophy 2019
XTG ADAM Cup 2019

START 14. června 2019 v 18:09 hod | Husova ulice, Hustopeče

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.
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Jedinečná tradice jízdy
králů se před 200 lety
strhla v reálnou bitvu, při
níž se i střílelo. Incident
si vyžádal 13 mrtvých.
Vrchnost poté zakázala
na akci nosit zbraně.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Unikátní tradice jízdy králů patří
k nejzajímavějším obyčejům naší země,
však je také zapsána do světového seznamu nehmotného dědictví lidstva UNESCO. Ne každý dnes přitom ví, že naši předci jízdu králů občas brali až příliš vážně.
Tak vážně, že kvůli tomu umírali lidé.
O té události se v historických pramenech píše jako o Bitvě čtyř králů a jde
o největší násilný střet, který je s tradicí
jízdy králů spojený. Došlo k němu před
200 lety, 31. května 1819, na Hané, kde
se strhla bitka mezi obyvateli čtyř vesnic.
Zemřelo při ní 13 lidí.
Ono svatodušní pondělí 31. května
1819, kdy vyjely v českých a moravských
vsích jízdy králů, bylo krásné dopoledne.
Průvod vystrojily i čtyři obce na Hané –
Lověšice a Šířava (obě dnes součást Přerova), Horní Moštěnice a Bochoř. Každá
měla svého krásného krále – byl jím chlapec kolem třinácti let, který musel být zároveň panic. Vybrat krále byla pro rodinu
ohromná čest. Nádherně oblečený jel
v čele procesí s bílou růží v ústech, krásně

Česká republika

Krvavá jízda králů.
Při bitce zemřelo 13 lidí
vyzdobený byl i králův kůň, vedený otcem
nebo jiným dospělým. Krále doprovází a
chrání družina, asi dvacet hochů na prahu
dospělosti, zvaní legrúti. Ti už tak nevinní
nejsou, naopak. Dva s tasenými šavlemi jedou po králově boku a skupina, podobná
vojenské kavalerii vtipně pokřikuje na přihlížející, žádajíc o finanční dary.
Podle obyčeje král nesměl být sousední
vsí zajat, za takovou ostudu se pak platilo
poměrně velké výkupné, snad i za cenu
dobrého koně. Mladí hoši z průvodů se
často vyzývali k soubojům nebo měření sil, aby prokázali zdatnost.
Jenže na lověšických pastvinách
se sešlo až moc horkých hlav.

a v mžiku se strhla bitka. Bílé rukávce barvily do ruda seky ostrými šavlemi, bodaly
nože, hlavy rozbíjely těžké hole i kameny.
Dokonce padly i výstřely z ceremoniálních, ale ostře nabitých pušek. Výsledkem
bylo osm mrtvých na místě a další dvacítka těžce zraněných. Průvody se rozutekly
do svých vesnic, během příštích pěti dnů
zemřelo na zranění dalších pět mladíků.
Pranice a zápolení během jízdy králů byly
časté v mnoha
vsích, docháze-

Nikdo nechtěl
ustoupit
V jednu chvíli se proti sobě postavily Moštěnice a Lověšice
na jedné straně, Šírava a Bochoř na druhé. Čtyřicet mladých bojovníků proti čtyřiceti. Obě strany se
vyzvaly k vydání králů
a opuštění pastvin. Nikdo samozřejmě nechtěl ustoupit
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KOUPÍM PAROŽÍ,

TROFEJE I CELÉ SBÍRKY.

Tel.: 776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com
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lo i ke zraněním, tolik mrtvých ale nešlo
přehlédnout. Vrchnost tehdy zakázala nošení šavlí při slavnosti, o několik let později padl zákaz zbraní vůbec. Obyčej během
času pomalu ustupoval, v současnosti je
ale opět vyhledávanou akcí.

Kvůli májce volali policii
Ovšem nejen jízda králů, ale i další české
tradice nejsou pro slabší povahy a občas
končí zásahem policie.
A to i v dnešní době.
Není to tak dávno, co krajané kdesi na
předměstí Chicaga slavili Velikonoce. Zatímco dopadaly mírné štípance na rozkošné pozadí jisté půvabné Češky, američtí
sousedé – českých obyčejů neznalí – volali ve strachu policii, načež byla veselice
utnuta ozbrojenými strážci zákona.
Nebo takové májky. Která ves vysokou
jarní ozdobu neuhlídá a někdo ji pokácí,
uřízne si obrovskou ostudu. Příkladem
mohu být Plánice na Klatovsku a Čimelice
na Písecku, kde pro podřezané májky podali místní lidé před několika dny
trestní oznámení. Ve druhé jmenované obci byla májka v noci naříznuta do poloviny a musela se pokácet, čímž prý obci vznikla škoda
20 tisíc korun. „Možná by naši otcové a dědové věc rozhodli takto: Neuhlídals! Tak se o vše postarej a četníka nevolej!“ komentoval případ začátkem května mluvčí
jihočeských policistů Jiří
Matzner.

DEŠŤOVKA

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Se suchem bojujte s dešťovkou
Systémy na zadržování
dešťové vody sice nejsou
levné, ale z velké části je
může zaplatit dotace.
Vodu pak použijete na
zahradě i v domácnosti.
ČR | Rodina Novákových bydlí v malé vsi
na Vysočině. Dříve sem jezdili s dětmi na
chalupu, na důchod se na milovaný venkov
přestěhovali natrvalo. Byť jsou připojeni na
obecní vodovod, už mnoho let využívají
dešťovou vodu k zalévání zahrady. Sudy
pod okapem má v obci snad každý. Letos
v létě se rozhodli využít moderní technologie a nechat si na zahradě zakopat do země
obří plastovou nádrž, do které budou dešťovou vodu jímat a používat na zálivku.
Firma, u které si práci objednali, jim ale
poradila, že pokud zvolí větší nádrž, budou moci vodu z mraků používat i na splachování WC a dokonce i na praní prádla.
Konečná cena takového systému se vy-

šplhá až k 70 tisícům korun a zahrnuje třeba podzemní plastovou nádrž, čerpadlo,
rozvody či výkopové práce nebo zpracování projektu. Drahé? Ano, ovšem pozor! Polovinu nákladů může zaplatit stát. Ten od
loňského října uvolnil na dotace na budování nádrží a čerpadel na dešťovou vodu
pro domácnosti desítky milionů korun.
Program se jmenuje Dešťovka. „Je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných
a bytových domů, a to jak fyzické, tak
i právnické osoby, pro ty, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou,“ píše se na webu dotacedestovka.cz,
kde každý najde veškeré informace.

Další peníze nabízí město
Novákovi si nejprve nechali od specializované firmy udělat odborný posudek, co
a jak mají do žádosti uvést, aby dosáhli na
maximální výši dotace. Často to funguje
tak, že firma, která na zahradě celý projekt
vybuduje, poradí i s odborným posudkem
a podáním žádosti o dotaci, jež ovšem stát
proplatí až po ukončení celého projektu.

FOTO | SHUTTERSTOCK

Obecně platí, že je možné žádat o dotaci
na tři rozdílné systémy pro udržení vody:
jeden pouze na zálivku zahrady, další na
zálivku zahrady i WC, třetí pak ještě na
přečištění takzvané „šedé vody“, tedy takové, která teče například ze sprchy. Tu zařízení vyčistí a vrátí na splachování WC.
Některá města a obce jdou s podporou
využití dešťové vody ještě dál. Třeba
Brno. Zde lze ke státní dotaci získat ještě
dotaci městskou. „Úspěšné žadatele budeme dotovat částkou dosahující 50 % příspěvku již poskytnutého Státním fondem
životního prostředí,“ říká Vít Beran, předseda komise životního prostředí. Žádosti
o tyto dotace budou moci obyvatelé Brna
podávat elektronicky od 1. června 2019.

Dotace pro rodinné domy
Účel: Akumulace srážkové vody
pro zálivku zahrady nebo Akumulace
srážkové vody pro splachování WC
a zálivku zahrady
Orientační cena projektu: 50 až 100 tisíc,
zhruba polovinu zaplatí státní dotace,
další čtvrtinu některá města.
Účel: Využití přečištěné odpadní vody
s možným využitím srážkové vody
Orientační cena projektu: kolem 230 tisíc,
maximální výše dotace činí 105 tisíc.
Více na webu www.dotacedestovka.cz
nebo na tel. čísle zdarma 800 260 500.

Základním motivem pro vznik dotací na
dešťovou vodu jsou stále větší problémy se
suchem. „Budování vodárenské soustavy
je velice nákladné, navíc polovina obyvatel Česka má jako zdroj pitné vody právě
vodu podzemní. Podpora by se proto měla
směřovat spíše na oblast hospodaření se
srážkovou vodou a její udržení v krajině,“
řekl Petr Valdman, ředitel Státního fondu
(jos)
životního prostředí ČR.
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Jste připraveni na sucho?
Chyťte si Dešťovku právě teď!
Dotace až 105 tisíc korun
Dotace pro majitele či stavebníky rodinných, rekreačních a bytových domů na využití
dešťové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Dostupná v celém Česku.

Dotace na zachytávání
dešťové vody
na zalévání zahrady

dotacedestovka.cz

Dotace na zachytávání
dešťové vody
na splachování WC
a zalévání zahrady

800 260 500

Dotace na využití
odpadní vody
na splachování WC

HUDEBNÍ IMPULSY

Český kytarový mág
Geniální muzikant Ota
Petřina by na začátku
června slavil 70 let.
JOSEF VLČEK

T

ermínem „kytaroví mágové“ jsou
ve světě označovány osobnosti vybavené fantastickou zručností
a schopné kreativně pracovat se všemi
zvukovými technologiemi, které dnešek
pro elektrickou kytaru přináší. Osobnosti, které zároveň dovedou psát hudbu, jež
dokáže oslovit současného posluchače.
Česko se může pochlubit třemi geniálními muzikanty, kteří si takové označení
zaslouží. Jsou to Radim Hladík, Michal
Pavlíček a Ota Petřina. Poslednímu
z nich by 4. června bylo sedmdesát.
Ota Petřina (1949-2015) byl rockový
kytarista, ale své uplatnění našel především v popu. A to i přesto, že měl se svými extrémně dlouhými vlasy v sedmdesátých a osmdesátých letech často potíže.
Stranické kulturní pracovníky jeho

vzhled silně iritoval. Ve studiu se to dalo
snést, ale na pódiu a hlavně v televizi
jeho vzhled procházel jen ztěžka, pokud
vůbec. Ale i tak po něm zůstala dlouhá
řada kompozic a geniálních kytarových
sól, které z něj dělají ikonickou osobnost
pro všechny ctitele klasického rocku.
Poprvé se o Petřinovi začalo v superlativech mluvit na konci šedesátých let,
kdy s Helenou Vondráčkovou, Martou
Kubišovou a Václavem Neckářem působil ve skupině Golden Kids. Pro Martu
Kubišovou napsal svůj první hit. Píseň
Tak dej se k nám a projdem svět se objevila na jejím slavném albu Songy a balady.
Když bylo seskupení Golden Kids
zlikvidováno, soustředil se zprvu na práci s Václavem Neckářem. Na začátku
70. let pro něj vytvořil několik vynikajících skladeb, většinou inspirovaných
britským písničkářem Donovanem. Posluchače fascinovaly především jeho
rozsáhlé balady, vyšperkované Petřinovými dokonalými sóly – písně Nautilus
a Royal měly sedm minut a dostihová
balada Perla dokonce přes deset, a přitom ani chvilku nenudily.

Skladatel a kytarista Ota Petřina.
To bylo v době, kdy byl Petřina nějaký čas kapelníkem Neckářovy skupiny
Bacily. I když později pracoval i s jinými zpěváky, k Neckářovi se pravidelně
vracel. Vrcholem jejich spolupráce bylo
dvojalbum Planetarium (1978) a třídílný
cyklus Příběhy, písně a balady, natočený v roce 1982. Obě tato díla jsou spolu

s tehdejší olympickou trilogií kolem
Prázdnin na Zemi tím nejlepším, co
v tehdejším českém pop-rocku vzniklo.
Petřina pomohl i dalším zpěvákům.
Z Petry Janů udělal díky jejím prvním
třem albům Motorest, Exploduj!
a Já&My ve své době nejříznější českou
zpěvačku. A když Luboš Pospíšil odešel z C&K Vokálu, pomohl i jemu nastartovat sólovou dráhu s dalším vynikajícím albem Tenhle vítr jsem měl rád…
Kvůli práci pro jiné neměl příliš času
na vlastní projekty. Vyšly mu všeho všudy dvě kultovní sólové desky – Superrobot (1978) a Pečeť (1983). Soustředil
na nich skladby, u nichž si nedovedl
představit nikoho, kdo by je zpíval.
Petřinova aranžmá a sóla se dala snadno rozeznat. Byla v nich elegance, kultivovanost a přesnost – nikdy neobsahovala ani tón navíc. Často si sám psal
i texty, ale všichni ctili jeho schopnost
proniknout až na kost komplikovaným
veršům Ladislava Kantora, Pavla Vrby
nebo Pavla Šruta a dát jim duši. Jeho
dílo se zapsalo zlatým písmem do historie české hudby konce 20. století.
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8 165 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Kristýna 41 4+KK

www.ekonomicke-stavby.cz

katalog 600 domů

Lékárna U Elišky
Objednávat můžete také na našem e-shopu:

www.lekarna-eliska.cz

Lékárna U ELišky nabízí:

•
•
•
•

6% slevu na Senior Pasy, Rodinné Pasy, ISIC, ITIC, ALIVE, SphereCard
poradenství v oblasti kosmetiky Bioderma, La Roche Possay a Vichy
prodej zdravotní obuvi Sante, Peon, Nazo za akční ceny
potravinové doplňky za akční ceny

almiral gel 250 g

205,–

Barnys MSM
Sioux 600g

Systane Ultra kapky
kyy

Prostamol Uno 60. tbl.

Proenzi 3
+ 180 tbl.

550,–

Priessnitz Žilní
a cévní výživa
Forte 60 tob.
+mazání

390,–

v akci také
90 tbl.

305,–

225,–

499,–

650,–

Drill pastilky
k 24
4 ks

90,–

ky
Hyal drop kapk

187,–

Vibovit Farma
a Dino jelly

95,–

Milgamma n 50 tbl.

300,–

v akci též
100 tbl.

540,–
Lioton gel 100g

279,–

v akci též dvojbalení

Priessnitz Medical
krém na žíly 125
5ml

190,–

v akci též Žilní
mazání 300 ml

330,–

179,–
Condrosulf 400mg 60 tbl.

340,–

Flector EP gel 60g 75,–
100g 120,–
Flector náplasti

185,–
10ks 340,–

Silymarin Slim
s pepřem 60 cps.

230,–

5ks

Voltaren Forte gel 150 g

380,–
100g

290,–
50g

195,–

aLaViS MaX
a iMa
a
Triple Blend
Extra Silný 700 g

1070,-

Priessnitz kloubní výživa
Forte 180+90 tbl.

520,–

v akci též s Boswelií
a kolageny 90+30 tbl.

265,–
Centrum multivitamín 100+
30 tbl.

530,–

Centrum Silver
multivit. 100 + 30 tbl.

570,–

S naší klientskou kartou antikoncepce za výhodné ceny.
k pro všechny až o 50%.
Snížené doplatky
ketonová dieta ketomix skladem
• Přijímáme platby kartou a poukázkami Sodexo Pass, Edenred a Cheque Dejeuner
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Tyršova 29, Brno; Tel.: 541 240 555
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Tenis

Zářivé české stopy
na pařížské antuce

SLEDUJ
ŽIVĚ
ROLAND
GARROS

French Open 2019
Tenisový turnaj Roland Garros
(French Open) se hraje od 25. května
do 9. června v areálu Stade Roland
Garros v Paříži. Vítězství z roku 2018
obhajují Rafael Nadal a Simona
Halepová; čtyřhru minulý rok vyhrály
české tenistky Kateřina Siniaková
s Barborou Krejčíkovou.
■ V úvodu turnaje se českým
zástupcům nedařilo. Do úterní
uzávěrky 5plus2 vypadla Kristýna
Plíšková, Barbora Strýcová i Lukáš
Rosol. Co hůř, z klání se kvůli
natrženému svalu v levém předloktí
musela odhlásit Petra Kvitová.
Ta nyní doufá, že léčba bude rychlá
a stihne se tak připravit na svůj
milovaný Wimbledon.
■

AV SE
VSAĎ SI A B
O NOVÉ
1 000 Kč PR
HRÁČE
Jaroslav Drobný

Jan Kodeš

Ivan Lendl

Prosluněné pařížské dvorce po roce opět hostí
French Open. Tedy turnaj, v němž se českým
tenistům v poslední době příliš nedaří. Přitom
v minulosti našim hráčům padala Paříž k nohám.
PAŘÍŽ | Populární klání na pařížských
dvorcích zaznamenalo za takřka 130 let
konání několik zásadních stop českých,
respektive československých hráčů. Zatímco v posledních letech si čeští tenisté - narozdíl od tenistek - mohou o nějakém úspěchu nechat zdát, hráči
jako Jaroslav Drobný, Jan Kodeš a Ivan
Lendl dokázali tamní publikum svými
výkony doslova uchvátit.
První roky po druhé světové válce
patřila pařížská antuka Jaroslavu Drobnému, všestrannému sportovci, který
vybojoval medailové úspěchy i coby
hokejový reprezentant. V letech 1946,
1948 a 1950 skončilo jeho tažení turnajovým pavoukem vždy až ve finále, která ovšem všechna prohrál. Dvou vítězství se dočkal až v letech 1951 a 1952,

kdy už byl však egyptským občanem.
V 70. letech válcoval soupeře Jan
Kodeš, jenž ve Francii triumfoval v letech 1970 a 1971. „Nejcennější ze všeho byla asi ta druhá Paříž. Byl jsem
tam v roli obhájce a nasazené jedničky,
a to je vždy nejhorší. Fyzicky je navíc
French Open skutečně nejtěžší turnaj.
Wimbledon, ten je zase náročnější psychicky,“ srovnával Jan Kodeš nejslavnější turnaje světa v rozhovoru pro specializovaný magazín Tennis Arena.
Další desetiletí patřilo z pohledu československého tenisu Ivanu Lendlovi.
V roce 1981 své pařížské finále s Björnem Borgem ještě prohrál, ovšem o tři
roky později už strhující pětisetovou
bitvu s Johnem McEnroem dovedl do
sladkého finiše. Ale tím jeho každoroč-

ní tažení turnajem neskončilo: v roce
1985 porážka ve finále, v letech 1986
a 1987 dvě vítězství. Neskutečná bilance, kterou už asi nikdy žádný Čech nenapodobí. Jediným následujícím úspěchem mužského tenisu na French
Open bylo prohrané finále Petra Kordy
v roce 1992.

Mandlíková, ale žádná další
V singlu žen jsou úspěchy na Roland
Garros o poznání skromnější. Všichni
asi ještě sice máme v paměti finálovou
účast skvělé Lucie Šafářové v roce
2015, ovšem jediný titul si připsala
v roce 1981 Hana Mandlíková. Martina Navrátilová a Renáta Tomanová
v polovině 70. let svá finále prohrály.
V novodobé éře ženského tenisu se
tak daří dojít do finále hlavně Češkám
ve čtyřhře.
(mb)

JAKO TO VIDÍ BOOKMAKEŘI
ROLAND GARROS CELKOVÉ VÍTĚZSTVÍ Ž
Halep S.

5

Svitolina E.

10

Bertens K.

8

Plíšková Kar.

13

Williams S.

8,8

Vondroušová M.

45

Kvitová P.

10

Strýcová B.

150

18+

Ministerstvo ﬁnancí varuje:
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

STÁHNI SI NAŠI APLIKACI
A BUĎ NEUSTÁLE VE HŘE

www.ifortuna.cz
Kurzy jsou platné ke dni 24. 5. 2019

TV program týdeníku 5plus2

sobota 1. června 2019
Nova

Prima

Prima cool

7.00 Looney Tunes: Nové příběhy 7.50 Show
Toma a Jerryho II 8.10 The Voice Česko Slovensko
11.15 Koření 12.10 Volejte Novu 12.50 Rady
ptáka Loskutáka 13.45 Tipy ptáka Loskutáka
14.00 Výměna manželek 15.25 Tančím, abych
žil 17.40 Mr. Bean: Největší filmová katastrofa
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.35 Gormiti (6) 6.50 My Little Pony IV (24)
7.20 Příhody Bolka a Lolka 7.40 M.A.S.H (48)
8.15 M.A.S.H (49) 8.50 Autosalon 10.00
Bikesalon 10.30 Parta z penzionu 11.30 Máme
rádi Česko 13.20 Česko Slovensko má talent
14.55 Dva muži hlásí příchod. Komedie
(ČR, 1975) 17.10 Na samotě u lesa. Filmová
komedie (ČR, 1976). Hrají J. Kemr, Z. Svěrák,
D. Kolářová, L. Smoljak, N. Urbánková, J. Tříska
a další. Režie J. Menzel 18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.30 Extant (6) 7.30 Top Gear II 8.45 Pevnost
Boyard (8) 11.20 Re-play 11.55 COOL e-sport
12.20 Futurama V (8) 12.50 Simpsonovi VI (2, 3)
13.45 COOLfeed 13.55 Simpsonovi VI (4, 5) 14.55
Futurama V (9) 15.15 COOLfeed 15.25 Star Trek:
Do neznáma 17.45 COOLfeed 17.55 Simpsonovi VI
(6, 7) 18.55 Simpsonovi VI (8) 19.30 Simpsonovi VI
(9) 19.50 COOLfeed 20.00 Zakázané království
22.20 Nejsledovanější 0.20 Všemocný (2)

20.00 Zázraky přírody
21.10 Zlo pod sluncem
Detektivka (VB, 1982).
Hrají P. Ustinov, C. Blakely,
J. Birkinová, M. Smithová,
J. Mason a další
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 To je vražda, napsala: Cestou na
jihozápad
Krimifilm (USA, 1997).
Hrají A. Lansburyová,
M. Harrisová, R. Baker,
C. Bemis, H. S. Harrisová
a další. Režie A. P. Shaw
0.35 Banánové rybičky
1.05 Na forbíně TM
1.45 Brno Open 2011
2.45 Sama doma
4.20 Malá farma
4.45 Kuchařská pohotovost
5.10 V kondici
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.55 Policisté v akci 7.55 Na chalupě

8.55 Nové bydlení 2 10.05 V sedmém nebi 12.05
Rodáci (1/13) 14.10 Policisté v akci 15.10 Policisté
v akci 16.05 Policisté v akci 17.05 Nové bydlení 2
18.20 Postavíme, opravíme, zvelebíme 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Zákony pohybu (4/13) 21.30
Nikdo není dokonalý 22.55 Nikdo není dokonalý
0.45 Nové bydlení 2

NEDĚLE 5.35 Noviny 6.10 Soudní síň 6.55

Soudní síň 8.00 Nové bydlení 2 9.05 Nová zahrada
9.55 Postavíme, opravíme, zvelebíme 10.30 Nikdo
není dokonalý 12.00 Zákony pohybu (4/13), seriál
(ČR, 1978) 13.20 Boj o Moskvu 2 – Tajfun 16.55 Na
chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 V sedmém nebi 21.55 Všechno, co
mám rád 23.20 Na chalupě 0.25 Nové bydlení

PONDĚLÍ 9.30 Soudní síň – cz 10.25 Policisté

v akci 11.25 Dr. Stefan Frank (91) 12.30 První
oddělení 13.00 Záchranáři v akci 14.00 Záchranáři
v akci 14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz 16.55
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Boj o Moskvu 2 – Tajfun 23.55
Policisté v akci 0.55 Policisté v akci

SÉRUM PRAVDY

AKČNÍ

INZERCE

ČT1
6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Polopatě 7.20 Král, kejklíř
a hvězdář 8.10 Gejzír 8.40 Durrellovi III (8/8)
9.30 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 Dick Whittington 14.20 Stín 15.25
Rozpaky kuchaře Svatopluka (9/13) 16.20
Krakonoš a lyžníci 17.35 Hercule Poirot 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

Strhující westernové drama
z amerického Západu

SÍLA ŽIVOTA

Hilary Swank · Tommy Lee Jones

NEDĚLE | 20:15

20.20 Legenda o Tarzanovi
Akční dobrodružný film
(Kan./USA/VB, 2016)
22.25 Pacific Rim: Útok na Zemi
Akční film (USA, 2013)
1.00 Tančím, abych žil
Drama (USA, 2006)
2.55 Krok za krokem VII (2)
3.15 Holky pod zámkem III

ÚTERÝ 10.35 Policisté v akci 11.35 Dr. Stefan
Frank (92) 12.45 Záchranáři v akci 13.40 Záchranáři
v akci 14.35 Soudní síň 15.40 Soudní síň – nové
případy 16.55 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117
(48, 49) 22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci
STŘEDA 11.00 Policisté v akci 12.00 Dr. Stefan
Frank (93) 13.00 Medicopter 117 (48, 49/82) 15.05
Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 17.00 Policisté
v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Mami, ožeň mě! 21.45 Mami, ožeň
mě! 23.05 Policisté v akci 0.05 Policisté v akci
ČTVRTEK 11.55 Dr. Stefan Frank (94) 13.00
Záchranáři v akci 13.50 Záchranáři v akci 14.45
Soudní síň 15.50 Soudní síň – nové případy 16.55
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (50, 51/82)
22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci
PÁTEK 9.50 Soudní síň 10.50 Policisté v akci

11.50 Dr. Stefan Frank (95) 12.50 Medicopter 117
(50, 51/82) 14.55 Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz
16.55 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Rodáci (2/13) 22.25 Policisté
v akci 23.25 Policisté v akci 0.25 Nová zahrada

20.15 Hurvínek a kouzelné muzeum
Anim. pohádka (ČR, 2017)
22.15 Sněžná past
Akční film (Kan., 2018).
Hrají J. Momoa, J. Wagner,
Z. McClarnon, G. Dillahunt,
S. Lamg a další. Režie
L. Oeding
0.10 Kodex spravedlnosti
Akční film (USA, 2014).
Hrají N. Cage, R. Nicholsová,
P. Stormare, D. Glover a další.
Režie P. Cabezas
2.10 Vraždy v Midsomeru XIII
Trn v oku. Krimiseriál (VB, 2011).
Hrají J. Nettles, J. Hughes,
J. Wymarková a další.
Režie P. Smith
4.10 Policie v akci
Čtyři případy, čtyři lidské osudy
5.05 Policie v akci
Čtyři případy, čtyři lidské osudy.
Poznejte práci policie zblízka!

Relax
SOBOTA 5.55 Doktor z hor 6.55 Doktor z hor

8.30 Doktor z hor 9.30 Doktor z hor 10.30 Top
Relax 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 Vladimír Hron: Poslední zhasne 22.50
Filmové novinky 23.05 Indian – Pořad o hrách
23.15 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 6.05 Stefanie 7.00 Stefanie 8.30

Stefanie 9.25 Stefanie 10.20 Pralinky 11.00
Filmové novinky 11.20 Indian – Pořad o hrách 11.55
Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda
17.45 Esmeralda 18.45 Dámská jízda Heidi 19.40
Esmeralda 20.40 Esmeralda, seriál (Mex., 1997)
21.40 Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 8.55 Stefanie 9.55 Divoký anděl

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

Nova Cinema
5.05 Generál MacArthur 7.25 Můj přítel Monk (2)
8.10 Můj přítel Monk (1) 9.05 Stůj, nebo maminka
vystřelí 11.15 Vzhůru nohama 12.50 10 pravidel, jak
sbalit holku 14.45 Zataženo, občas trakaře 16.25
Eastonská soukromá 18.15 Z lásky nebo pro
peníze, komedie (USA, 1993) 20.00 Závod
s časem, akční drama (Bulh./USA, 2013) 21.45
Pařba na třetí, komedie (USA, 2013) 23.40 Grizzly
zabiják, thriller (Kan./USA, 2015)

Prima Max
8.20 My Little Pony IV (23) 8.45 Gormiti (5) 9.05
Velké zprávy 10.40 Pekelná kuchyně XVI (13) 11.25
Pekelná kuchyně XVI (14) 12.25 Léto snů, rodinný
film (USA, 2015) 14.15 Učitelé na zakázku 2,
komedie (Fr., 2015) 16.15 V pravé poledne, western
(USA, 1952) 18.05 Holky z lepší společnosti,
romantická komedie (USA, 2013) 20.00 Ospalá
díra, horor (USA/N, 1999) 22.15 Požírač kostí, sci-fi
horor (USA, 2007) 0.10 Nejsledovanější

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie 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 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie, 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store
ČTVRTEK 10.50 Top Relax 11.25 Pohodové
zprávy 11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 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
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 2. června 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
15.00
16.05
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.35
22.05
22.39
22.40
0.00
1.15

Zajímavosti z regionů 6.30 Jožin
6.55 Krakonoš a lyžníci 8.05 Úsměvy
Pavla Háši 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 Cukrárna (5/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Začarovaná láska
Smůla
Pohádka (ČR, 1998)
Chobotnice z II. patra
Artuš, Merlin a Prchlíci
Rodinná komedie (ČR, 1995)
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
Jak dostat tatínka do polepšovny
Komedie (ČR, 1978)
168 hodin
Koptashow
Výsledky losování Šťastných 10
Agentura Puzzle (3/3)
Taggart
Bolkoviny

NOVA
6.00
6.25
6.50
7.15
7.40
8.00
8.20
9.35
11.20
13.35
14.55
17.10
19.30
20.20
21.35
22.05
0.15
1.35
2.15

Tlapková patrola III (25)
Tlapková patrola III (26)
Looney Tunes: Nové příběhy (20)
Looney Tunes: Nové příběhy (21)
Show Toma a Jerryho II (16)
Krok za krokem VII (2)
Krásná Locika
Pohádka (N, 2009)
Jeden den v New Yorku
Komedie (USA, 2004)
Návrat do budoucnosti 3
Sci-fi film (USA, 1990)
Když rozvod, tak rozvod
Komedie (ČR, 1982)
Rafťáci
Komedie (ČR, 2006)
U mě dobrý
Komedie (ČR, 2008)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Policie Modrava (4)
Střepiny
Království
Akční film (USA/N, 2007)
Když rozvod, tak rozvod
Komedie (ČR, 1982)
Můj přítel Monk (1)
Specialisté (27)

Prima
6.30
6.45
7.15
7.45
8.20
9.35
10.05
11.00
11.55
12.50
13.30
13.55
15.00
16.55
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55

0.55
1.25
2.45

Gormiti (7)
My Little Pony IV (25)
M.A.S.H (49)
M.A.S.H (50)
Svět ve válce (12)
Prima ZOOM Svět
Rozpal to, šéfe!
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak se staví sen – extra
Léto snů
Rodinný film (USA, 2015)
Hurvínek a kouzelné muzeum
Anim. pohádka (ČR, 2017)
Velké zprávy
Divošky
Sport Star
Temný Kraj (8)
V. I. P. vraždy (4)
Poslední úkryt
Western (USA, 2014). Hrají
B. Marlingová, H. Steinfeldová,
S. Worthington, K. Soller a další
Bikesalon
Svět ve válce (12)
Vraždy v Midsomeru XIII

Nova Cinema
5.00 Operace Frankton 6.45 Eastonská soukromá
8.25 Neuvěřitelné příběhy 8.55 Neuvěřitelné
příběhy 9.20 Z lásky nebo pro peníze 11.40
Zataženo, občas trakaře 13.20 Závod s časem
15.00 Sue Thomas: Agentka FBI (3-5) 17.55 Legenda
o Tarzanovi 20.00 Batman začíná 22.40 Nezvratný
osud 3 0.20 Prci, prci, prcičky: Školní sraz

Prima cool
9.05 Pevnost Boyard (9) 11.45 COOL Motorsport
12.05 Bikesalon 12.40 Futurama V (9) 13.10 Simpsonovi VI (6, 7) 14.00 COOLfeed 14.10 Simpsonovi VI
(8, 9) 15.10 Futurama V (10) 15.30 COOLfeed 15.40
Zakázané království 17.50 COOLfeed 17.55 Simpsonovi VI (10-13) 19.50 Úplně debilní zprávy 20.00
Transformers 23.05 American Horror Story: Roanoke
(5) 23.50 X-Men: Nová generace (9) 0.50 Všemocný

Prima Max
6.10 My Little Pony IV (24) 6.35 Gormiti (6) 6.50
Velké zprávy 8.15 Pekelná kuchyně XVI (14, 15)
10.10 Dva muži hlásí příchod 12.15 Holky z lepší
společnosti 14.10 Austrálie 17.45 Valentino,
romantický film (VB/USA, 1995) 20.00 Stmívání,
romantické fantasy drama (USA, 2008) 22.40
Sněžná past, akční film (Kan., 2018) 0.40 Poslední
úkryt, western (USA, 2014)

pondělí 3. června 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi III (8/8)
9.50 Přání 10.05 168 hodin 10.35
Rozpaky kuchaře Svatopluka (9/13)
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 Úsměvy
14.40 Když jdou na mužskýho léta...
15.55 To je vražda, napsala IV
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 Vraždy v kruhu
21.20 Infiltrace
22.10 Reportéři ČT
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Na stopě
23.20 Koptashow
23.50 AZ-kvíz
0.15 Banánové rybičky

5.55
8.45
9.00
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.20
23.10
0.00
0.50
1.30
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3690)
Policie Modrava (4)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (464)
Můj přítel Monk (2, 3)
Kriminálka Miami X (3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3691)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (82)
Specialisté (28)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans II (23)
Beze stopy II (17)
Můj přítel Monk (2)
Můj přítel Monk (3)
Střepiny
Novashopping

6.20
6.40
7.20
8.10
8.50
9.25
10.25
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
23.30
0.30
1.30
2.30

Prima

Nova Cinema

Gormiti (8)
My Little Pony IV (26)
M.A.S.H (50)
M.A.S.H (51)
M.A.S.H (52)
Policie v akci
Inga Lindströmová: Dům u jezera
Romantický film (N/Švéd., 2017)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (2)
Doktor z hor:
Nové příběhy VII (13)
Komisař Rex V (2)
Komisař Rex V (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (181)
Poklad z půdy
Rozpal to, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex V (2)
Komisař Rex V (3)
Doktor z hor:
Nové příběhy VII (13)

5.20 Ohnivá sedla 7.05 Stůj, nebo maminka vystřelí
8.45 Rocketeer 11.15 Jeden den v New Yorku 13.00
Teleshopping 13.30 Návrat do budoucnosti 3 15.45
Batman začíná 18.20 Mr. Bean: Největší filmová
katastrofa 20.00 Špionáž, thriller (Fr./USA, 2013)
22.00 Exploze, akční krimithriller (USA, 1992)
23.40 Legenda o vášni, drama (USA, 1994)

Prima cool
14.25 COOL Motorsport 14.50 Re-play 15.25
Futurama V (11) 15.45 COOLfeed 15.55 Americký
chopper (26) 16.55 Top Gear II 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi VI (14-17) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Simpsonovi XXX (18) 20.45 Teorie velkého
třesku XII (18) 21.15 Teorie velkého třesku X (20, 21)
22.10 Partička 22.50 COOLfeed 23.05 COOL e-sport
23.25 Americký chopper (26) 0.25 Partička

Prima Max
7.20 My Little Pony IV (25) 7.50 Gormiti (7) 8.05
Velké zprávy 9.25 Pekelná kuchyně XVI (15, 16)
11.20 Nezvaný návštěvník 13.15 Valentino 15.25
Stmívání, romantické fantasy drama (USA, 2008)
18.05 Perfektní shoda, romantický film (USA, 2015)
20.00 Zuřivá salsa, romantická komedie (VB, 2014)
22.00 Ruská ruleta, krimifilm (Fr., 2017) 0.15
Transformers, akční film (USA, 2007)

úterý 4. června 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IV 9.45 Příběhy slavných... Waldemar
Matuška 10.40 Král, kejklíř a hvězdář.
Pohádka (ČR, 1971) 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
14.25 Všechnopárty
15.10 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala IV
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 Všiváci
Tragikomedie (ČR, 2014)
21.35 Columb
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.10 Taggart
0.20 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky

5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.25
23.15
0.10
1.40
2.25
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3691)
Specialisté (82)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (465)
Můj přítel Monk (4, 5)
Kriminálka Miami X (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3692)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (903)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (24)
Beze stopy II (18)
Můj přítel Monk (4, 5)
Kriminálka Miami X (3)
Krok za krokem VII
Co na to Češi

6.25
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.35
0.35
1.35
2.45
3.45

Prima

Nova Cinema

Gormiti (9)
My Little Pony V (1)
M.A.S.H (52)
M.A.S.H (53)
M.A.S.H (54)
Policie v akci
Inga Lindströmová:
Zamilovaná asistentka
Romantický film (N/Švéd., 2017)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (3)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (14)
Komisař Rex V (4)
Komisař Rex V (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (73)
Mordparta (7)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex V (4)
Komisař Rex V (5)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (14)
Prostřeno!

5.10 Z lásky, nebo pro peníze 6.35 Návrat do
budoucnosti 3 8.40 Můj přítel Monk (2, 3) 11.00
Tančím 13.45 Špionáž 15.40 Legenda o Tarzanovi
17.50 U mě dobrý, komedie (ČR, 2008) 20.00
Okamžik zlomu, thriller (USA/N, 2007) 22.15
Nebezpečné hry, thriller (USA, 1998) 0.25 Pacific
Rim: Útok na Zemi, akční film (USA, 2013)

Prima cool
13.30 COOLfeed 13.40 Simpsonovi VI (16, 17) 14.40
Teorie velkého třesku X (20, 21) 15.30 Futurama V (12)
15.50 COOLfeed 15.55 Americký chopper (27) 16.55
Top Gear II 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi VI
(18-21) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Top Gear
speciál: Když se nedaří (1) 21.20 Teorie velkého třesku
X (22, 23) 22.15 Partička 22.55 COOLfeed 23.05
Americký chopper (27) 0.05 Partička

Prima Max
6.20 My Little Pony IV (26) 6.45 Gormiti (8) 7.05
Velké zprávy 8.25 Pekelná kuchyně XVI (16) 9.15
Vítejte doma! (1) 10.15 Austrálie 13.50 Perfektní
shoda 15.45 Zuřivá salsa, romantická komedie (VB,
2014) 17.50 Vánoce za všechny prachy, komedie
(USA, 2008) 20.00 Nepolapitelní, akční film (USA,
2015) 22.05 48 hodin, krimikomedie (USA, 1982)
0.00 Ruská ruleta, krimifilm (Fr., 2017)

středa 5. června 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IV 9.45 Doktor Martin 10.40
Všechno, co mám ráda 11.05 Host
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 Karel Zich
14.25 Columbo
15.55 To je vražda, napsala IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Škoda lásky
21.30 Nemocnice na kraji města (8/20)
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Grantchester III (6/6)
23.15 Případy detektiva Murdocha X
23.55 Infiltrace
0.50 AZ-kvíz
1.15
Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.40
8.55
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.25
22.50
23.45
0.40
2.15
3.15
3.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3692)
Ordinace v růžové zahradě 2 (903)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (466)
Můj přítel Monk (6, 7)
Kriminálka Miami X (5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3693)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Holky pod zámkem III
MasterChef Česko
Smrtonosná zbraň (1)
Beze stopy II (19)
Můj přítel Monk (6, 7)
Kriminálka Miami X (4)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (465)
Novashopping

6.25
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00

Prima

Nova Cinema

Gormiti (10)
My Little Pony V (2)
M.A.S.H (54)
M.A.S.H (55)
M.A.S.H (56)
Policie v akci
Emilie Richardsová:
Návrat do Sandy Bay
Romantický film (N, 2011)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (4)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (15)
Komisař Rex V (6)
Komisař Rex V (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (182)
Show Jana Krause
Temný Kraj (8)
Policie v akci
Komisař Rex V (6)
Komisař Rex V (7)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (15)
Prostřeno!

5.40 Můj přítel Monk (4, 5) 7.20 Sue Thomas:
Agentka FBI (3-5) 10.40 Batman začíná 13.45
Elektrický jezdec 16.05 Mr. Bean: Největší filmová
katastrofa 17.50 Rafťáci, komedie (ČR, 2006)
20.00 Sexmise, komedie (Pol., 1984) 22.25
Soumrak mrtvých, komedie (VB/Fr., 2004) 0.20
Království, akční film (USA/N, 2007)

Prima cool
13.15 COOLfeed 13.25 Simpsonovi VI (20, 21) 14.25
Teorie velkého třesku X (22, 23) 15.20 Futurama V
(13) 15.40 COOLfeed 15.50 Americký chopper (28)
16.50 Top Gear III 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi VI (22-25) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15
Teorie velkého třesku X (24) 20.45 Teorie velkého
třesku XI (1-3) 22.10 Parta z penzionu 23.05 COOLfeed 23.15 Americký chopper (28)

Prima Max
7.50 My Little Pony V (1) 8.15 Gormiti (9) 8.35 Velké
zprávy 9.55 Vítejte doma! (1, 2) 11.50 Valentino
14.00 Vánoce za všechny prachy, komedie (USA,
2008) 16.10 Nepolapitelní, akční film (USA, 2015)
18.10 Nebezpečná seznamka, thriller (USA, 2016)
20.00 Angelika, romantický film (Fr./Belg./
ČR/Rak., 2013) 22.20 Dost, thriller (USA, 2002)
0.50 48 hodin, krimikomedie (USA, 1982)

čtvrtek 6. června 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IV 9.45 Všechnopárty 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 (8/8)
14.50 Lůžko
15.10 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala IV
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 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.15 Gejzír
21.45 Máte slovo s M. Jílkovou
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Columbo
0.20 Grantchester III (6/6)
1.10 AZ-kvíz
1.35 Toulavá kamera
2.10 Banánové rybičky

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.10
0.00
1.45
2.25
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3693)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (467)
Můj přítel Monk (8, 9)
Kriminálka Miami X (6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3694)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (904)
Život ve hvězdách
Převrat
Thriller (USA, 2015)
Můj přítel Monk (8, 9)
Kriminálka Miami X (5)
Krok za krokem VII
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (466)

6.20
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
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

Gormiti (11)
My Little Pony V (3)
M.A.S.H (56)
M.A.S.H (57)
M.A.S.H (58)
Policie v akci
Emilie Richardsová:
Nezapomenutelný ráj
Romantický film (N, 2011)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (5)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (16)
Komisař Rex V (8)
Komisař Rex V (9)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (74)
Parta z penzionu
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex V (8)
Komisař Rex V (9)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (16)
Prostřeno!

5.40 Sue Thomas: Agentka FBI (5-7) 8.20 Jeden
den v New Yorku 10.05 Elektrický jezdec 12.55
Osudové pláže, drama (USA, 1988) 15.45 Sexmise,
komedie (Pol., 1984) 18.10 Křupan, komedie (USA,
2000) 20.00 Až tak moc tě nežere, romantická
komedie (N/USA, 2009) 22.30 Síť, thriller (USA,
1995) 0.35 Okamžik zlomu, thriller (USA/N, 2007)

Prima cool
11.50 Futurama V (13) 12.20 Simpsonovi VI (22, 23)
13.10 COOLfeed 13.20 Simpsonovi VI (24, 25)
14.20 Teorie velkého třesku XI (2, 3) 15.15 Futurama
V (14) 15.40 COOLfeed 15.50 Americký chopper
(29) 16.50 Top Gear III 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi VII (1-4) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku XI
(4, 5) 22.20 Bestie 0.15 Americký chopper (29)

Prima Max
7.35 My Little Pony V (2) 8.05 Gormiti (10) 8.20
Velké zprávy 9.40 Vítejte doma! (2, 3) 11.30
Perfektní shoda 13.25 Nebezpečná seznamka 15.15
Angelika, romantický film (Fr./Belg./ČR/Rak., 2013)
17.40 Zajíček bez oušek, romantická komedie
(N, 2007) 20.00 Čas pracuje pro vraha, krimifilm
(ČR, 1979) 22.00 Samec, komedie (USA, 2009)
0.10 Dost, thriller (USA, 2002)

pátek 7. června 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IV 9.45 Doktor Martin 10.35
Nemocnice na kraji města (8/20)
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
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Josef Bláha
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 Láska rohatá
21.30 Všechnopárty
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Hercule Poirot
23.20 Případy detektiva Murdocha X
0.05 AZ-kvíz
0.35 Objektiv
1.00 Banánové rybičky
1.35 Chalupa je hra

5.55
8.40
8.55
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.05
0.20
1.55
2.35
3.20
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3694)
Ordinace v růžové zahradě 2 (904)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (468)
Můj přítel Monk (10, 11)
Kriminálka Miami X (7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3695)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ostravak Ostravski
Komedie (ČR, 2016)
Trable v ráji
Komedie (USA, 2009)
Můj přítel Monk (10, 11)
Kriminálka Miami X (6)
Život ve hvězdách
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (467)

6.20
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
0.25
1.25
2.25
3.25
4.25

Prima

Nova Cinema

Gormiti (12)
My Little Pony V (4)
M.A.S.H (58)
M.A.S.H (59)
M.A.S.H (60)
Policie v akci
Jana a dobrodruhová:
Návrat do Afriky
Romantický film (N, 2015)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (6)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (1)
Komisař Rex V (10)
Komisař Rex V (11)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Napospas osudu
Thriller (USA, 2014)
Komisař Rex V (10)
Komisař Rex V (11)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (1)
Prostřeno!
Policie v akci

5.10 Křupan 6.50 Můj přítel Monk (8, 9) 8.40 Dick
Tracy 11.05 Sexmise 14.00 Kawasakiho růže 15.55
Až tak moc tě nežere 18.25 Neuvěřitelná cesta,
rodinný film (USA, 1993) 20.00 Čtyřlístek ve službách krále, animovaný film (ČR, 2014) 21.55
Swordfish: Operace Hacker, akční film (USA, 2001)
23.45 Převrat, thriller (USA, 2015)

Prima cool
10.45 Autosalon 11.50 Futurama V (14) 12.20
Simpsonovi VII (1, 2) 13.15 COOLfeed 13.25
Simpsonovi VII (3, 4) 14.25 Teorie velkého třesku XI
(4, 5) 15.15 Futurama V (15) 15.40 COOLfeed 15.50
Americký chopper II (1) 16.50 Top Gear III 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi VII (5-8) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 X-Men Origins: Wolverine 22.30
Vražedné jezero 0.25 Americký chopper II (1)

Prima Max
7.35 My Little Pony V (3) 8.05 Gormiti (11) 8.25
Velké zprávy 10.05 Vítejte doma! (3, 4) 11.55 Holky
z lepší společnosti 13.55 Zajíček bez oušek 16.25
Šťastná linka, romantický film (Kan., 2016) 18.15
Jesse Stone, krimiseriál (USA, 2005) 20.00
Komisař Maigret zuří, krimifilm (Fr., 1963) 22.00
Vetřelci vs. Predátor 2, sci-fi film (USA, 2007) 0.15
Samec, komedie (USA, 2009)

V DENÍKU MF DNES
VYCHÁZÍ 1. ČERVNA 2019
PŘÍLOHA VĚNOVANÁ

VYŠKOVU
Novinky, historky i slavní rodáci
VYŠKOV | Je držitelkou 40 medailí,
z toho 26 zlatých z republikového mistrovství. Na olympijských hrách v Aténách se v časovce umístila na pátém
místě. Jak se nejúspěšnější české cyklistce Ladě Kozlíkové dnes žije, si už zítra
můžete přečíst ve speciální příloze
MF DNES věnované Vyškovu.
Vzpomeneme i na další významné rodáky, mezi které patří i ředitel Masarykova onkologického ústavu Jan Žaloudík či herec Boris Hybner.

O obsáhlých dějinách Vyškova se rozpovídala historička zdejšího muzea Renata Kotulánová. Povypráví například
o rozsáhlém požáru, který v roce 1917
způsobila místní hospodyňka, která zapomněla sádlo na plotně. Sama tuto
tragédii nepřežila, uhořela ve svém
domě. O život přišlo celkem pět lidí,
27 jich bylo těžce popálených, k tomu
je třeba připočítat 67 zničených domů
a 184 rodin, které přišly o domov.
Na obnovu města tenkrát přispěli politi-

ci, instituce, ale také soukromí dárci. Během přestavby se tak promítly do vzhledu třeba prvky funkcionalismu.
Dále také vysvětlí, proč se Vyškovu
říkalo „Moravské Versailles“ nebo jak
rozvoj tohoto jihomoravského města
ovlivnila druhá světová válka.
Na dvanácti stranách zmíníme i novinky, které se pro pacienty připravují
ve vyškovské nemocnici. Kraj tam naplánoval několik větších investičních
akcí. Obyvatelům Vyškovska slouží

toto zdravotnické zařízení už od roku
1951, kdy stavbaři po pěti letech dokončili jeho výstavbu. Dnes je spádovou nemocnicí pro devadesát tisíc lidí.
Změn dozná i centrum města a velká
událost se očekává v souvislosti s bývalou synagogou na Masarykově náměstí.
Pravděpodobně bude prohlášena za kulturní památku. Radnice tuto novorománskou stavbu plánuje opravit. Její historie sahá až do roku 1885. Více už v zítřejším vydání MF DNES.
(vh)
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Brno, Palackého třída 164 tel.: 733 320 758

Rompa CZ s. r. o.
- jsme specialisté na plasty

AQUAPARK VYŠKOV
Otevírací dOba:
červen
červenec a srpen

po-pá
so-ne
po-ne

10.00 - 19.00
09.00 - 20.00
08.00 - 20.00

AQUAPARK VYŠKOV
Sportovní 5, vyškov
tel.: 517 348 745
e-mail: bazen@vyskov.cz
www.aquaparkvyskov.cz

KOMPLETNÍ
REKLAMNÍ SERVIS
•
•
•
•
•

Reklamní předměty s potiskem
Tampotisk • Sítotisk • Potisk textilu
Gravírování a laser • Velkoplošný tisk
Ofsetový tisk • Řezaná graﬁka
Reklama na míru

Našim zákazníkům z různých segmentů
dodáváme plastové výrobky s vestavěnými
elektronickými součástkami nebo třeba obaly
z plastů. Jsme tradiční ﬁrma působící
na 3 kontinentech se sídlem v západní Evropě,
která sbírá zkušenosti již od roku 1881.
Rompa CZ s. r. o.
Cukrovarská 494/39, 682 01 Vyškov
tel.: 515 550 311, e-mail: info@rompa.cz
www.rompagroup.com

Město Bučovice
zve na akci
Dobývání zámku: Bučovice 1645
kdy: 21. a 22. června 2019
kde: Bučovice
vstupné: zdarma
hlavní tahák: bitevní ukázka 22. června v 15.00

Chcete pracovat pro stabilní
českou strojírenskou ﬁrmu?
Chcete mít spoustu beneﬁtů
a příjemné pracovní prostředí?
Podívejte se na přehled volných pozic na
www.hestego-kariera.cz
HESTEGO a.s.
Na Nouzce 470/7
682 01 Vyškov
tel.: 517 321 069
www.hestego.cz

Společnost
HM MODEL, s.r.o.
Společnost HM MODEL, s.r.o. je česká ﬁrma
vyrábějící plastové a kovové prototypové díly
a přípravky na výrobu světlometů.

Jiřina Richardson – JB REKLAMA
Nádražní 3, 682 01 Vyškov
tel.: 603 823 897
e-mail: jbreklama@centrum.cz
www.jbreklama.cz

více na
www.bucovice.cz,
www.facebook.com/Bucovice1645

MODEL, s.r.o.
Ždánská 1142
685 01 Bučovice
tel.: 544 223 667, 775 381 315, 777 308 759
e-mail: vyroba@hmmodel.cz
www.hmmodel.cz

8. ročník Festivalu
Antonína Tučapského

WAGNER
stavební spol. s r.o.

Vodovody
a kanalizace Vyškov, a.s.

Městské kulturní středisko Vyškov za podpory
města Vyškova opět po dvou letech pořádá
sborový Festival Antonína Tučapského 2019,
letos již jeho 8. ročník. Srdečně zveme všechny
milovníky hudby i sborového zpěvu. Vstup
na soutěžní přehlídku i oba koncerty je volný.

Jsme rodinná stavební společnost založená
v roce 1991. Provádíme veškeré stavby
občanského charakteru, drobné dopravní
stavby, opravy a údržbu průmyslových areálů.
Specialitou jsou stavby volnočasových veřejných
prostor, dětských hřišť a ﬁtness parků.

Hlášení poruch:
Zákaznická linka:

MKS Vyškov
Jana Šoupala 137/4
682 01 Vyškov
www.vyskov-mesto.cz/

WAGNER stavební spol. s r.o.
Křečkovská 90/49, 682 01 Vyškov
tel.: 777 830 951
www.wagnerstavebni.cz

MAGNUM CAR a.s.

KOLA USNUL

Frischmann Vyškov,
spol. s r.o.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
> prodej nových i ojetých vozů
> servis
> náhradní díly

•
•
•
•

Marcipánové ﬁgurky z pravého mandlového
marcipánu.

MAGNUM CAR a.s.
Brněnská 37
682 01 Vyškov
tel.: 517 343 242
www.magnumcar.cz

Prodejna Veus
U Jandovky 128/5
682 01 Vxškov
tel.: 517 333 585
www.veus.cz

JÍZDNÍ KOLA ELEKTROKOLA PRODEJ
SERVIS
BAZAR
PŮJČOVNA MOŽNOST TESTOVÁNÍ

800 137 239
517 324 930

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13, Vyškov - Město
682 01 Vyškov
e-mail: info@vakvyskov.cz
www.vakvyskov.cz

Frischmann marcipán
tel.: 517 365 458
e-shop: www.marcipan-vyskov.cz
www.frischmann-marcipan.cz

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…

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

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU, BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU

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

www.shopgsm.cz

„Je fajn
vidět, že to,
co vyrábím,
je nejen užitečné,
ale i krásné.“
Milan, operátor
výrobní linky

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

STABILITA
A JISTOTA
VÝDĚLKU

HLEDÁME TĚ DO TÝMU

LÁKÁ TĚ PRÁCE S VŮNÍ DŘEVA?
NABÍZÍME BENEFITY

HLEDÁME MUŽE I ŽENY

/
/
/
/
/
/

/ operátor – obsluha výrobní linky,
manipulace s výrobky a technologií
/ kontrola kvality – průběžná
kontrola kvality vyráběných parket

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

vyhlašuje výběrové řízení
na pracovní pozici:
SAMOSTATNÝ INVESTIČNÍ
TECHNIK
Místo výkonu práce: Velké Opatovice (včetně odloučených závodů)
Požadujeme: vzdělání - ÚSO nebo VŠ stavební
řidičský průkaz „B“
praxe ve stavební projekci a výstavbě vítána
znalost cizího jazyka vítána
Nabízíme:

práce ve stabilní nadnárodní společnosti
profesní růst ve zkušeném kolektivu
výhodné platové podmínky s možností dalšího růstu
pružná pracovní doba, 26 dnů dovolené
příspěvky na penzijní a životní pojištění
rozsáhlý sociální program, příspěvky na stravování

Předložte:

strukturovaný životopis
kopie dokladů o absolvování vzdělání a pracovní praxi

Nástup:

co nejdříve po skončení výběrového řízení

DO SMĚNNÉHO PROVOZU

Zájemci, hlaste se do 28. 06. 2019
u pí Dany Krejčířové, vedoucí personálně-mzdového oddělení
tel.: 516 493 306, 725 777 909, mail: Dana.Krejcirova@pd-group.com

MORAVSKÝ DUDÁK

KOMERČNÍ PREZENTACE PIVOVARU STRAKONICKÝ DUDÁK

Strakonické pivo dobývá Moravu
Pivo ze strakonického pivovaru Dudák
se pije stále více i na Moravě. Pivovar
z jihu Čech tu má vlastní sklad s chlazenými boxy. Počet odsud expedovaného
piva se v posledních letech zněkolikanásobil. Roste počet moravských restaurací, kde je na čepu Dudák nebo Klostermann. Například Buchlovice u Uherského Hradiště už nejsou známé jen pálenkou, ale i výborným Dudákem. Město
Zastávka u Brna se mezitím mění v takové malé moravské Strakonice.
Odtud se rozváží strakonické pivo po
celé Moravě. Navíc se sudy uskladněné
v Holasicích u Brna, kde má pivovar Dudák svůj distribuční sklad, vozí i na Slovensko a také do Maďarska. Výborná
zpráva je, že piva se tu prodá rok od
roku víc. Ve srovnání s červencem roku
2017 se ho například odsud odvezlo asi
700 hektolitrů. „Pro srovnání, začínali
jsme na 300 hektolitrech,“ demonstruje
moravský nárůst zájmu o strakonické
pivo vedoucí zdejšího skladu Miroslav
Šustáček. Červenec je většinou nejsilnější měsíc v roce.
Sklad, kde se pivo udržuje v ideální
teplotě v chladicím boxu, zde funguje od
roku 2012, díky reklamním plochám
i logu pivovaru je vidět daleko ze silnice.

šejí to, co na Moravě není tak známé.
„Na Moravě ale odborníci vědí, že jsme
jeden z mála pivovarů, který vyrábí
pivo tradiční metodou, oceňují, že
máme nepasterizované pivo a že i do
lahví dáváme nefiltrované pivo,“ shrnuje moravský patriot jedinečné vlastnosti
strakonického piva.

Moravští hospodští: skalní
příznivci i experimentátoři

Slovácké Buchlovice, to je
skvělá pálenka, ale i Dudák

Dudák, Král Šumavy, Klostermann,
Otavský zlatý i různé strakonické speciály se odtud vozí do různých koutů celé
Moravy, ale i na Slovensko a do Maďarska. Celkově jde zhruba o stovku odběrných míst, další přibývají.
„Máme nového obchodního zástupce
a stále lépe se nám daří pokrýt oblast východní Moravy,“ vysvětluje Šustáček.
Co se hospodských týká, podle Šustáčka se ti moravští dělí na skalní příznivce, kteří znají kvalitu a proces výroby
strakonického piva, a ty, kteří rádi zkou-

Pokud si chcete dát výborně ošetřeného
a skvěle načepovaného Dudáka a jste ve
Zlínském kraji, vyrazte do Buchlovic
u Uherského Hradiště. Dva bratři – Filip a René Krystýnkovi – tu provozují
dva velké a hojně navštěvované podniky: rodinný restaurant Berchtold, jenž
stojí přímo v Buchlovicích, a také hostinec U Hanuše, který je na hradě Buchlově, což je jedna z nejoceňovanějších památek celé Moravy a nejvýraznější dominanta moravského Slovácka.
„Mysleli jsme si, že se strakonickým

Moravský Dudák Pivo ze Strakonic
se objevuje ve stále více moravských hospodách. Vlevo bratři Krystýnkovi v Buchlovicích, vpravo dudácký sklad v Holasicích u Brna.
pivem tu neuspějeme, ale opak je pravdou. Po počáteční nedůvěře si ho oblíbili místní, kteří se zajímají o Strakonice
i novinky z pivovaru, ale také turisté,
kterých sem přes léto kvůli krásné přírodě jezdí desítky tisíc,“ uvádí svorně bratři Krystýnkovi. V kuchyni vaří většinou
české speciality a domácí pizzu.
„Ještě jsem neslyšel negativní reakci.
Místní jsou rádi, že mohou koštovat
jiné pivo, které neznali a výborně chutná. Je to pro ně příjemná změna. Turisté
reagují pozitivně. Chutná také Slovákům. Jihočeši jsou samozřejmě překvapení, protože tu Dudáka nečekají,“ směje se René Krystýnek.

Zastávka u Brna
= moravské Strakonice
Takové menší, hlavně moravské Strakonice. To je dvoutisícové městečko Zastávka u Brna. Ve zdejší restauraci Stadion, která stojí přímo na hřišti, kam
o víkendech zavítají stovky lidí, mají na

Spokojení štamgasti Hospodský Libor Nehyba potvrzuje, že hosté si strakonické pivo nemohou vynachválit.

čepu Dudáka, Klostermanna, Otaváka,
všude jsou cedule a reklamní štíty, které
dělají reklamu strakonickému pivovaru
– ten navíc podporuje zdejší fotbalový
klub. Prostě strakonická idylka uprostřed Moravy. „Začátky byly těžké. Štamgasti byli zvyklí na pivo z Brna a z Plzně, ale dnes jsou všichni moc spokojení
a nemůžou si strakonické pivo vynachválit. Mám tu i široký výběr piv, takže si vybere opravdu každý. Navíc spolupráce s pivovarem je výborná, starají
se o mne a je vidět, že si mě jako zákazníka moc váží,“ říká Libor Nehyba, který hospodu provozuje již více než rok
a půl, jejím majitelem je zdejší obec.
Restaurace má 60 míst, do salonku se
vejde dalších 25. V létě se tu otevírá prostor pro 150 lidí před hospodou a vzadu
je amfiteátr, do kterého se vejde dalších
250 hostů. Pořádá tu koncerty, turnaje,
dětské dny. Snaží se o vytváření kulturního života. „Obsáhnout vše personálem je velice náročné, ale pro mě je nejdůležitější, když jsou spokojení hosté.
Dudák mi v tomto výrazně pomáhá jak
výborným pivem, tak i vybavením, servisem a technikou,“ uvádí.
Sedmačtyřicetiletý Libor Nehyba je
vyučený kuchař, v pohostinství se pohybuje celý život. Část života věnoval cestování a v zahraničí i vařil. Jako kuchař
se například živil v Mexiku, Řecku, Itálii. 13 let byl šéfkuchařem v Brně
a v Praze. Následně si pronajal restauraci v Zastávce u Brna.
Zkušenosti, které během bohatého
profesního života načerpal v zahraničí
nebo ve velkých provozech, nyní úročí
v restauraci Stadion. Pro své hosty o víkendech dělá zvěřinové hody, zabijačku, tematická grilování. Snaží se vymýšlet vlastní recepty na jídla, která si
hosté jinde nedají. „To mi zaručí, že
v pátek a v sobotu hospodu zcela naplním,“ uvádí.
(PR)

Německý spisovatel Johann Wolfgang Goethe: Není větší chyby než...

Tajenka: ... přestat zkoušet.
INZERCE

RIHO CZ , a.s.

přední výrobce akrylátových van,
masážních systémů,
sprchových zástěn a vaniček

HLEDÁ KANDIDÁTY NA POZICI

Operátor robotického
pracoviště
Požadujeme:
• SOU/SŠ technického zaměření
• řidičský průkaz skupiny B
• pečlivost, odpovědnost
• manuální zručnost
• dobrý zdravotní stav
Nabízíme:
• dvousměnný provoz
• dobré platové podmínky
• smlouva na dobu určitou s možností prodloužení
• příspěvek na dopravu do zaměstnání
• zázemí zahraniční společnosti
Profesní životopis zasílejte na adresu:
RIHO CZ, a.s., Suchý 37, 680 01 Suchý
nebo přímo kontaktní osobě:
Martin Sedlák,
sedlak@riho.cz, 725 834 852

Jihomoravský kraj
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Kde je poklad
Habánů? Prozradí
to geocaching
VELKÉ BÍLOVICE | Mírumilovní a pokrokově smýšlející lidé, zruční řemeslníci, výborní stavitelé a zejména vynikající vinaři... Takoví byli novokřtěnci neboli Habáni, kteří před více než čtyřmi staletími žili na území Velkých Bílovic.
Po Bílé hoře museli Habáni na nátlak
vrchnosti Moravu opustit. Legenda tvrdí, že před svým odchodem ukryli svůj
pověstný zlatý poklad v truhlách ve
zdech svých sklepů. Po celá čtyři staletí
se však nikomu truhly se zlatem najít nepodařilo.
Na tuto starou legendu teď mohou navázat příznivci geocachingu. Po stopách Habánů je provede hra, kterou připravilo vinařství Habánské sklepy, jež
na vinařský um novokřtěnců navazuje.
V okolí vinařství ukrylo tři schránky –
takzvané keše. Ty zavedou výletníky
prostřednictvím GPS souřadnic na místa, kde v minulosti Habáni žili a pracovali. Úspěšným nálezcům odhalí nejen
příběh o zlatém pokladu, ale také zajímavosti spjaté s vinařským umem Habánů.

Fritzmeier s.r.o.
Tovární 592/3
682 01 Vyškov - Pøedmìstí
www.fritzmeier.cz

Těží z příběhu novokřtěnců
„Filozofie našeho vinařství navazuje na
pokoru Habánů, jejich pracovitost i znalosti v oblasti vinohradnictví. O novokřtěncích, jak se jim také přezdívalo,
toho víme mnoho, ostatně právě u nás
se nachází největší dochovaný Habánský sklep. Jejich příběh je hezký, a proto se o něj rádi podělíme, jak v rámci
prohlídek ve vinařství, tak i nyní prostřednictvím geocachingu,“ přiblížila
manažerka Habánských sklepů Lenka
Štemberová, která je sama aktivní geocacherkou.
Všechny keše jsou umístěny tak, aby
byly jednoduše přístupné pro rodiny
s dětmi. Pro prvonálezce je připravena
odměna v habánském stylu.
Geocaching si za poslední léta získal
obrovskou oblibu. Volnočasová aktivita na pomezí hry a sportu je ideální pro
téměř všechny věkové kategorie. Hráči
za pomocí GPS vyhledávají skryté
schránky – keše, o nichž jsou známy jejich souřadnice. Po jejich objevení se
hráč zapíše do takzvaného logbooku –
malé knížečky umístěné ve schránce,
poté schránku zamaskuje a uschová na
stejném místě. Hráči po nalezení keše
mohou rovněž vyměňovat jejich obsah
v podobě drobných předmětů.
Bližší informace o schránkách jsou
pro zájemce k dispozici na www.geocaching.com a www.habanskesklepy.cz.
Velkobílovické vinařství není první,
které oblibu geocachingu zkouší využít.
Už před deseti lety se skupina vinařů
V8 hrou inspirovala a vymyslela takzvaný winecaching. Tehdy mohli lidé v keších uschovaných v blízkosti jejich vinařství najít žetony, jež mohli proměnit
v malou řízenou degustaci. (sol)

www.5plus2.cz

s.r.o. Rožmitálová 14, Blansko

T/F: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz
www.stourblansko.cz
www.dovolenalast.cz

Centrum zájezdů dovolená
lASt mInute –nejnIŽŠÍ CenY od 304 CK

Alexandria*Americatours*BlueStyle*Brenna*Čedok*exim*eso
Firo*Fischer*neckermann*nev-dama*riviera*travel2002*victoria* aj.

! vYuŽIjte ČASovÉ SlevY AŽ 53%! CenY jI6 od 9.890 Kč !
leteCKY: BulHArSKo * eGYPt * mAllorCA * mAltA *
KAláBrIe * ŘeCKÉ oStrovY * SArdInIe * tunISKo * tureCKo *
BuSem: CHorvAtSKo * ItálIe * ŘeCKo * ŠPAnĚlSKo od 6.890 Kč
CeStY zA PoznánÍm* eurovÍKendY: velKÝ vÝBĚr let I BuS!
do SvĚtA od náS = jIŽ 28 let GArAnCe Pro váS!

European Data Project, s.r.o.
Komořany 146, 683 01 Rousínov
Výroba elektronických zařízení
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Brno, Blansko a Vyškov

Pod vysokou
sítí zavládl
babylon
Nejen bitvami o účast v 1. fotbalové lize žijí tento
týden sportovní fanoušci v Brně. Pod Špilberk
zavítaly i mužská a ženská volejbalová reprezentace.

Je-li vaším cílem získat stabilní a dobře ohodnocenou práci
v moderním závodě potom přijďte mezi nás!
Pro naše výrobní závody v Komořanech a Rousínově
hledáme vhodné kandidáty/kandidátky na pozice:

TECHNOlOG MONTÁžÍ
VEDOUCÍ A NÁKUPčÍ AUTOSERViSU
ObSlUHA liSU HAEGR

ZÁVOD ROUSÍNOV
obsluha CNC, obsluha lisu HAEGR, kontrolor
výroby, zámečník, konstruktér, automechanici
pro osobní a nákladní vozidla, autoelektrikář,
technolog, vrátný, údržbář, uklízečka, operátor
svařovacích a brousících robotů,
lakýrník – prášková lakovna

ZÁVOD KOMOŘANY
montážní pracovníci, referent administrativy
NJ/AJ, mzdová účetní, servisní technik vyhl. 50,
vývojový konstruktér elektro, elektrikář,
manager investičního útvaru, rozpočtář,
stavbyvedoucí, projektant pozemních staveb,
zedník, stolař, právník
KONTAKT:
Ing. Petra Durajová, tel.: 517 300 161, e-mail: pdurajova@edpsro.cz
Požadujeme: vzdělání příslušného zaměření nebo praxi na
uvedené pozici, vysoké pracovní nasazení,
spolehlivost, ochotu učit se novým věcem
Nabízíme: zázemí silné prosperující společnosti, odpovídající mzdové
ohodnocení, práci v moderním prostředí s nejmodernějším
technickým vybavením, jazykové vzdělávání, příspěvek
na stravování a jídelny v obou závodech, firemní akce,
zvýhodněné telefonní tarify, možnost slevy na fitness,
autobusové zastávky u firmy v Komořanech i Rousínově,
parkoviště pro zaměstnance
Informace o pracovních pozicích naleznete na stránkách www. jobsedp.cz
V případě, že vás zaujala naše nabídka a splňujete požadované předpoklady,
navštivte naše personální odd. v sídle společnosti Komořany 146
ve dnech po – čt od 8,00 do 11,00 hodin
případně zašlete svůj profesní životopis na uvedené kontaktní pracovníky.

Pavla Šmídová se těší na zápasy v Brně.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BRNO | Šanci vidět na jednom místě
obě volejbalové reprezentace mají díky
dvojzápasům Evropské ligy tento týden
fanoušci v Brně. Po středečních střetnutích, v nichž se muži utkali s Ukrajinou
a ženy se Slovenskem (hrálo se po uzávěrce vydání – pozn. red.), hrají zítra
v hale v Králově Poli muži proti Finsku
a ženy proti Ukrajině.
Český volejbalový svaz využívá možnosti pořádat dvojzápasy pravidelně,
a po loňských zápasech v Praze padla letošní volba na Brno kvůli stabilní hráčské i fanouškovské základně.
„Očekáváme velký zájem diváků.
Málo sportů má možnost pořádat takové dvojzápasy, volejbal k nim však patří a preferujeme představit muže i ženy
vždy na jednom místě. Věříme, že pro
fanoušky je to zajímavé,“ řekl Lukáš
Kozáček z organizačního štábu.
Možnost zahrát si v Brně vítá i kapiINZERCE

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

FOTO | ONDŘEJ DRIML, ČVS

tánka ženské reprezentace Pavla Šmídová, za svobodna Vincourová, která je brněnskou odchovankyní. „Přestože jsem
hrála v zahraničí a naposled v Praze, považuji halu v Králově Poli stále za svoji
domácí,“ přiznala. „Těším se nejen já,
ale i ostatní holky, které třeba během sezony hrají v cizině. Pro ně je to možnost
ukázat se na domácí scéně,“ řekla Šmídová, sestra hokejisty Tomáše Vincoura, dvojnásobného vítěze extraligy s Kometou.
Kapitánka výběru se na začátku týdne těšila, jak mezi zápasy zajde se spoluhráčkami do města na kávu, více než
procházky ale volejbalistky musí zajímat sehrávání na palubovce. Reprezentace má nového trenéra, jímž je řecký
odborník Giannis Athanasopoulos, čerstvý vítěz německé bundesligy se Stuttgartem. „Chce po nás víc emocí, sám je
horkokrevný a často nás hecuje,“ podotkla Šmídová. Povinným jazykem
v týmu je angličtina, aby rozuměli všichni. Athanasopoulos má totiž jednoho
českého a jednoho polského asistenta,
takže reprezentace připomíná jazykový
babylon.
Ženy do Evropské ligy vkročily vítězstvím 3:0 ve Švédsku, muži podlehli Bělorusku na jeho půdě 1:3. Ženy se
v Brně v rámci Evropské ligy připravují
na letní olympijskou kvalifikaci, do níž
půjdou jako outsider. Muži pilují formu
na mistrovství Evropy. Obhajovat budou 7. místo.

