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Spoluzakladatelka spolku Sudetikus Martina Seidlerová žila několik let v Praze a v Mexiku.

Pro mnohé je to spolek s nevhodným názvem.
Sudetikus však rozproudil v Jeseníku spolkový život
natolik, že už po dvou letech své existence je ve
městě fenoménem.
ROSTISLAV HÁNYŠ
JESENÍK | Tři akce měsíčně má letos
na programu jesenický spolek Sudetikus. O návštěvnost se přitom obávat nemusí – jak potvrdily poslední dva roky
fungování organizace, o většinu je velký zájem.
„Mám radost, že se u nás pozvedl
spolkový život a Sudetikus má na tom
velkou zásluhu,“ říká Martina Seidlerová, spoluzakladatelka a předsedkyně
spolku. Když se po letech života v Pra-

ze a Mexiku vrátila na Jesenicko, hned
začala přemýšlet, jak zpestřit život ve
městě. A v roce 2014 zorganizovala první Restaurant Day.
„To je přesně akce, která dokáže lidi
dostat ven. Je připravovaná lidmi pro
lidi. Vznikla ve Finsku a rozšířila se do
celého světa. Každý si vlastně může vytvořit svou restauraci, kavárnu nebo bar
na jeden den. Cílem Restaurant Day je
vnést víc života do ulic, šířit dobrou náladu a společně se radovat z jídla připraveného s láskou.“
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Sudetikus se zrodil v roce 2016 v hlavách Seidlerové a její kamarádky. Přidalo se ještě několik dalších aktivních lidí.
„Náš záběr se pořád rozšiřoval. Program už je tak náročný, že v omezené sestavě sotva stíháme,“ podotýká předsedkyně spolku.
Název Sudetikus řadu lidí na Jesenicku popouzí. „Samozřejmě jsme od mnohých lidí schytali kritiku, že takový název je vzhledem k minulosti nevhodný.
Podle nás to tak není. Vždyť z geografického hlediska tady pořád jsou Sudety,“ říká Seidlerová.
Co vlastně Sudetikus znamená?
„Je to latinský druhový název endemické rostliny v Hrubém Jeseníku – hvozdíku kartouzku sudetského, ale také se dá
říct, že Jesenicko je kus Sudet, takže z každého se dá vzít něco,“ vysvětluje.
POKR. NA STR. 3
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Šumpersko a Jesenicko

KRÁTCE
Výstava fotografií
představí extrémní závod
ŠUMPERK | Atmosféru extrémních překážkových závodů Spartan Race budou
moci alespoň zčásti nasát prostřednictvím fotografií Lenky Hoffmannové zájemci, kteří zamíří na její výstavu v galerii šumperského divadla. Vernisáž expozice se uskuteční v sobotu, a to od 17 hodin. Výstava potrvá až do 20. května.
Extrémní závod Spartan Race je jedním
z nejpopulárnějších překážkových klání
svého druhu na světě. Založil jej Joe
De Sena ve Spojených státech amerických v roce 2010, brzy poté se závod
rozšířil do zemí celého světa.
(lds)

Přednáškový večer bude
na téma architektura
ZÁBŘEH | Na přednáškový večer o architektuře mohou v pondělí 9. dubna zamířit lidé do zábřežského kina Retro.
Architekt Lukáš Blažek jim ukáže, co
pro něj znamená „dobrej standard“
a představí originální stavby navržené
studiem Ječmen, včetně rekonstrukce
zábřežské základní umělecké školy.
Adam Wlazel ve své přednášce s názvem Zpátky na dno! zase zájemcům
přestaví, co všechno může být architektura v podání studia Mobilní architektonická kancelář. Program v kině Retro začne v 17.30 hodin.
(rš)

Radnice uzavře kvůli
opravám boční vchod
ŠUMPERK | Z důvodu rekonstrukce
bude od pátku 6. dubna do úterý 17. dubna uzavřen boční vchod do šumperské
radnice (ze strany od morového sloupu). Do budovy se lidé proto ve zmíněném období dostanou pouze hlavním
vchodem. Od pondělí 7. května do čtvrtka 31. května potom bude naopak uzavřen hlavní vchod a na radnici budou
lidé moci vstoupit pouze bočním vchodem ze strany od morového sloupu. (rš)

V Šumperku začínají
farmářské trhy
ŠUMPERK | Další, v pořadí už osmá sezona vyhlášených farmářských trhů startuje tento pátek v Šumperku. Zájemci si
na nich budou moci tradičně koupit potraviny přímo od místních či regionálnách farmářů a pěstitelů, seženou tam
však také tradiční výrobky, a to nejen
z Olomouckého kraje. Trhy se budou
konat v době od 8 do 16 hodin na Hlavní třídě, a to vždy první pátek v měsíci.
Poslední letošní farmářský trh bude
Hlavní třída hostit v říjnu.
(rš)

Ambulance pacientům
pomůže od bolesti zad
Soukromá Jesenická
ortopedie změnila sídlo
a zároveň rozšířila
spektrum
poskytovaných služeb.
VLADIMÍR ONDERKA
JESENÍK | Infuzní terapie, kterou ocení
zejména pacienti potýkající se s bolestmi zad. To je jedna z novinek, o které
rozšíří nabídku tradiční Jesenická ortopedie. Toto soukromé zařízení nyní
mění sídlo své ambulance. Namísto
v nemocnici ji zájemci nově najdou
v budově bývalé polikliniky v Dukelské
ulici v Jeseníku.
„Součástí ambulantního pracoviště
bude i zákrokový sálek, na kterém budou ortopedi provádět drobné výkony
jako operace karpálního tunelu, rosolových váčků nebo lupavých prstů,“ nastínil primář Zdeněk Štěpán.
Doplnil, že zákrokový sál není jedinou novinkou ambulance. „Konkrétně
mohu zmínit rázovou vlnu, kterou na Jesenicku doposud nikdo nenabízí,“ podotkl Štěpán.
Takzvaná rázová vlna umožňuje neinvazivní léčbu potíží pohybového aparátu. Jde o akustickou vlnu, která přenáší
vysoké množství energie do bolesti-

Ambulanci Jesenické ortopedie pacienti najdou na nové adrese. Přesídlila
do budovy bývalé polikliniky.
FOTO | ARCHIV NEMOCNICE ŠUMPERK
vých bodů, čímž vyvolává hojivé a regenerační procesy šlachového aparátu
a měkkých tkání.
Ortopedická ambulance, která ordinuje od pondělí do pátku, má v Jeseníku

bohatou historii, a to zejména díky spolupráci se šumperskými ortopedy, kteří
na severu Olomouckého kraje pomáhají
pacientům s bolestmi pohybového ústrojí už od roku 1957.

Výstava cílí na děti a na fyziku
ŠUMPERK | Odhoďte své předsudky
vůči fyzice a přijďte si s ní pohrát do muzea. Touto „výzvou“ láká šumperské
Muzejíčko na novou výstavu s názvem
Fyzika hrou. Návštěvníci se v expozici
dozvědí například to, jak funguje magnetismus nebo co říká Ampérovo pravidlo pravé ruky.
„Jak již název expozice napovídá, výstava je věnována především fyzikálním zákonům a jejich využití v praxi,
s kterými se návštěvníci seznámí hlavně prostřednictvím her,“ přiblížila Eva
Šebestíková, mluvčí Vlastivědného muzea v Šumperku, pod které místní Muzejíčko spadá.
Doplnila, že část vystavených věcí si
Muzejíčko pro potřeby výstavy vypůjči-

Expozice představuje dětem fyziku hravou formou.
FOTO | MUZEUM
lo. Jde zejména o interaktivní exponáty,
které názorně předvádějí třeba to, jak
vzniká elektrická energie nebo jak funguje magnetismus.
„Druhá část výstavy je dílem našich
zaměstnanců a je zaměřena zejména na

jednoduché stroje a jejich typické příklady. Rovnováha na páce a kyvadlo je demonstrováno na dvou typech klasických houpaček, kolo na hřídeli je použito na modelu jeřábu a kladka a kladkostroj pomůže při zvedání břemene,“
popsala Šebestíková.
Doplnila, že zájemci si mohou na výstavě prohlédnout také čerpání vody pomocí Archimédova šroubu nebo přemisťování nákladu po nakloněné rovině.
„Tato část je určena i pro menší děti.
Jak jsme již v Muzejíčku zvyklí, i na
této výstavě platí, že dotýkati se exponátů je povoleno,“ podotkla mluvčí šumperského muzea.
Expozice bude návštěvníkům přístupná až do 29. června.
(lds)
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Sudetikus provokuje, ale i baví
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Sudetikus například pracuje na tom, jak
oživit Smetanovy sady, nádherný jesenický park. „Jde o cyklus akcí s názvem
Park žije. Chceme zapojit lidi z Jesenicka a společně diskutovat o možnosti využití parku a jeho revitalizaci. Rádi bychom také vytvořili platformu a skupinu lidí, která bude spolupracovat a komunikovat s městem o jeho dalším rozvoji,“ popisuje. Zapojují se školy, školky, firmy i další dobrovolníci.
Zdrojem nápadů na to, jaké akce organizovat, je podle Seidlerové Ranní
klub, který Sudetikus pravidelně pořádá. „Je to setkávání lidí, kteří chtějí
představit svůj projekt nebo nápad, sdílet novinky, doporučení, zkušenosti
a kontakty. Je to prostor pro každého,
kdo chce diskutovat nad lokálními problémy nebo jen naslouchat u šálku dobré kávy nebo čaje. Přicházejí lidé, které
zajímá rozvoj Jeseníku a chtějí svým dílem přispět. Přicházejí také politikové,
které zajímá názor lidí,“ říká Martina
Seidlerová.
Důležitým cílem spolku Sudetikus je
nabídnout lidem možnost něco nového
se naučit, ať už od kvalifikovaných lektorů, nebo od sebe navzájem. „Proto na
každé z našich akcí najdete tvůrčí dílny,
INZERCE

Už samotné
osobní setkání
lidí je nabito pozitivní
energií a dává vzniknout
novým nápadům
a spolupráci.

Martina Seidlerová a Sudetikus „v akci“.
kde se můžete naučit různé techniky ručních prací nebo si poslechnout zajímavá
povídání z různých oblastí a zapojit se
do diskusí. Dílničky i kurzy pořádají
lidé z Jesenicka, jak profesionálové, tak
i nadšenci – amatéři. Dílny tak podporují dobré vztahy mezi lidmi. Člověk se
tam něco naučí, ale také se seznámí s lidmi podobných zájmů, s kterými může
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navázat přátelství nebo spolupráci.“ vysvětluje Seidlerová.
Celkový záběr spolku je ohromný. Pořádá regionální trhy, besedy, tematické
akce. Pracuje na oživení veřejného prostoru města, podílí se na propagaci
a podpoře kulturního a regionálního rozvoje Jesenicka a přilehlých oblastí, snaží se o osvětu. Dal si také velmi nelehký

úkol: propojit jednotlivce, organizace,
úřady a instituce. „V Jeseníku je nás
11 tisíc, v regionu 40 tisíc. Spousta lidí
je aktivních, ale třeba o sobě vůbec neví
nebo nemá prostor se setkat. Přitom jen
to samotné osobní setkání je nabito pozitivní energií a dává vzniknout novým
nápadům a spolupráci.“
Kde chce spolek nabírat další členy na nejrůznější aktivity? „Aktivní
lidé už mají často činností nad hlavu
a těžko mohou přibírat další. Proto
se nyní Sudetikus víc zaměřuje na studenty. Připravujeme například Radu studentů. Ta bude poradní skupinou pro
radnici a bude pomáhat měnit Jeseník
na příznivější místo pro život mladých.
Určitě se mezi studenty dá najít řada šikovných a organizačně schopných, kteří by mohli náš spolek posílit,“ dodává
Seidlerová.
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Krampol jako Belmondo? „Když on
točil Zvíře, já hrál traktoristu Ferdu“
Přes 30 let promlouvá na české diváky božský Bébel,
jak Jean-Paul Belmondovi v rodné Francii přezdívají,
hlasem herce Jiřího Krampola. Slavný Francouz,
který se na stříbrném plátně proslavil jako rošťák
s kapkou arogance, slaví 9. dubna 85. narozeniny.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Jean-Paul Belmondo a Jiří Krampol.
Oba herci mají mnohé společné – dětské
pouliční bitvy i svobodnou lásku k divadlu. Oba byli ve své době ochotni pustit se
před kamerou do náročných scén. Na rozdíl od Belmonda měl ale jeho dvorní český dabér na place daleko skromnější možnosti. „S Pepíkem Lauferem jsme hráli
v americkém filmu Sedm mužů za úsvitu
a produkce nám zaplatila výcvik, kdy
jsme se učili skákat z prvního patra do parakotoulu. Něco jsme se přiučili, ale s tím,
co na place dělal Belmondo, se to nedalo
srovnat,“ říká Jiří Krampol a hned vysvětluje proč, s nadsázkou sobě vlastní:
„Když on točil film Zvíře, já hrál traktoristu Ferdu. No a traktorista Ferda opravdu
odnikud nikam neskákal,“ směje se.
Jeho francouzský kolega proslul tím, že
se v drtivé většině případů nenechával zastupovat kaskadéry a mnohdy na to i doplatil. Z natáčení kultovní komedie Zvíře
si odnesl natržené
ucho, a to rovnou
od tygra. Při jiném natáčení
zase dostal ránu
hákem od jeřábu. To v čes-

kých podmínkách nebylo podobné hazardování zvykem. „Nebylo to vždy
o tom, že herec by náročnější scény sám
nedokázal. Většinou to jednoduše nedovolila produkce,“ vysvětluje Krampol, který
se právě kvůli opatrnosti producentů dostal v minulosti do celkem paradoxní situace. „Vzpomínám si, že jsme kdysi na Slovensku točili dvoudílný barevný film, ve
kterém jsem hrál lyžaře v hlavní roli
a Emilka Vášáryová hrála lyžařku, jenomže jsme nesměli lyžovat! Kdyby si jeden
z nás zlomil nohu, šel by celý film do kopru,“ vypravuje.

„Oba jsme byli grázlíci“
Belmondo měl k adrenalinu vždy blízko.
Už jako kluk postrádal výraznější pud sebezáchovy, což jeho pozdější kaskadérské
kousky na plátně jen potvrzovaly. „Ve čtrnácti pro mě byla největší zábava procházet se po střechách. Skákal jsem z balkonu
na balkon v pátém poschodí, kde jsme
bydleli. Nebál jsem se ničeho,“ vzpomínal na svá dětská léta v Paříži.
„Belmondo byl mimořádně pohybově
nadaný, a navíc neměl závratě,“ líčí
Krampol. On samotný začal mít právě
se závratěmi potíže už v pubertě.
„Jako kluci jsme byli zvyklí věčně válčit, Žižkováci proti Vinohraďákům.
Když mi bylo patnáct, při jedné takové pouliční ‚válce‘ jsem skočil na zídku, která se pode mnou zřítila. Od té
doby mám z výšky respekt,“
vzpomíná Krampol, který
před časem namluvil ve formě audioknihy Belmondovu biografii Mých tisíc životů. Díky tomu po le-

Jean-Paul Belmondo
Narodil se 9. dubna 1933 v Neuilly-sur-Seine,
městečku nedaleko Paříže. Škola mu příliš nešla,
zato byl výborný ve sportu a brzy také v herectví.
Nejprve to zkoušel v divadle, ovšem od druhé půlky
50. let se začal objevovat i ve filmech. Zlomovým
snímkem byl pro něj film U konce s dechem z roku
1960, díky kterému se stal jednou z hlavních tváří
francouzské nové vlny. Následovaly trháky jako
Muž z Ria, Borsalino a mnoho dalších. Za své
výkony si vysloužil několik mezinárodních cen
i nejvyšší francouzské státní vyznamenání
Řád čestné legie. Z Belmondových tří dětí se žádné
nevydalo ve stopách svého otce, byť si s ním syn
Paul v malé roli zahrál ve filmu Cesta zhýčkaného dítěte. V létě roku 2001 Jeana-Paula
Belmonda postihla mozková příhoda, po níž řadu let nenatáčel. Před kamery se vrátil v roce
2008 v komorním snímku Muž a jeho pes. Před třemi roky účinkoval v dokumentárním filmu,
v němž chybět opravdu nemohl – jmenoval se totiž Belmondo.

tech zjistil, že s mužem, kterému desítky
let propůjčoval hlas, má vlastně mnoho
společného. „Některé jeho vzpomínky
z mládí jsou úplně synchronní s rošťárnami, které jsme dělali my. Připadalo mi to
jako číst své vlastní vzpomínky. Hlavně
pokud šlo o všemožné pouliční války mladých grázlíků,“ přiznal český herec.
Společný mají podle něj i přístup k jevištním prknům. „Belmonda bavilo divadlo, zrovna jako mě, ale nechtěl u něj být
zaměstnaný. Zdůvodňoval to tím, že by si
nerad obrousil charakter. Neměl totiž žaludek na pomluvy a různé zákulisní kulišárny, a stejně tak to
mám i já,“ dodává Krampol.

První hlas byl Třísky
Jiří Krampol ale nebyl jediným
českým hercem, který jej daboval. Původně charismatickému

FOTO | ARCHIV MAFRA
A PROFIMEDIA

Francouzi propůjčoval v českém znění
svůj hlas Jan Tříska. Jenže poté, co emigroval, bylo třeba najít jeho nástupce. Režisér Vít Olmer, který se věnoval i dabingu, nabídl právě Krampolovi, zda by si nechtěl zkusit nadabovat Belmonda ve snímku Sympatický darebák. „Moc mě to tehdy bavilo. Vzápětí přišla nabídka na dabování zmiňovaného filmu Zvíře, který považuju za jeden z Belmondových nejlepších,“ vzpomíná Krampol. Od té doby se
na českého herce spustila doslova belmondovská lavina,
kdy následovaly téměř
tři desítky snímků.
Mezi dalšími Belmondovými dabéry byli například
Ladislav Mrkvička, Marcel Vašinka nebo Miroslav
Moravec.
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„Ranař“ na ﬁlmovém place i v životě
Paličák, který nesnášel nespravedlnost. A když to Jean-Paul Belmondo cítil jako správné, nešel daleko pro ránu. Nejen na ﬁlmovém
plátně, ale i v životě. Na nezájem krásných žen si právě 85letá herecká legenda stěžovat nemohla. Po jeho boku se objevila i slavná
„Bond girl“ Ursula Andress. A co o Belmondovi možná nevíte?
FOTO: Profimedia, ČSFD.cz, archiv MAFRA

V HOLLYWOODU S BONDGIRL

NEJVĚTŠÍ RIVAL?

V době, kdy prožíval vztah s blonďatou kráskou
a první Bond girl Ursulou Andress odjel na čas
do USA. Dobýt tamější filmový svět se ale nepokusil.
„Moje angličtina za moc nestojí a americký styl filmování mi připadá trochu násilný. S Ursulou jsem aspoň
Hollywood pořádně prozkoumal,“ řekl po letech.
V tomto období dokonce úplně přestal točit a k filmu
se ani nechtěl vracet. „Jel jsem do Ameriky s obrazem
chlapů jako Gary Cooper v hlavě a nebyl jsem zklamaný. Když jsem si ale představil sám sebe jako kovboje,
málem
jsem
pukl
smíchy,“
dodal
Belmondo.

Novináři vždy rádi srovnávali Belmonda
s jeho o tři roky mladším hereckým kolegou Alainem Delonem. „Alain je klidná
síla, já netrpělivý živel. Srovnávat nemá
smysl,“ uvedl Belmondo v rozhovoru
před několika měsíci. Vzájemnou rivalitu popíral, ovšem jeden
vzájemný spor skončil dokonce u soudu. Příčinou byl společný film
Borsalino z roku 1970. „Rozčílilo mě, že Delon jako producent nechal
na plakát napsat svoje jméno dvakrát a ještě na prvním místě. Žaloval jsem ho za nedodržení smlouvy a spor jsem vyhrál. Ale to bylo
jen takové pošťuchování, dodnes jsme parťáci,“ vzpomínal.

RODINNÁ TRAGÉDIE
Herec zplodil čtyři děti – jednoho syna a tři
dcery. Ačkoli v době jejich dětství točil jeden
film za druhým, čas pro rodinu se snažil
striktně oddělovat. „Měl jsem jednu zásadu,
nikdy jsem netočil o letních prázdninách.
Nechtěl jsem se nechat připravit o nejkrásnější chvíle, které život přináší,“ vyprávěl před
časem herec. Jeho nejstarší dcera Patricia tragicky zemřela při
požáru v roce 1994.

NESPRAVEDLNOST
NESNESU!
Přestože pocházel z umělecké rodiny
– jeho otec byl
sochař a matka
malířka, měl odjakživa talent pro sport, což se
později zúročilo i během jeho
herecké kariéry. Věnoval se
především boxu, ale i fotbalu
a cyklistice. Že občas řešil spory silou, poznal dokonce přímo
při natáčení filmu Nejstarší
Fercheaux režisér Jean-Pierre
Melville. „Dost tehdy ubližoval kolegovi Charlesi Vanelovi.
Nespravedlnost prostě nesnesu!
Srazil jsem mu z hlavy klobouk
od Stetsona i Ray-Bany a strčil
do něj tak, že upadl,“ vzpomínal Belmondo.

Hledáte rodinný dům, byt či pozemek?

Přes

70 000
nemovitostí z celé ČR

Tady jsem doma.

www.reality.idnes.cz
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Učitel Einstein, právník Hrabal
Když před 670 lety proslulý panovník zakládal
Univerzitu Karlovu, věděl, že ovlivní příští generace.
Z nejstarší české vysoké školy vzešli titáni historie.
JOSEF HORA
ČR | 7. dubna uplyne 670 let od chvíle,
kdy Karel IV. vydal zakládací listinu
Univerzity Karlovy. Právě v tento den roku 1348 se 32letý
panovník skláněl nad pergamenem a psal: „Aby
naši věrní obyvatelé
království, jež obzvláštní náklonností naší
mysli milujeme, se nemuseli v cizích zemích
doprošovat almužny a pátrat po plodech vědění, rozhodli jsme se po zralé úvaze
zřídit obecné učení v našem metropolitním a zvláště půvabném městě
pražském, které jest nadmíru příhodné a

uzpůsobené k tak velikému úkolu.“
Univerzita se rozrůstala a brzy získala věhlas. Ze stovek významných osobností, které zde přednášely nebo studovaly, byl v roce 1911 velice
očekáván příjezd Alberta
Einsteina, jenž tři semestry učil na německé části univerzity. Na jeho
přednášky chodili i čeští studenti, byť se s
těmi německými bytostně nesnášeli. Einstein měl pracovnu s výhledem do zahrady zemského ústavu pro choromyslné.
Známý fyzik se ptal kolegů, co že je
to za akademické pracoviště, v níž jednotlivci chodili pohrouženi v hluboké

Zleva Tomáš G. Masaryk a Albert
Einstein v době, kdy přednášeli na
Univerzitě Karlově.
FOTO | MAFRA
meditace, zatímco jiní ve skupinách divoce diskutovali. Když se dozvěděl
pravdu, s oblibou ukazoval do zahrady,
řka: „To jsou blázni, kteří se nezabývají teorií relativity.“
Profesorem univerzity byl i T. G. Masaryk, od kterého se studenti odvrátili
během tzv. „hilsneriády“, tedy jednoho
z největších projevů antisemitismu v
českých zemích. Masaryk veřejně vystupoval proti domněnce, že vražda devate-

náctileté křesťanky Anežky Hrůzové, za
kterou odsoudili problematického a nezaměstnaného mladíka židovského vyznání Leopolda Hilsnera, byla rituální
vraždou. Masarykovi se totiž ošklivil
český nacionalismus a protižidovské naladění společnosti.
Práva na „Karlovce“ vystudoval nejpřekládanější český autor 20. století Bohumil Hrabal. Raději než paragrafům se
ale věnoval psaní. Velkou ostudu si po
jeho smrti uřízli studenti gymnázia v
Nymburce, kam chodil spisovatel na
střední školu. Když se totiž město rozhodlo po českém velikánovi gymnázium pojmenovat, studenti proti nápadu
sepsali petici. Důvodem bylo, že Hrabal
prý nevedl řádný život.
Nechvalně známými studenty Karlovy univerzity se stali někdejší hejtman
David Rath, lobbista Marek Dalík nebo
bývalá ředitelka nemocnice Kateřina
Pancová-Kottová. Všichni jsou odsouzeni za korupci, poslední dva v současné době sedí ve vězení.

Bez „školníka“ s žezlem to nejde
Ú

ctu budící postava ve slavnostním taláru, třímající mohutné univerzitní žezlo – to je rektorský pedel, kterému se někdy
říká vysokoškolský školník. Jmenuje se Josef Šebek. „Kromě slavnostních chvil se starám o chod a údržbu budovy univerzity,“
říká. Nejlépe ho asi znají začínající studenti
či absolventi, kteří při imatrikulaci a promoci skládají slavnostní slib právě dotekem na
žezlo. „Jenže promoce jsou v létě za den tře-

ba čtyři, jedna trvá i hodinu. Dokud nebyla
v aule klimatizace, v taláru bývalo tak hrozné vedro, že měl po celém dnu i tři kila navíc,“ popisuje náročnou funkci. Starý těžký
talár nechala univerzita vyměnit. „Teď
mám odlehčenou verzi a je to lepší,“ říká
42letý pedel. Sám vysokoškolské vzdělání
nemá, vše se seběhlo tak, že v Praze vychodil jen základní školu. Přesto se bez něj neobejdou kromě vysokoškoláků i desetitisíce

Pražanů. „Pracuji ještě u dopravního podniku, kde mám na starosti správu a výměnu
jízdních řádů,“ podotýká muž, na jímž držené žezlo skládá jednou za 4 roky slib i nejvyšší z nejvyšších – univerzitní rektor. Pedela ve slavnostním hávu si lidé mohou prohlédnout zítra 7. dubna při dni otevřených
dveří Univerzity Karlovy v budově Karolina na pražské adrese Železná 9. A talár
bude mít na sobě!
(jos)

FOTO | RENÉ VOLFÍK
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Pro vás byt 3+kk
Pro ně Jiříkovo království
Za jednotlivými realitními případy se ukrývají příběhy našich klientů.
Při prodeji nemovitosti zůstávájí vzpomínky na zde prožité momenty. Naopak v případě nového bydlení se mysl našich klientů
upíná k představám o nové budoucnosti a vizím.
Posláním RE/MAX je porozumět všem našim klientům. Poskytnout jim profesionální radu a služby, které jim zabezpečí rychlý,
jednoduchý a bezstarostný nákup či prodej nemovitosti za tu
nejlepší možnou cenu. Svěřte se i vy do péče jednoho z více než
1200 proškolených makléřů a začněte tak novou kapitolu svého
života s námi.

www.re-max.cz
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Podruhé jsem se narodila. Kvůli
zdraví bych odletěla i na Mars
Zpěvačka Anna K svedla další tvrdý boj s rakovinou
a nyní se třemi dubnovými koncerty vrací na velká pódia.
„Sbírám síly po náročném období, ale určitě to zvládnu,“ slibuje.
Vystupovat na různých festivalech přitom dokázala i v době, kdy
absolvovala vysilující chemoterapie. Ovšem na své milované
lyže se v zimě jen tak bez přípravy raději nestavěla.
„Nemohla jsem si dovolit riskovat, že spadnu,“ vysvětluje.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Po dlouhé léčbě a rekonvalescenci
se Anna K zase dostává do formy. „Vnímám pocity štěstí z intenzivního pohybu. Po třiceti letech jsem se dokonce postavila na brusle,“ líčí nadšeně. Ještě víc
se zpěvačka upíná na tři velké koncerty,
které ji v dubnu čekají. Už zítra, tedy
v sobotu 7. dubna, se představí v ostravském Gongu, 10. dubna v Sonu Centru
Brno a o dva dny později v pražském
Foru Karlín.
Vnímáte tyto jarní koncerty jako takový dárek, který jste si nadělila za to,
čím jste musela projít při léčbě?
Vlastně ano. Když jsem šla v září na operaci, tak jsme si s kluky z kapely řekli, že
abych měla motivaci a zároveň něco, na
co se můžu těšit, uděláme na jaře sérii tří

si našla náhradu na ledě, tam se jen tak
polehoučku vozím.
Stihla jste během letošní zimy alespoň malý relax ve vašem milovaném Špindlerově Mlýně?
Pár dní jsem tam strávila, ale zase
tak velký relax to pro mě nebyl.
Spíš mi tam bylo trochu smutno
právě proto, že jsem nemohla na kopec na lyže. Jen tak jsem se tam
ploužila a říkala si, co tady vlastně
dělám? Z okna svého bytu jsem se
jen koukala na sjezdovky, jak se na
nich hemžili ti mravenečci na lyžích a bylo mi to trochu líto.
A tak jsem se rozhodla, že zavolám do Vrchlabí na stadion, a shodou náhod jsem
přišla na moc milého pána,
byl to přímo ředitel haly,

velkých koncertů. Pořád na ně sbírám síly
po náročném období. Určitě to ale zvládnu a už se neskutečně těším, chybí mi živé
hraní jako živá voda.
Loni jste prodělala po osmi letech
opět léčbu rakoviny, která se vám
vrátila. Bylo to pro vás tentokrát náročnější?
Přeci jen už je to podruhé, jsem o osm
let starší a celé to tentokrát opravdu
bylo náročnější. Poprvé jsem mezi
chemoterapiemi měla interval tři týdny a bylo jich celkem osm. Tentokrát
následovaly po týdnu a bylo jich dvanáct. Také operace byla větší.
V době, kdy jsem plánovala koncerty, jsem netušila, že rekonvalescence bude tak dlouhá. Teď už ale
začínám vnímat pocity štěstí z intenzivnějšího pohybu. Po třiceti letech jsem se nedávno postavila na
brusle a začala se malinko rozhýbávat.
Moje láska jsou lyže, ale zatím si nemůžu
dovolit riskovat, že bych spadla. Tak jsem

což jsem ani netušila, který mi umožnil,
že jsem asi čtyřikrát měla na hodinu celý stadion jen pro
sebe – v době mezi tréninky a veřejným bruslením. Byla to prostě
pecka! Zažívala jsem opravdové
pocity štěstí, a touhle cestou bych
se chtěla vydat – postupně se víc
a víc hýbat. To je můj sen.

INZERCE

FOTO | HERMINAPRESS

Když jsme spolu před rokem
a půl dělaly rozhovor, byla jste čerstvě nadšená z tanečních tréninků
na StarDance. Zůstala jste po skončení v soutěži u tancování?

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

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

Máte zájem?

Telefon: 0049 371 26 25 52 0
E-mail: b.hrabetova@m2-personal.de
www.m2-personal.de
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Kolagen je pro tělo důležitý,
prozradíme vám proč
V posledních letech jakoby se s kolagenovými přípravky pytel roztrhl. Bílkovinu mládí, jak se kolagen s oblibou zvykne přezdívat,
seženete v tabletách, prášcích, krémech, v lékárnách, drogeriích či
dokonce v soláriích. Není však kolagen jako kolagen. A už vůbec
není jedno, v jaké formě ho užíváte, aby v těle účinkoval, jak má.
Věděli jste, že kolagen není důležitý jen pro naše zdraví, ale i pro
naši pokožku? Kolagen, respektive kolagenová vlákna pomáhají
pokožce udržet si pevnost a pružnost a pomáhají navíc předcházet vzniku vrásek, tvorbě akné či černých teček. A věděli jste
také, že úbytek kolagenu může dokonce i bolet? V podstatě platí,
že s každým úbytkem kolagenu dochází k problémům s pohybovým aparátem. Snižuje se totiž ochrana chrupavek a šlach,
a dochází k rychlejšímu opotřebení. Ale jak tomu zabránit? Ani
ten největší kosmetický zázrak vám v souboji s časem nepomůže,
pokud tělu nedodáte to, o co s věkem přirozeně přichází. Právě díky
kolagenu si mladá pleť uchovává ty úžasné vlastnosti, kvůli kterým si po třicítce kupujeme jeden drahý krém za druhým. Od 25.
roku života bohužel jeho přirozená produkce klesá a jeho úbytek se
nepříznivě projevuje i na vzhledu. Naštěstí lze kolagen tělu dodat.

Proč je pro naše tělo důležitý?

Kolagen, základní stavební hmota v našem těle, tvoří pojivové
tkáně pohybového aparátu. Představuje 30% všech bílkovin v těle,
a dokonce až 70% sušiny kloubních chrupavek. Tato vláknitá,
Myslela jsem, že budu pokračovat, a začala jsem se s jedním kamarádem dokonce
učit argentinské tango. Uvažovala jsem
i o dalším z tanců, které mě v té době hodně bavily. Pak ale přišla nemoc, všechno
se zastavilo a začal jiný tanec. Byla jsem
moc šťastná, že jsem v první fázi léčení nemusela přerušit práci. Přes léto jsem tedy
jednou za týden hrála jeden festival.
I během chemoterapií?
Ano, řekla jsem si, že dokud to budu zvládat, tak koncerty odehraju, a jakmile to pro
mě fyzicky bude neúnosné, tak vše zruším. Nakonec jsem zvládla všechny domluvené festivaly. S paní doktorkou jsem
si domluvila, že na chemoterapie budu chodit vždy v pondělí, aby to bylo co nejdál od
koncertu, a v sobotu ho odehraju. Ke konci
už to bylo takové těžší. Třeba ještě v pátek
jsem si říkala, že to v sobotu možná nedám. Když jsem ale druhý den vstala, už
jsem se tak těšila na všechny ty lidi, na muziku a kamarády, kteří na festivalech hráli,
že nešlo zůstat doma. Když jsem vylezla
na pódium, sotva jsem stála. Teď už to klidně přiznám. Tehdy jsem dělala, že je všechno bezvadné. Jenže přede mnou byl kotel
lidí, kteří tak řvali, tak moc mě podporovali a tolik při mně stáli, že jsem po koncertu
slezla dolů a mohla jsem skály lámat.

ve vodě nerozpustná bílkovina tvoří nejen strukturu kostí a kloubů, ale i vazů, šlach, chrupavek a kůže. Zatímco si ho naše tělo
v mladém věku dokáže plně vyprodukovat samo, vyživuje klouby, zlepšuje pohyblivost svalů a brání stárnutí kloubních struktur
a tkáně. A nejen to. Ne nadarmo se nazývá i bílkovinou mládí!
Pokud ho máme dostatek, udržuje nejen naši pleť, ale všechny tkáně v těle dokonale mladé a pružné. Při pravidelném užívání funguje kolagen, pokud je do těla dodáván ve správné formě zároveň
jako elixír zdraví a mládí - dokáže vyhladit drobné vrásky, výrazně
zvýšit elasticitu pokožky, zesvětlit pigmentové skvrny, intenzivně
hydratovat suchou pleť, zda výrazně zlepšit kvalitu a růst vlasů.
Zpomalí tak proces stárnutí tím tělu nejpřirozenějším způsobem.

Když kolagen tak od Inca Collagen
Na trhu najdete množství přípravků s obsahem kolagenu, od krému, gelu, pilulky po injekci. Kolagen může pocházet z různých
zdrojů, nejčastěji se využívá vepřový kolagen. Je tu však i jiný,
daleko účinnější přípravek vyráběný šetrnou metodou, díky které
je zachována vysoká dávka účinné látky. Jde o 100% Bio-Aktivní
mořský kolagen od Inca Collagen.

Pro tělo nejpřirozenější

Inca Collagen má vysoký obsah kolagenu, až 3000 mg v jedné
denní dávce, což je 400krát více, než má průměrný kolagenový
produkt na trhu. Tělo s ním zachází stejně, jako by si ho vyrobilo
samo, distribuuje ho po těle a využívá podle své aktuální potře-

Inca Collagen seženete v lékárnách a na webu www.incacollagen.cz.

na konzervatoři jste byla pěkné kvítko.
Ano, to byla tehdy hodně divoká jízda. Nikdy jsem ale proboha nebyla nějaká alkoholička nebo dokonce na drogách, jak to
v té době bylo časté. Nebylo to takové
rokenrolové dno, neválela jsem se nikde
ve škarpě, byla jsem slušně vychovaná
holka. Užívala jsme si život jako asi téměř
každý mladý student. Ale byl to i tak pořádný punk.
Když jste skončila v divadle Semafor
a vrhla se na sólovou dráhu, už vás asi
rodina příliš hlídat nemohla, že?
Tehdy už jsem nic takového ani nepotřebovala. Dohled měl spíš můj partner,
protože jsem prakticky nikdy nebyla
sama a měla jsem většinou dlouhodobé
vztahy. Když jsem měla prvního přítele
a začala jsem zpívat, je pravda, že náš
vztah to tehdy asi trochu odnesl. Chtěla
jsem žít hudbou a ne nákupy, domácími
pracemi a vařením svíčkové.... I když mi
to tehdy šlo moc pěkně (směje se). Byli
jsme spolu sedm let, hodně mi pomohl
a je to bezvadný člověk. Přesto nás to,
jak jsem propadla hudbě, poznamenalo.
Strašně jsem se ponořila do práce a chtě-

la a musela dělat všechno sama. Cesta to
byla dlouhá a krkolomná, ale mám dnes
dobrý pocit, že jsem si ji absolvovala
podle sebe.
Jaké vlastně ty úplné začátky sólové
zpěvačky byly?
Poskládala jsem si svou kapelu a začali
jsme jezdit po klubech, kam přišlo na koncert třeba šest lidí. Nikdo ze mě nikdy neudělal hvězdičku ze dne na den. Dělala
jsem své kapele i řidiče na cestách na koncerty. Spala jsem na kraji dálnice na volantu, když jsem jela z koncertu, který jsem
odzpívala, zatímco kluci spali zmazaní
jak děla. (smích) Tehdy to pro mě jako pro
holku bylo náročné, ale zbožňovala jsem
to. Šla jsem do toho absolutně naplno.
To je věc, kterou do mě „vtloukla“ moje
babička. Učila mě, že věci mám dělat buď
pořádně, nebo vůbec. Tak se tím řídím
dodnes.
Nesnažil se vás v minulosti některý
z vašich partnerů zkrotit a přivést
ke klidnějšímu způsobu života?
Ne, nikdy mě v tomhle ohledu nikdo neomezoval. No možná ten první trochu, ale

Anna K

Narodila se 4. ledna 1965 ve Vrchlabí
jako Luciana Krecarová.
■ Před odchodem do Prahy během
prvního stupně základní školy závodně
lyžovala.
■ Má vystudovanou konzervatoř.
■ Na prvních dvou deskách
Já nezapomínám (1993)
a Amulet (1995) se podílela známá
jména jako Láďa Křížek, Oskar Petr
či David Koller, ovšem průlomem
v její kariéře bylo až třetí album Nebe
(1999) se stejnojmenným hitem. Album natočené poprvé vlastní kapelou získalo tři
nominace v hudebních Cenách Anděl. Od akademie si Anna K. v roce 1999 odnesla
sošku Anděla v kategorii Zpěvačka roku a dalšího Anděla za píseň Nebe.
■ Od té doby vyhrála ještě několik Cen Anděl či Žebřík.
■ V roce 2016 prokázala účastí v taneční soutěži StarDance i nadání pro ladný pohyb.
■

Jaká je vaše zdravotní situace teď?
S ozařováním jsem skončila třetího ledna.
Tehdy jsem byla na posledním a den
nato – čtvrtého ledna, jsem měla narozeniny. Bylo to hodně symbolické a všichni
jsme se radovali, že výpočty právě takhle
vyšly. Já sama v sobě to beru tak, že čtvrtého ledna jsem se narodila znovu, a to před
tím… už nikdy víc! Každopádně jsem přesvědčená, že všichni moji lékaři udělali
maximum.
Když zavzpomínáte na dobu, kdy jste
začala koncertovat a žít pravým muzikantským životem, byla to velká divočina? Posledně jste mi vyprávěla, že už

by. Inca Collagen je unikátní i formou prášku, který se rozpouští
ve vodě a pije. Právě tato konzistence je jedinou, při níž zůstane
zachována bio-aktivita kolagenu. Inca Collagen je ve srovnání s jinými výjimečný i tím, že je třísložkový! Co to znamená?
Že neobsahuje (na rozdíl od mnoha běžných srovnatelných produktů na trhu) jen jeden, ale rovnou tři druhy kolagenu - kolagen
typu I, II i III! Inca Collagen je tak odpovědí na mnoho otázek. Jeho
užíváním udržíme tělo zdravé a krásné mnohem déle, než příroda
naplánovala. Některé projevy nedostatku kolagenu může Inca
Collagen i zcela zvrátit.

teď mám vedle sebe už dvacet let muzikanta, a ani mně se ještě nepodařilo ho zkrotit.
A to jsem se někdy i snažila! (smích)
Když jste zmiňovala vliv vaší babičky,
napadá mě, jestli jste měla přísnou výchovu?
Poměrně ano, ale nic nezmohli. (smích)
Babička byla sice přísná a precizní, ale
také spravedlivá. Byla to hodně sečtělá
dáma, ovládala šest jazyků a šel z ní takový pro mě moc příjemný klid. Od mojí maminky jsem sice přísnou výchovu neměla,
ale můj nevlastní otec byl hodně rázný
a s mou nevlastní sestrou jsme se ho bály.
Sice byl asi také spravedlivý, když se na
to teď podívám s odstupem, a my obě
jsme byly sígři, ale měl takový zvláštní
přístup. Hodně křičel a nebyla tam z jeho
strany žádná něha. Nijak zásadně jsem ale
tedy nestrádala. Hodně lásky a něhy mi dávala maminka, o kterou jsem, bohužel, přišla hodně brzy – v době, když jsem ji moc
moc potřebovala. Prožívala jsem svůj první vážnější vztah a potřebovala jsem její
cenné rady a ona mi odešla, když jsem to
vůbec nečekala. Spoustu let jsem se s tím
nedokázala smířit a myslím, že s tou ztrátou budu mít problém celý svůj život.
Moc mi v něm chybí.
Když se podíváte dopředu, jaké jsou
vaše plány? Na co se Anna K těší?
Teď se opravdu strašně moc těším na tři
chystané dubnové koncerty – v Ostravě,
Brně a Praze ve Foru Karlín, protože stát
na pódiu a hrát živou hudbu je pro mě to
úplně nejvíc, co můžu zažít a kde nabírat
sílu. Jinak je moje hlavní priorita moje
zdraví, to je jasná věc. Chci dotáhnout celou tu nepříjemnou věc do šťastného konce. Chci udělat naprosté maximum pro to,
abych už se jí nikdy v životě nemusela zabývat. Kdyby mi teď někdo řekl, že budu
navždy zdravá, pokud odletím na rok
na Mars, tak tady úplně všeho nechám
a bez váhání se tam vydám hned! To mi
můžete věřit!
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Sebevraždy Čechů řešil už
Masaryk. Prevence kulhá stále
Náchylnost Čechů řešit problémy sebevraždou znepokojovala
vědce už před 150 lety. T. G. Masaryk o tom dokonce napsal
knihu. Od té doby sice počet dobrovolných odchodů ze světa
klesl, ovšem pořád si život vezmou v průměru tři Češi
denně. Nejvíc sebevražd se odehrává v březnu a dubnu.
Z dnů vede pondělí, vyplývá z dat Českého statistického úřadu.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Ten citát Tomáše Garrigue Masaryka
zní možná složitě, ale jeho obsah platí dodnes: „Lidé vědí velmi mnoho, ale jejich vědění nemá na jejich život daleko toho vlivu,
jaký by mít mělo, a v tom je veliká chyba.
Učíme se příliš mnoho pro školu a neučíme
se dosti pro život.“ Masaryk takto shrnul
jednu z klíčových myšlenek obsažených ve
svém díle s názvem „Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty“
z roku 1881. Sebevražednost Čechů začala
tehdy stoupat a vědci, jako právě Masaryk,
se problematice začali intenzivněji věnovat.
Z dochovaných policejních záznamů
víme, ze se onoho roku na českém území
zabilo vlastní rukou kolem 1500 lidí. Policie počty sebevražd zaznamenávala od
roku 1876. Údaje za posledních 140 let,
tedy do roku 2016, srovnával Český statistický úřad a zjistil, že právě rok 2016 byl
tím nejmírnějším. Sebevraždu během něco
spáchalo v Česku 1316 lidí, což je nejméně za celou tu dobu, kdy se potřebné údaje
zaznamenávají.
Pohled do čísel ukazuje, že Vánoce
z hlediska těchto smutných událostí nejsou
tím nejhorším obdobím, jak si mnozí mys-

140 let sčítání sebevražd
V roce 1876 se na českém území zabilo
vlastní rukou kolem 1500 lidí. Od té doby
počty sebevrahů rostly, maxima dosáhly
v roce 1934, kdy u nás za světové krize
spáchalo sebevraždu 4007 osob.
V období obou světových válek je
zaznamenán obrovský pokles, ale to jsou
data nevěrohodná či neúplná. „Sebevražd
bývá více v období dějinných zvratů
a méně v období válek. Během válek také
nefunguje optimálně evidence dat,“ říká
Petr Winkler z Národního ústavu duševního
zdraví. Po 2. světové válce se počet ustálí
na 2000, ale dále narůstá až do roku 1970,
kdy dobrovolně odchází ze života 2824 lidí.
Tehdy až dodnes počty postupně klesají,
výrazné výkyvy s nástupem kapitalismu
zaznamenány nebyly. Nejnižší počet
zemřelých sebevraždou je evidován
v roce 2016, a to 1316.

lí. „Je to přesně naopak, prosinec je měsícem s nejmenším počtem sebevražd. Maximální počet zemřelých sebevraždou vykazují jarní měsíce březen a duben,“ překvapují statistici, kteří studovali data shromažďovaná 140 let. Určitý vliv na psychiku nešťastníků mají i jednotlivé dny, nejvíce lidí
se prý zabije v pondělí, nejméně pak o víkendu, zejména v sobotu.
Vůbec nejhorší den co do počtu sebevražd je 1. leden. To potvrzuje i Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví,
který se aspektem sebevražednosti Čechů
zabývá. „Ovšem o datu to není. Popud k takovému činu je hlavně o situaci, ve které
se člověk nachází, a rozhodnutí, jak na ni
chce odpovědět,“ říká.

Nuselský most jako vzor
Pokud nebudeme rozlišovat mezi pohlavími, tak Češi jako nejčastější způsob odchodu ze světa volí oběšení. Na druhém místě
muži volili střelnou zbraň, ženy pak otravu.
„Zbytek ukončil život skokem z výšky
nebo skokem či lehnutím před pohybující
se předmět,“ vysvětluje Winkler. Místem,
kde se mnoho lidí rozhodovalo mezi životem a smrtí, byl po řadu let pražský Nuselský most. „Ten je v Česku v tomto ohledu
opravdu nejznámější, nicméně po instalaci
ochranných opatření už tady sebevraždy nevídáme. Je to příklad úspěšné prevence, kte-
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zvaně impulzivní, tedy páchané často v reakci na psychický šok. Velice nebezpečné
jsou sebevraždy nápodobou, k nimž dochází, když jsou v médiích necitlivě propírány
sebevraždy slavných osobností. „Důležité
je být pozorný. Pokud mám obavy, nebo
mi jen při naslouchání druhému projde taková myšlenka hlavou, tak se otevřeně a citlivě toho druhého zeptat, zda dotyčný myslel na sebevraždu. Pojmenovat to,“ radí
Winkler. Zoufalým lidem se může v emočně vypjaté situaci zdát, že sebevražda je jediné řešení – sice špatné, ale jediné.
„Tito lidé vlastně pomoci chtějí, ačkoli si
o ni nemusí umět říct. Rádi by zvolili život,
jen sami neví jak. Odborná pomoc, ale i pozorný kamarád nebo člen rodiny mohou pomoci toto zúžené vidění změnit, a to pouhým nasloucháním, psychickou podporou
či třeba nabízením jiného pohledu,“ míní.

V ohrožení jsou mladí lidé
rý by měl být následován i jinde,“ míní
Winkler. „Analyzujeme, zda existují nějaká frekventovaná místa, kde lidé volí sebevraždu skokem pod vlak. Pokud je výzkum
odhalí, můžeme se pokusit najít účinná
ochranná opatření,“ míní. V posledních letech volí dobrovolný odchod ze života větší počet mužů než žen. „Od roku 2004 každoročně přesahuje počet mužů čtyřnásobek počtu žen,“ vypočítávají statistici.

Jak (si) pomoci
Podle Petra Winklera bývají sebevraždy
nejčastěji takzvaně bilanční, kdy se člověk
k takovému kroku odhodlá na základě důkladného zvažování vlastní situace. Ovšem
v podstatě stejně časté jsou sebevraždy tak-

K nejpočetnějším skupinám sebevrahů
v Česku patří mladí lidé, osamělí starší
muži a pacienti propuštění z lůžkové psychiatrické péče. Pomoci si může na poslední chvíli i sebevrah sám. „Důležité je se zamyslet ještě jednou. Uvědomit si, že jde
o nezvratitelný čin, odkud není cesty zpět.
Následně se pak zamyslet, co jiného jsem
při řešení své situace ještě nezkusil a mohl
bych. Například zkusit vyhledat odbornou
péči. Klidně bez velkých očekávání, jen
proto, abych se ujistil, že nedělám, co vlastně nechci,“ radí Winkler.
Česko na tom co se četnosti sebevražd
týče, není příliš dobře, patří k horšímu průměru států Evropské unie. Nejvíce sebevražd bývá v pobaltských zemích, především v Litvě, nejméně pak v jižní Evropě.
„Systematicky bohužel stále neuplatňujeme prevenci sebevražd,“ uzavírá Winkler.

Nejvíce lidí spáchá
sebevraždu kolem
50. roku svého života.

Tolik bylo sebevražd
na 100 tisíc obyvatel
v Karlovarském kraji
v letech 2007 až 2016, nejvíc se všech
krajů ČR. Nejmíň lidí takto zemřelo
na Vysočině – 11 na 100 tisíc obyvatel.
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To je nejvyšší počet
sebevražd během
jednoho dne (15. 9. 2014)
za posledních 11 let.
FOTO | SHUTTERSTOCK
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Moderátor, muzikant
a herec Marek Eben
posbíral televizní ceny,
zlaté i platinové desky.
Působí zdvořile a zůstává
symbolem ctnosti.
Je prý ale špatným
partnerem pro interview.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Mnozí vyzdvihují jeho kultivovaný projev a eleganci, jiní mu naopak vyčítají, že rozhovory vede takzvaně příliš
po srsti. „Abych se bavil s hostem tak,
že bych ho zahnal do kouta, to je pro mě
něco nepředstavitelného,“ vysvětluje
Marek Eben, jehož pořad Na plovárně
má za sebou jubilejní sedmistý díl.

700

epizod už má za
sebou populární talk
show Na plovárně.

Na konzervatoři měl sice z jevištního
projevu trojku, přesto dnes Marek Eben
patří k nejuznávanějším moderátorům,
kteří dokážou ustát vypětí živých přenosů i náročná interview se zahraničními
hosty. Rozhovory vede sám v angličtině
a připravuje se na ně o to důkladněji.
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Hosta neženu do kouta
Jak ale přiznává, v situacích, kdy si host
zrovna nechce povídat, nespasí zkušeného moderátora ani záchranné otázky.
To Eben pocítil na vlastní kůži, když
zpovídal kytaristu Johna Mayalla. Zahraniční hvězda neměla nejlepší náladu a
všechny otázky odbývala maximálně
dvouslovnými odpověďmi. „Byl jsem už
zoufalý, a v poznámkách jsem měl zmínku, že John Mayall žil jeden čas v domě
na stromě,“ vzpomíná Eben na svízelnou
situaci. Jenže umělec se nechytil ani odlehčenějšího tématu. „Nadhodil jsem
tedy: ‚Vy jste žil v domě na stromě, že?‘
A on na to: ‚No?‘ Pokračoval jsem, že to
muselo být celkem nepraktické. On odvětil: ‚Proč?‘ Byl jsem v koncích, tak
mu říkám: ‚Třeba, kdybyste si něco zapomněl při odchodu.‘ Načež se bez zá-

Nejbližší koncerty
8. 4. 2018 v 19:00
Plzeň – Měšťanská beseda
25. 4. 2018 v 19:00
Příbram – Divadlo Antonína Dvořáka
26. 4. 2018 ve 20:00
Praha – KD Barikádníků

jmu zeptal: ‚Jako třeba co?‘ Bezradně
jsem pronesl, že třeba klíče od auta. A on
mě dorazil slovy: ‚Nikdy jsem auto neměl.‘ To byl prostě konec,“ podělil se
Eben o vzpomínku na situaci, kterou by
žádnému kolegovi nepřál zažít.
On sám ale přiznává, že také není
zrovna nejvhodnější cíl pro rozhovory.
„Herci jsou pro interview špatní partneři. Proto nedoporučuju dělat ho se
mnou,“ smál se Eben, který se do povědomí diváků vryl už jako dětská herecká hvězda.
Pod pořad Na plovárně se nepodepsal pouze moderátorsky. Úvodní
znělka, která jej provází už od prvních dílů, je totiž jeho autorským
počinem. Při výběru melodie se ale
překvapivě neřídil muzikantskými ambicemi. Jednoduše zavládla
řeč peněz. Původně totiž pošilhával po legendárním hitu Don’t
worry, be happy. „Čtrnáct dní
před natáčením jsem se ale dozvěděl, že by to stálo snad dvě stě tisíc ročně. Tak mě televize upozornila, že kdybych měl něco svého,
bylo by to zadarmo. Byla to z nouze
ctnost,“ přiznal pobaveně Eben.

INZERCE

Polotovar z mikrovlnky.

Vypoťť to.
V
hornbach.cz
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Jarní obědy s ledovým salátem
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Staří Egypťané jej považovali za
zklidňující drogu, v moderní době ho ale
lidé milují pro jeho svěžest a přitom
téměř nulový obsah kalorií. Ledový salát
patří k nejoblíbenějším dietním surovinám. Obsahuje vitamin A i kyselinu listovou, což jsou látky, za které vám bude
tělo vděčné.
A jak přišel ledový salát ke svému jménu? Podnikavý majitel firmy Fresh Expres potřeboval dopravit salát z Kalifornie až na východní pobřeží USA, a tak nařídil svým zaměstnancům opatrně přikrývat hlávky salátu ledem. Vlaky s nákladem čerstvých hlávek pak personál na nádražích vítal slovy: „Ledovce jedou!“
A tohle chladné jméno už salátu zůstalo.
Mimochodem, první zobrazení ledového salátu je skutečně staré jako dávní faraoni. Najdete ho na zdech chrámu Senusreta I. v Karnaku. Tehdy se zařazoval
na konec hostin, protože obsahuje jemnou drogu zvanou salátové opium, která
pomáhá usnout.
(re, ONA MF DNES)

Wrapy s fazolemi, avokádem a ledovým salátem

Kuřecí kuličky v ledovém salátu

Potřebujeme: 1 menší cibuli, 1 stroužek
česneku, 2 lžíce oleje, špetku chilli, 1 plechovku
fazolí v tomatové omáčce, sůl, pepř,
citronovou šťávu, 1 avokádo, 2 až 3 listy
ledového salátu, 4 tortilly.
Postup: Cibuli a česnek oloupeme, najemno
nasekáme. Na pánvi rozpálíme olej, orestujeme
cibuli a česnek, přidáme chilli koření,
promícháme a vlijeme plechovku fazolí,
společně prohřejeme, dochutíme solí a pepřem,
citronovou šťávou a stáhneme z plotýnky.
Avokádo rozkrojíme, vyjmeme pecku, nařežeme na tenčí plátky a vyloupneme ze
slupky. Salátové listy nakrájíme na nudličky. Tortilly naplníme fazolovou směsí,
poklademe plátky avokáda, posypeme ledovým salátem a zavineme.

Potřebujeme: 1 malou cibuli,
2 stroužky česneku, čerstvý
koriandr, 500 g mletého
kuřecího masa, pepř, sůl,
2 lžíce sójové omáčky, 1 lžíci
škrobové moučky, špetku chilli
koření, strouhanku, hnědý
přírodní cukr, 1 hlávku
ledového salátu, pórek, 2 větší
rajčata, 1 žlutou papriku,
sladkou chilli omáčku.
Postup: Troubu předehřejeme na 200 °C, pekáč vyložíme
pečicím papírem. Cibuli a česnek oloupeme, cibuli
a koriandr jemně nasekáme, česnek prolisujeme. Kuřecí
maso promícháme s pepřem, solí, cibulí, česnekem
a koriandrem, sójovou omáčkou, škrobem a chilli. Podle
potřeby zahustíme strouhankou. Navlhčenýma nebo
naolejovanýma rukama tvoříme větší kuličky, které zlehka
obalíme v cukru a dáme péct do zlatohněda. Během
pečení je obrátíme, aby se obalily ve zkaramelizované
šťávě. Ledový salát rozebereme na listy, z listů pórku
nakrájíme proužky na převázání balíčků. Rajče a papriku
nakrájíme na malé kousky a promícháme se sladkou chilli
omáčkou. Na každý list salátu dáme lžíci zeleniny,
masovou kuličku a list salátu svážeme pórkem.
ILONA SMETANOVÁ, LENKA TRÉGLOVÁ

Ledový salát s tortillami
Potřebujeme: 5 velkých rajčat, 1 menší červenou cibuli, 1 stroužek česneku,
čerstvou bazalku, čerstvou petržel, 150 g lučiny, 200 g eidamu, 4 velké tortilly,
1 hlávku ledového salátu.
Postup: Omytá rajčata nakrájíme na kostičky. Cibuli a česnek oloupeme a cibuli
najemno nasekáme, česnek prolisujeme. Bazalku a petržel opereme a natrháme na
malé kousky. Promícháme s rajčaty, cibulí, dochutíme solí, pepřem. Lučinu utřeme
s česnekem, eidam nahrubo nastrouháme. Natrhané listy ledového salátu rozložíme
na talíř. Tortilly namažeme ochucenou lučinou, posypeme rajčaty, sýrem a zavineme.
Svinuté rolky překrojíme a uložíme na listy salátu a necháme hodinu vychladit.

INZERCE

Evropská autobusová jednička

zajišťující vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku v Praze na HPP

ŘIDIČE

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

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

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

GaranTujEmE mInImálnĚ
450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně

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

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

Česká republika

Nástup jara vzbudil ze
zimního spánku
i cyklisty. Jízda na kole
pomáhá kromě zlepšení
kondice také ke shození
přebytečných kil.
Jak nejlépe na to?
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Za 20 minut jedno pivo
Kolik energie spálíte při jízdě na kole
Začátečník, 70 kg, v rovinatém terénu při rychlosti 15 km/h
silniční kolo
tatranka (1 090 kJ)
za 40 minut
párek v rohlíku (2 010 kJ)
za 73 minut
klobása s chlebem a hořčicí (1 600 kJ)
za 58 minut
houska s máslem a šunk. salámem (2 150 kJ)
za 78 minut
čokoláda mléčná, 100 g (2 300 kJ)
za 84 minut
müsli tyčinka Corny, 25 g (480 kJ)
za 17 minut
jablko 100 g (260 kJ)
za 10 minut
pivo 10°, 0,5 l (650 kJ)
za 24 minut
pivo 12°, 0,5 l (700 kJ)
za 26 minut
Coca-Cola, 100 ml (180 kJ)
za 7 minut
čaj bez cukru (0 kJ)
za 0 minut

5plus2
■ RÁDCE
ČR | Pokud chcete při cyklistice shodit
kila, pořiďte si měřič tepu. Jedině tak
správně určíte tempo, ve kterém bude váš
organismus dobře spalovat. Abyste šlapáním do pedálů nespalovali jen cukry, ale
i tuky, musíte se hýbat v takzvaném aerobním pásmu. To je určeno tepem. Měl by
být v rozmezí 65 až 85 procent vaší maximální tepové frekvence (TF max.).
Ovšem pozor, když se vám tep zvýší
nad doporučené rozmezí, dostanete se do
blízkosti pásma anaerobního, v němž se
spalují zejména cukry. Tím příliš zatěžujete tělo a srdce a zároveň se do svalů vyplavuje kyselina mléčná, která vyvolává předčasnou únavu a bolest. Levné základní měřiče tepu stojí okolo tisícovky. Pokud ani
takové peníze nechcete investovat, řiďte
se jednoduchým pravidlem, že v potřeb-

ném aerobním režimu se držíte v případě,
kdy můžete po celou dobu jízdy souvisle
mluvit bez slyšitelného zadýchání.

vzdálenost a pomaleji kvůli tomu, že je
těžší než silniční. Na hubnutí nemá zásadní vliv, po jakém typu kola sáhnete.

Horské, nebo silniční kolo?

Pozor na ztrátu tekutin

Pro hubnutí na bicyklu je nejvhodnější rovinatý terén s nepříliš velkým převýšením. Díky tomu snáz udržujete správný
rytmus jízdy. Na horském kole nevydáte
zásadně víc energie, pokud se budete řídit
tepovou frekvencí. Spíše ujedete kratší

Není vhodné, abyste do hodiny po namáhavější jízdě jedli. Naopak hodně pijte. Ztráty potem při cyklistice tvoří asi půl litru za
hodinu, při horkém počasí až dva litry.
Vhodné je vypít přibližně půl litru asi dvě
hodiny před zahájením jízdy, další dva de-

horské kolo
za 31 minut
za 58 minut
za 46 minut
za 62 minut
za 66 minut
za 13 minut
za 7 minut
za 19 minut
za 20 minut
za 5 minut
za 0 minut

cilitry deset minut před startem. „Celkové
množství tekutin, které je nutné doplnit
poté, co dorazíte domů, se dá odhadnout
z rozdílu hmotnosti před a po ukončení zátěže,“ říká lékař Robert Válka. Na každý
kilogram rozdílu bychom měli vypít jeden
až jeden a půl litru. Ideálním nápojem je
voda a minerálka. Pivo ambicím shodit
kila ovšem nijak neprospěje. Abyste půl litru desetistupňového chmelového moku
opět spálili, musíte ujet 8 km rychlostí
15 km/h.
(re, BARBORA ŠPULKOVÁ)

INZERCE

Sníš o lepším životě?
S námi si můžeš splnit tvůj sen!
Nabízíme ti stabilní práci v Německu.
Naši spolupracovníci ti budou od začátku k dispozici a pomáhat ti.
Pro vybrané topenářské ﬁrmy po celém Německu
hledáme dobré pracovníky. Jste vítáni i jako tým!
Co očekáváme?
Vzdělání:
• iNsTAlATéR

(obor voda, topení,

sanita, plyn)
MeChANiK sTRoJů A zAřízeNí
s certiﬁkátem
eleKTRiKář s certiﬁkátem
svářeč s průkazem

• nebo srovnatelné vzdělání s víceletou praxí
v oboru
• komunikativní znalost německého jazyka
(v týmu alespoň 1 osoba)
• schopnost samostatně pracovat
• vlastní osobní automobil a řidičský průkaz

Nabízíme:
• smlouvu na dobu neurčitou
• plat mezi 1.850-2100 euro
čistého (47.000 - 54.000Kč)
při 160 h práce za měsíc
• jistý plat i při nedostatku zakázek
a v nemoci
• vánoční prémie a příspěvek
na dovolenou
• ubytování
• pracovní oblečení k dispozici

„Dobrý den, také
máme a to jak
stříbrnou tak zlatou,
super pasty
všem
vřele doporučuji už jiné
nepoužíváme “
Marcela L.

„Mám ji doma 14 dní
a o 80% se mi zlepšil
zánět dásní ...téměř
vymizel.... ale děsně
pění
musí se
používat opravdu jen
trošek ve velikosti
hrášku, jinak budete
jak bernardýni
doporučuji.“
Romana S.

„Také jsem neodolala
a musím říct, že jsem
měla strach z "chutě"
...Ale musím uznat že
"chutná" skvěle a co
mě překvapilo je to,
že jsem snad nikdy
neměla takhle "hladké"
zuby. Za mě je to
úžasná zubní pasta
a co se týče
bělení tak samozřejmě
také
doporučuji!!“

„Po vašich recenzích
jsem si ji koupila a po
mě hned další 2
kamarádky
rozdíl
je opravdu znatelný
a úplně vymizela
bolest dásní
vřele
doporučuji všem
“
Ájinka F.

Jullie P.

„Je super,jsem s ní
spokojená, opravdu je
po vyčištění vidět rozdíl
a to já docela trpím na
žluté zuby
“

„Musím říct,že jsem
tomu moc nevěřila,že
bělí zuby a je tomu
opravdu tak,jedině
doporučuji
“

Zuzana S.

Lucie Ch.

WHITE
PEARL

Dokázali tě naše argumenty přesvědčit?
Pošli nám životopis ještě dnes!

Bodenbach Fachpersonal e.K., Am Römerhof 5b-7, D-35516 Münzenberg
Tel.: 0049-6033-975859-0, bewerbung@bodenbach-fachpersonal.de
Nezaujala tě tato pracovní nabídka ale znáš někoho, komu by se hodila?
Nestyď se a sdílej tuto pracovní nabídku.
Těšíme se na tvůj životopis:
bewerbung@bodenbach-fachpersonal.de
Bodenbach Fachpersonal e.K. l Am Römerhof 5b-7
l D-35516 Münzenberg l Tel.: +49-6033-975859-0

Vaše NOVÁ zubní pasta. Lépe to jde!
White Pearl používá pokročilou technologii
nanočástic zlata a speciálního aktivního
prášku z uhlíku, který zubní sklovinu
dokonale vyčistí od skvrn na nežádoucího
zabarvení způsobeného pitím kávy, čaje, vína,
nebo třeba kouřením a konzumací jídel
zabarvujících zuby.
Cena 249,- Kč. Více informací s možností
objednání online na www.krasnyusmev.cz
nebo v každé DM drogerii a Globusu.

»
»
»
»
»
»
»
»

zvýšená bělící funkce díky aktivnímu uhlíku
obsahuje nanočástice 24 karátového zlata
extrakt ze zeleného čaje chrání před kazy
propolis pro baktericidní účinek
mentolový extrakt pro svěží dech
xylitol snižuje kazivost zubů
udržuje ústní mikroﬂoru v rovnováze
bez Parabenů, přírodní složení

OŘENO
OŽENÍ, VYTV .
PŘÍRODNÍ SL
VAŠE ZUBY
O
PR
O
ÍM
PŘ

Citované jsou skutečné komentáře a hodnocení na facebooku White Pearl

HUDEBNÍ IMPULSY

Rytíř českého jazyka
Kdo vchází do tvých snů,
má lásko. Zvonky štěstí.
Zamilovaná. Báječná
ženská. Za nesmrtelnými
songy stojí úžasný textař
Zdeněk Rytíř.
JOSEF VLČEK

Ř

íkalo se o něm, že na jeho textech
obvykle nemusel zpěvák vůbec
nic měnit. Ale také to, že je dodával zásadně až na poslední chvíli. Hit Zamilovaná prý dokonce diktoval Lence
Filipové několik minut před natáčením
přímo do telefonu. Zdeněk Rytíř, jeden z
půltuctu nejlepších českých textařů
všech dob, by se 11. dubna dožil 74 let.
Student filozofické fakulty měl mnohem větší ambice, než být překladatelem z angličtiny a japonštiny. Chtěl být
básníkem a vypadalo to, že se mu to povede. Publikoval své první verše v nejrespektovanější mladé literární revue šedesátých let Divoké víno, ale pak se objevil bigbít, začal hrát na basovou kytaru, a když prošel řadou pražských kapel, zakotvil ve své první profesionální
štaci – ve skupině Mefisto a v tvůrčím
týmu kolem divadla Rokoko.
Brzy se prosadil jako textař. Svou první píseň Život napsal sice už v patnácti,
ale na své natočení si musela dalších patnáct let počkat. První Rytířův text na
desce se objevil v roce 1967. Byl to hit
Ša-la-la-li od tehdy módní anglické kapely Small Faces, jenž u nás zpopulariINZERCE

Zdeněk Rytíř s Lenkou Filipovou.
zoval tehdejší nejlepší Rytířův kamarád
Václav Neckář. Pak se s Rytířem otextovanými hity roztrhl pytel - z jeho nápaditých textů těžily obě jeho kolegyně ze
souboru Golden Kids Marta Kubišová a
Helena Vondráčková, s níž také krátkou
dobu žil. Pro Olympic napsal na začátku sedmdesátých let nezapomenutelné
písně jako Bon Soir Mademoiselle Paris nebo Dynamit.
Při pohledu na více než tisíc textů,
které napsal, zaujme široký záběr témat
i hudebních stylů, s nimiž se dokázal autorsky vyrovnat. Později ho bavily
hvězdy moderní country, jejichž písně
zprostředkoval svými texty pro Michala
Tučného. Báječnou ženskou nebo
Všichni už jsou v Mexiku zná díky
němu v téhle zemi snad každý. Sedl mu
ale i rokenrolový revival Karla Zicha
nebo písničkářský rock Olympiku, pro
který mimo jiné napsal jejich nesmrtelné Okno mé lásky. Na Rytířovu textařskou zručnost rád sázel také Karel Gott.
Včelka Mája, Zůstanu svůj nebo
Zvonky štěstí patří mezi největší Mistrovy „zářezy do pažby“.
Mistr jazyka, jakým Rytíř opravdu

byl, proslul i tím, že se při přetextování
zahraničních hitů dokázal držet jejich původního významu nebo alespoň atmosféry, což bylo na naší scéně v šedesátých
až osmdesátých letech výjimečné. Cohenova Suzanne nebo Dylanovo Like A
Rolling Stone nebo Vincent od amerického písničkáře Dona McLeana dostaly
český kabát, za který se před původními
anglickými poetickými texty nemusely
stydět. Stejně by byl spokojen i zapomenutý anglický písničkář Peter Sarstedt,
kdyby slyšel, jak pro Václava Neckáře
přebásnil jeho největší hit pod názvem
Kdo vchází do tvých snů, má lásko.
Mimochodem, Rytíř pro Neckáře napsal
také píseň Evelýna, v níž oslavil svou
první ženu Evelynu Steimarovou.
Mezi desítkami hitů, které se staly
slavnými díky Rytířovým textům, si zaslouží zvláštní pozornost ty, které napsal
pro Lenku Filipovou. Už v době jejich
vzniku se kritika podivovala tomu, jak
Rytíř dokázal zachytit i nejjemnější chvění dívčí duše. Tvrdilo se, že to bylo díky
pochopení, které měl pro svou sestru.
Hluboko ve stínu jeho textařské slávy
se skrývá příležitostná role zpěváka. Za
moc sice nestál, ale bez jeho hlasu ve
Spáleného hitu Dítě štěstěny nebo
v Tučného songu Chtěl bych být medvídkem by bylo písniček jenom půl.
V posledních letech svého života trpěl těžkými dýchacími potížemi, kvůli
nimž výrazně zpomalil svou autorskou
produkci. Až na několik výjimek se soustředil jen na písně pro Petra Spáleného.
Jemu patřil i poslední text, který napsal.
Rytíř zemřel 2. října 2013 ve věku šedesáti devíti let.

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Rezek vydělal na
chybě Matušky
Písničku S písní
lesů, vod a strání
měl původně zpívat Waldemar Matuška. V roce
1974 ji pro něj napsali pánové Merta a Navrátil. Matuška ji ale odmítl, proto autoři oslovili Petra Rezka. Po několika měsících se ze songu stal hit. „Krátce
nato mi Walda volal. S nadsázkou mi
sdělil, že jsem mu ukradl hit,“ odkryl
Rezek na rádiu Český Impuls AM 981.
Matuška tak uznal, že udělal chybu.
Ovšem i Rezek jednou písničku odmítl.
„Šlo o oslavnou píseň o letu Vladimíra
Remka do kosmu. Myslím, že ji nakonec nikdo nenazpíval,“ zavzpomínal.
Zpívám píseň o setkání,
zpívám píseň laskavou.
S písní lesů, vod a strání
bloudím řekou Svitavou.
(Hudba: Z. Merta, text: J. D. Navrátil)
Písničku Jen pár dnů natočil Vlastimil
Harapes s Hanou Zagorovou jen díky
trošce drzosti. Souvislosti nabídne příští středu v 11:30 Hudební kalendář Českého Impulsu. Druhý program Ráááádia Impuls vysílá na středních vlnách,
AM 981 kilohertzů, nebo na
www.ceskyimpuls.cz.
(ak)

VELETRH TECHAGRO
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Supermoderní stroje s GPS
na pole i do lesa lákají do Brna
MILADA NEDOPILOVÁ
BRNO | Přehlídka zemědělské a lesnické
techniky, bohatý doprovodný program,
konference, soutěže v dřevorubectví
nebo ukázky z historie zemědělství a myslivosti. To vše čeká návštěvníky brněnského výstaviště, kde v neděli startuje mezinárodní veletrh zemědělské techniky
Techagro. Současně se s ním se koná Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh
Silva Regina a veletrh obnovitelných
zdrojů energie v zemědělství a lesnictví
Biomasa.
Výstaviště bude zcela zaplněné, využity jsou nejen všechny pavilony a volné
plochy, vznikla dokonce i dočasná montovaná hala. „Brněnská trojice veletrhů je
v zemědělství a lesnictví jasnou středoevropskou jedničkou, představují se zde
trendy a nejnovější technologie, návštěvníci přijíždějí prakticky z celé Evropy,“
uvedl Jiří Palupa ze společnosti Veletrhy
Brno
Na své si přijdou fanoušci moderních
technologií. „Současná zemědělská technika je nabitá elektronikou, umí využívat například GPS navigaci nebo údaje, které
sama shromáždí z obdělávané plochy, stroje umějí komunikovat mezi sebou. Všechny tyto technologie slouží k tomu, aby na
stole spotřebitelů byly kvalitnější a čistší
potraviny, aby půda byla méně vyčerpaná
a aby zemědělci hospodařili udržitelným
způsobem,“ doplnil Palupa. K vidění budou také stroje vhodné pro údržbu veřejných prostor a další technologie pro veřejný sektor a obce.
Návštěvníci se mohou zapojit do mnoha soutěží, mezi cenami je například zahradní traktor, dron či kulovnice.

Brněnské výstaviště bude patřit zemědělcům, lesníkům a myslivcům. Ve dnech
8. - 12. dubna se zde koná trojlístek veletrhů Techagro, Silva Regina a Biomasa.
Nenechte si ujít

Velká včelařská prodejní výstava
(pavilon C)
■ Přehlídka hospodářských zvířat
(volná plocha H)
■ Prezentace a prodej českých
potravin (pavilon C)
■ Ukázky jízdy traktoru
navigovaného GPS (volná
plocha před VIDA)
■ Výstava historických strojů
(montovaná hala K)
■ Dětský koutek John Deere
(pavilon Z)

■

FOTO | MAFRA

Nudit se nebudou ani děti. Těšit se mohou na několik desítek hospodářských
zvířat – skot, ovce, kozy a prasata.
Na galerii pavilonu C se chystá velká
včelařská výstava, kde budou k mání včelí produkty a výrobky z nich. Na stáncích
se objeví kvalitní medy, medoviny nebo
kosmetika z medu. Výstava je tak vhodná i pro ty, kteří chtějí s včelařením teprve začít, protože si zde seženou veškeré vybavení.
V přízemí Céčka si lidé nakoupí farmářské a regionální potraviny.
V expozici „Život v půdě“ pak budou sledovat, jak vypadá život ve skutečně zdravé půdě a s jakými problémy se při péči o
půdu potýkáme.
Ve snad nejslavnějším brněnském pavilonu Z je umístěn myslivecký veletrh Silva Regina. Ten letošní je zaměřený hlavně na ochranu lesa hospodařením. Kromě

prodejních expozic s potřebami pro myslivost a pobyt v přírodě jsou připravené
i výstavy – trofeje, preparovaná zvířata,
uniformy, fotografie a obrazy s loveckou
tematikou. V programu na pódiu se objeví slavní myslivci, jako třeba Dominik
Hašek. K lákadlům patří i vystoupení trubačů, sokolníků či loveckých psů. A zážitek slibují i dřevorubecké soutěže nebo
závod v hodu oboustrannou sekerou. Odpočinout si návštěvníci mohou v jedné ze
tří zvěřinových restaurací.
V pavilonu Z se bude konat také veletrh Biomasa, na kterém najde praktické
informace každý, kdo topí dřevem, případně peletami a dřevěnými briketami.
V úterý 10. 4. se v Rotundě A uskuteční
konference „Budoucnost českého zemědělství“. Jejím cílem je zejména zvýraznění významu vody a půdy jako strategických surovin a národního bohatství.

Užitečné informace
Výstaviště je otevřeno denně od
9 do 18 hodin. Pro návštěvníky je
nejvýhodnější koupit si vstupenku
na webu veletrhu, kde stojí 130
korun, na místě je pak vstupné
200 korun. Nejvýhodnější
podmínky mají organizované
skupiny, které mohou ve čtvrtek
navštívit výstaviště dokonce
zdarma. Autobusy mají dostatek
parkovacích ploch přímo na
výstavišti nebo v jeho těsné
blízkosti. Co se týče individuálního
parkování, tak lze využít i
záchytných parkovišť. Posílena
bude také městská hromadná
doprava.
Více informací na
www.techagro.cz.

INZERCE

ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ VELETRHY
NEJVĚTŠÍ
VE STŘEDNÍ
EVROPĚ

8.–12.4.2018 VÝSTAVIŠTĚ BRNO
www.techagro.cz
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Česká republika

100 let republiky uctí „bláznivý“ happening
ČR | Jedenáctý ročník festivalu Dvořákova Praha přivede do metropole světové sólisty a chystá obří happening. Stovky sboristů už teď trénují po celé republice. Před
Rudolfinum se jich mohou sjet až tisíce
a svým vystoupením připomenou také výročí 100 let od založení Československa.
Festival, jenž každoročně skládá hold
geniálnímu odkazu Antonína Dvořáka, letos ze skladatelovy tvorby láká především
na díla Svatební košile a Svatou Ludmilu.
Právě druhý jmenovaný počin – monu-

Dirigent Jakub Hrůša.

mentální oratorium Svatá Ludmila, zazní
hned v jeden moment na dvou místech zároveň. Původní a kompletní verzi nastudovala Česká filharmonie v čele s dirigentem Jakubem Hrůšou a zazní v pražském
Rudolfinu. To ale není vše. Ve stejný moment se skladba ponese také pod širým nebem na Palachově náměstí. Koncert se totiž bude živě přenášet před Rudolfinem.
„Sboristé z celého Česka už teď skladbu
nacvičují, aby se sjeli do Prahy a přidali se
zpěvem,“ uvedl umělecký ředitel festiva-

FOTO | MAFRA
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ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

malotraktor VARI GLOBAL
s vyklápecím návěsem ANV-400
ZDARMA
zvládne všechny polní práce,
přepravu nákladu i sečení trávy
vystavení technického průkazu
pro provoz na veřejných
komunikacích

lu Marek Vrabec, který celou akci vnímá
jako happening s úžasnou přidanou hodnotou a doufá, že na Palachově náměstí se
15. září sejdou tisíce sboristů.
„Vůbec si to neumím představit, a proto celé tohle bláznovství musí proběhnout
venku. Nám uvnitř půjde o citlivé a precizní provedení díla,“ nechal se slyšet Jakub
Hrůša, pod jehož taktovkou se večer odehraje. „Dílo budeme hrát celé a bez škrtů,
takže to bude dlouhý večer. Sám jsem velkým zastáncem škrtání, ale v tomto případě má smysl zahrát dílo celé. Svatá Ludmila vyžaduje velkou přípravu a pro mě
bude tento koncert vrchol sezony. Už teď
usínám s partiturou,“ dodal.
Dva týdny trvající festival, který ovládne hlavní město od 7. do 21. září, přivítá
také uznávané zahraniční sólisty, jako
jsou klavíristé Krystian Zimerman, Jevgenij Kissin nebo houslistka Janine Jensen.
Milovníci vážné hudby se mohou těšit
také na prvotřídní zahraniční orchestry – britský Orchestra of the Age of Enlightenment nebo například na rakouskou
Cameratu Salzburg. Mezi lahůdky festivalu pak patří rarita v podobě kantáty Americký prapor, což je jediné Dvořákovo
dílo na anglický text.
(vrm)

Nejmodernější pekárna

Dali půl miliardy,
aby vylepšili
český „tousťák“
61 540 Kč

48 990 Kč
ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ
KUK-96

do lehčích půd
šíře záběru 83 - 96 cm

Obj. číslo: 4375
Cena

: 2 990 Kč

s DPH

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ
KUK-125

do lehčích půd
šíře záběru 125 cm

Obj. číslo: 4376
Cena

: 4 990 Kč

s DPH

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ ROVNÉ
KUR-70

do těžších půd
šíře záběru 60 - 70 cm

Obj. číslo: 4377
Cena

s DPH

: 2 990 Kč

s DPH

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ ROVNÉ
KUR-112

do těžších půd
šíře záběru 112 cm

Obj. číslo: 4378
Cena s DPH: 4 990 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Hranice I - Město, GardenTechnik ŠOBORA, Tř. 1. máje 2074, T 605 332 063 • Nový Jičín, ENVIRO-HIK, s.r.o., Nerudova 50, T 556 315 569 • Olomouc,
AGROCENTRUM DFG, Týnecká 826/55, T 585 154 632 • Ostrava, BG TECHNIK cs, a.s., Místecká-Rudná , T 596 781 718 • Uherský Brod, TECHNIKA PETR
TROJAN, Vlčnovská 758, T 602 601 316 • Vizovice, AGRO SMETANA, Zlínská 703, T 577 452 870

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

V téhle pekárně je pořádný fofr. Za
hodinu vyrobí šest tisíc půlkilových
toustových chlebů pro celou republiku a navíc slibují, že všechny vydrží
ještě déle vláčné a jemné než dosud.
Řeč je o Pekárně Zelená louka v Herinku nedaleko Prahy, která má za sebou jednu z největších investic do pekařského provozu v historii Česka.
Za nejmodernější dostupnou technologii a novou budovu zaplatili přes
550 milionů korun.
Pekárna se chlubí tím, že nové tousty neobsahují konzervanty. „Cílem
bylo eliminovat obsažené konzervanty a další zbytečnou chemii. Výrobky
balíme v čistém prostředí, které
umožňuje prodloužit dobu použitelnosti toustu bez chemie,“ vysvětluje
manažer Penamu Martin Dolský.
Jak se jim povedlo vyladit lepší
chuť a delší trvanlivost, může vyzkoušet každý český zákazník. Nové tousty už proudí na pulty obchodů. (PR)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 7. dubna 2018
Nova

Prima

Joj Family

6.10 Jake a piráti ze Země Nezemě IV (17)
6.35 Kačeří příběhy (6, 7) 7.25 Lví hlídka (24)
7.45 Krok za krokem VI (5) 8.05 Jeníček
a Mařenka. Pohádka (N, 2005) 9.30 SuperStar
11.20 Koření 12.15 Volejte Novu 12.50 Rady
ptáka Loskutáka 13.45 Tipy ptáka Loskutáka
14.00 Víkend 15.00 Comeback 15.25 Čtyřicítka na krku. Romantický film (USA, 2008)
17.10 Osm statečných. Dobrodružný film
(USA, 2006) 19.30 Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

6.20 My Little Pony (6) 6.50 Tlapková patrola (26) 7.20 Jen počkej, zajíci! 7.45 M.A.S.H
(137) 8.15 M.A.S.H (138) 8.50 Autosalon 10.00
BIKESALON 10.35 Prima Partička 11.40 Máme
rádi Česko 13.20 Policajti z centra (3) 14.30
Vraždy v Midsomeru X. Kriminální seriál (VB,
2006) 16.30 Navždy spolu. Romantický film
(USA, 2012). Hrají: R. McAdamsová, Ch. Tatum,
S. Neill a další. Režie M. Sucsy 18.55 Zprávy
FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40 Divošky
19.55 TOP STAR

SOBOTA 6.15 Soudní síň 7.00 Poldové v akci,

KOMEDIE

KRIMISERIÁL

ZÁBAVA

INZERCE

ČT1
6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Polopatě 7.20 Král lenochů
8.10 Gejzír 8.40 Otec Brown VI (3/10) 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
Princezna za tři koruny 14.00 Klíček ke štěstí
14.35 Kůzlátka, otevřete... 15.55 Čtyři vraždy
stačí, drahoušku 17.35 Hercule Poirot 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

Inženýrská odysea

ÚTERÝ 8.35 Poldové v akci 9.35 Soudní síň – cz

KAŽDOU SOBOTU 20:20

20.20 Piráti z Karibiku:
Prokletí Černé perly
Dobrodružná komedie
(USA, 2003). Hrají J. Depp,
O. Bloom, K. Knightleyová,
G. Rush. Režie G. Verbinski
22.55 Riddick: Kronika temna
Sci-fi film (USA, 2004)
1.05 Osm statečných
Dobrodružný film (USA, 2006)
3.00 Volejte Novu
3.45 Jeníček a Mařenka
Pohádka (N, 2005)

20.15 V. I. P. vraždy II (2)
V moci démonů
21.35 Napospas osudu
Thriller (USA, 2014). Hrají
N. Cage, Ch. M. Murray,
L. Thompsonová a další.
Režie V. Armstrong
23.55 Krvavá jízda
Horor (USA, 2009)
1.45 Vraždy v Midsomeru X
Tanec s mrtvými
3.40 Trpělivý vrah
Thriller (USA, 2014)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.05 Letopisy rodu Shannara (4) 8.00 Top Gear
XVII 9.15 Re-play 9.45 COOL e-sport 10.20
Pevnost Boyard III (15) 11.25 Pevnost Boyard III (16)
12.35 Futurama V (8) 13.05 Simpsonovi XV (8, 9)
13.55 COOLfeed 14.05 Simpsonovi XV (10) 14.35
Simpsonovi XV (11) 15.05 Futurama V (9) 15.35
A-Team: Poslední mise 17.55 Simpsonovi XV (12, 13)
18.55 Simpsonovi XV (14, 15) 20.00 Total Recall
22.35 Rocky III 0.40 Grimm VI (9)

5.45 Velký průšvih 7.00 Vzpoura na lodi Caine 9.15
Odložené případy II (19, 20) 10.55 Sherlock
Holmes: Jak prosté (13, 14) 13.05 Špioni jako my,
komedie (USA, 1985) 14.55 G-Force, dobrodružná
komedie (USA, 2009) 16.20 Vysloužilí lvi, rodinná
komedie (USA, 2003) 18.15 Když se setmí, akční
film (USA, 2004) 20.00 Mámy na pařbě, komedie
(USA, 2014) 21.50 RocknRolla, akční film (VB,
2008) 23.55 Mys hrůzy, thriller (USA, 1991)

6.25 My Little Pony (5) 6.55 Ninjago VII (1) 7.25
Tlapková patrola (25) 7.55 Zprávy FTV Prima 9.15
Vítejte doma! VIII (9, 10) 11.10 Zajíček bez oušek
13.40 Hledám Susan. Zn.: Zoufale, komedie (USA,
1985) 15.50 Hračka, komedie (Fr., 1976) 17.50 Moje
první láska, rodinná komedie (USA, 1991) 20.00
Můj soused zabiják, krimikomedie (USA, 2000)
22.10 Grizzly: Pomsta šelmy, horor (Kan., 2006)
23.55 Rocky III, akční film (USA, 1982)

SÉRUM PRAVDY

NEDĚLE 5.55 Krimi 6.20 Noviny 7.00 Soudní
síň 8.00 Rivalky na hrazdě 10.00 Interaktivní teleshopping 11.00 Česko Slovensko má talent 2 13.05
Inženýrská odysea (2/13) 14.15 Přijela k nám pouť
15.55 Nová zahrada 16.55 Na chalupě 17.55 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém
nebi 22.35 Rivalky na hrazdě, rodinný film (Austr.,
2016) 0.45 Nová zahrada
PONDĚLÍ 8.05 Ochránci 9.05 Ochránci 10.00
Medicopter 117 (10/82) 11.05 Panelák 11.50 Nákupní
maniačky 12.50 Zoo (26) 14.00 Extrémní případy
15.10 Soudní síň – cz 16.00 Soudní síň 17.00
Poldové v akci 18.05 Interaktivní teleshopping
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Přijela k nám pouť
22.00 Rváči 0.05 Medicopter 117 (10/82)

ČESKOSLOVENSKÝ NORMALIZAČNÍ SERIÁL

20.00 Zázraky přírody
21.10 Zvíře
Komedie (Fr., 1977)
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.50 Columbo
0.25 Bolkoviny
1.20 Banánové rybičky
1.45 Brno Open 2011
2.50 Bydlení je hra
3.15 Sama doma
4.45 V kondici
5.05 Kuchařská pohotovost

seriál (SR, 2016) 7.50 Soudní síň – cz 8.50
Interaktivní teleshopping 9.50 Na úpatí sopky
11.50 Dnes v jednom domě (8/9) 13.45 Vlci (27, 28)
15.45 Soudní síň 16.45 V sedmém nebi 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Inženýrská odysea (2/13), seriál (ČR, 1979) 21.25 Česko Slovensko má talent 2
23.35 V sedmém nebi

10.30 Medicopter 117 (11/82) 11.30 Panelák 12.10
Nákupní maniačky 13.10 Zoo (27) 14.10 Extrémní
případy 15.15 Soudní síň – cz 16.00 Soudní síň 17.05
Poldové v akci 18.05 Interaktivní teleshopping
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Zbraň odplaty
23.10 Vlci (29) 0.10 Klaun (10)

STŘEDA 8.30 Poldové v akci 9.25 Soudní síň – cz

10.10 Medicopter 117 (12/82) 11.10 Panelák 11.55
Nákupní maniačky 13.05 Zoo (28) 14.05 Soudní síň
17.05 Poldové v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Česko
Slovensko má talent 3 22.40 Dr. Dokonalý (4/16)
23.35 Klaun (11) 0.40 Medicopter 117 (12/82)

ČTVRTEK 7.30 Soudní síň 8.30 Poldové v akci
9.30 Soudní síň – cz 10.25 Medicopter 117 (13/82)
11.25 Panelák 12.05 Nákupní maniačky 13.00 Zoo
(29) 14.10 Soudní síň 17.05 Poldové v akci 18.05
Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Zamilovaný doktor 22.25 Vlci (30) 23.30
Klaun (12) 0.30 Medicopter 117 (13/82)
PÁTEK 8.05 Poldové v akci 9.05 Soudní síň – cz
10.00 Medicopter 117 (14/82) 11.00 Panelák 11.45
Nákupní maniačky 12.55 Zoo (30) 14.00 Soudní síň
17.05 Poldové v akci 18.05 Interaktivní teleshopping 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Dnes v jednom domě (9/9) 22.00 Láska na celý život 23.25
Ochránci 0.20 Medicopter 117 (14/82)
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neděle 8. dubna 2018
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.55
15.35
16.30
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.40
22.14
22.15
23.50
1.25

Zajímavosti z regionů 6.30 Kůzlátka,
otevřete... Detektivka (ČR, 1965) 7.45
13. komnata Kamily Moučkové 8.15
Úsměvy Jana Bonaventury 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Cirkus Humberto (1/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Nebe a Vincek
Česká muzika
O vílách Rojenicích
Zdivočelá země (8/45)
Zdivočelá země (9/45)
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
GEN – Galerie elity národa
Prezident Blaník
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Poklad byzantského kupce
Inspektor Banks
Bolkoviny

NOVA
6.00
6.15
6.40
7.30
7.50
8.15
9.55
10.50
11.45
12.15
13.50
16.15
17.30
19.30
20.20
22.50
23.25
1.25
2.45
3.30

Oggy a Škodíci VI (30, 31)
Milesova vesmírná dobrodružství
Kačeří příběhy (8, 9)
Lví hlídka (25)
Krok za krokem VI (6)
O Nosáčkovi
Robinsonův ostrov II (17)
Robinsonův ostrov II (18)
Comeback
Bláznivá střela:
Z archivů policejního oddělení
Komedie (USA, 1988)
Ocelová pěst
Akční film (Indie/USA, 2011)
Když rozvod, tak rozvod
Komedie (ČR, 1982)
Zítra to roztočíme, drahoušku...!
Komedie (ČR, 1976)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Purpurové řeky
Krimifilm (Fr., 2000)
Když rozvod, tak rozvod
Komedie (ČR, 1982)
Krok za krokem VI (6)
O Nosáčkovi

Prima
6.30
6.55
7.15
7.45
8.20
9.25
9.55
11.00
11.55
12.50
13.30
13.50
14.35
16.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.55
22.45
2.15
2.50
3.55

My Little Pony (7)
Powerpuff Girls
Ninjago
M.A.S.H (139)
Přírodní vesmír II (3)
Prima ZOOM Svět
Vraždy na přelomu století (1)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Teď vaří šéf!
Vraždy v Midsomeru X
Jak svět přichází o básníky
Filmová komedie (ČR, 1982).
Režie D. Klein
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Očima Josefa Klímy
Tenká červená linie
Válečný film (USA, 1998).
Režie T. Malick
BIKESALON
Přírodní vesmír II (3)
Vraždy v Midsomeru X

Nova Cinema
5.05 Vzpomínka na Titány 6.45 Šípková Růženka
7.50 Vysloužilí lvi 9.45 G-Force 11.35 Čtyřicítka na
krku 13.15 Mámy na pařbě 15.00 Tělo jako důkaz
(11-13) 17.30 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly
20.00 Posel budoucnosti, sci-fi film (USA, 1997)
23.15 Nezvratný osud 5, horor (Kan./USA, 2011)
0.50 RocknRolla, akční film (VB, 2008)

Prima cool
7.10 Letopisy rodu Shannara (5) 8.05 Top Gear
XVIII 9.20 Těžká dřina 9.55 BIKESALON 10.30
Pevnost Boyard III (17, 18) 12.40 Futurama V (9)
13.10 Simpsonovi XV (12, 13) 14.00 COOLfeed 14.10
Simpsonovi XV (14, 15) 15.10 Futurama V (10) 15.40
Total Recall 17.55 Simpsonovi XV (16, 17) 18.55
Simpsonovi XV (18, 19) 20.00 Patriot 23.25
Exorcista II (3) 0.25 Vikingové II (5)

Prima Max
6.10 My Little Pony (6) 6.35 Ninjago VII (2) 7.05
Tlapková patrola (26) 7.35 Zprávy FTV Prima 8.40
Vítejte doma! VIII (10, 11) 10.35 Navždy spolu 12.45
Moje první láska 14.50 Můj soused zabiják 17.05
Všichni prezidentovi muži, thriller (USA, 1976)
20.00 Pravá blondýnka 2, komedie (USA, 2003)
22.05 Napospas osudu, thriller (USA, 2014) 0.20
Tenká červená linie, válečný film (USA, 1998)

pondělí 9. dubna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VI (3/10)
9.55 168 hodin 10.30 Po stopách
hvězd 11.00 Pošta pro tebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Výhra
14.15 Poklad byzantského kupce
15.50 To je vražda, napsala II
16.40 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 Případy 1. oddělení (13/22)
21.00 Vzpomínky
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Stav ohrožení
22.40 Na stopě
23.05 Ve jménu vlasti VI
23.50 Čtyři v tom 4 (1/6)
0.40 AZ-kvíz
1.05 Kalendárium

5.55
8.50
9.05
10.05
11.00
11.50
12.00
12.35
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.15
23.05
23.55
0.40
1.25
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3440)
Koření
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (180)
Odložené případy II (21)
Odložené případy II (22)
Námořní vyšetřovací služba VII (11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3441)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (38)
Robinsonův ostrov II (19)
Smrtonosná zbraň (10)
Beze stopy II (5)
Odložené případy II (21)
Odložené případy II (22)
Střepiny
Novashopping

6.25
6.50
7.20
8.10
8.50
9.20
10.15
12.05
12.10
12.45
13.40
14.40
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
0.00
0.55
1.40
2.25

Prima

Nova Cinema

My Little Pony (8)
Powerpuff Girls
M.A.S.H (139)
M.A.S.H (140)
M.A.S.H (141)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Dotek kouzla
Polední zprávy
Šéf na grilu
Jake a Tlusťoch (1)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (11)
Komisař Rex IV (16)
Komisař Rex IV (17)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
Top star
Modrý kód (88)
Jak se staví sen – extra
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex IV (16)
Komisař Rex IV (17)
Prostřeno!

5.10 Nová cestománie 5.35 Vzpoura na lodi Caine
7.35 Lego: Batman 8.50 Špioni jako my 11.00
Mámy na pařbě 13.10 Andělská tvář 15.30 Ocelová
pěst 17.50 Osm statečných 20.00 Gorily v mlze,
životopisné drama (USA, 1988) 22.30 Tvář teroru,
akční film (USA, 2003) 0.15 Nezvratný osud 5,
horor (Kan./USA, 2011)

Prima cool
12.35 Simpsonovi XV 13.25 COOLfeed 13.35
Simpsonovi XV 14.35 COOL e-sport 15.10 Re-play
15.45 Futurama V 16.05 Americký chopper V 17.05
Top Gear XVIII 18.15 Simpsonovi XV 19.45
Simpsonovi XVI 20.05 COOLfeed 20.15
Simpsonovi XXIX 20.50 Teorie velkého třesku XI
21.20 Teorie velkého třesku X 22.15 Prima Partička
23.05 COOLfeed 23.15 Americký chopper V (20)

Prima Max
8.45 My Little Pony (7) 9.10 Ninjago VII (3) 9.35
Powerpuff Girls 9.50 Zprávy FTV Prima 11.05
Vítejte doma! VIII (11, 12) 12.45 Hvězdná brána VII
(9) 13.40 Všichni prezidentovi muži 16.20 Pravá
blondýnka 2 18.15 Věř mi, komedie (USA, 2013)
20.00 Blázni ze stadionu, komedie (Fr., 1972) 21.45
Supernova, sci-fi horor (USA, 1999) 23.35 Patriot,
historický film (USA, 2000)

úterý 10. dubna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.50 Cizí lidé 10.55 Čtyři v tom 4
(1/6) 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Pytel
14.15 Poslední leč Josefa Langmilera
15.05 Doktor Martin IV
15.55 To je vražda, napsala II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Setkání v červenci
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.20 Ve jménu vlasti VI
23.15 Taggart
0.25 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky
1.20 Zajímavosti z regionů

5.55
8.45
9.00
9.55
11.00
11.45
12.00
12.35
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.30
23.25
0.15
1.00
1.45
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3441)
Specialisté (38)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (181)
Odložené případy II (23)
Odložené případy III (1)
Námořní vyšetřovací služba VII (12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3442)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (807)
Víkend
Smrtonosná zbraň (11)
Beze stopy II (6)
Odložené případy II (23)
Odložené případy III (1)
Námořní vyšetřovací služba VII (11)
Krok za krokem VI (7)

6.20
6.50
7.20
9.15
10.15
12.10
12.15
12.50
13.50
14.45
15.40
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.50
0.45
1.30
2.15
3.00

Prima

Nova Cinema

My Little Pony (9)
Powerpuff Girls
M.A.S.H (141-143)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Jako z daleké hvězdy
Romance (N/VB, 2017)
Polední zprávy
Šéf na grilu
Jake a Tlusťoch (2)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (12)
Komisař Rex IV (18)
Komisař Rex V (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
Top star
Ohnivý kuře II (93)
Policajti z centra (4)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex IV (18)
Komisař Rex V (1)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy VII (12)

6.25 Jeníček a Mařenka 7.50 Odložené případy II
(21, 22) 9.25 Čtyřicítka na krku 11.30 Andělská tvář
14.10 Gorily v mlze 16.30 Bláznivá střela: Z archivů
policejního oddělení 18.10 Zítra to roztočíme, drahoušku...!, komedie (ČR, 1976) 20.00 Air Force
One, akční film (USA/N, 1997) 22.20 Podezření
nula, thriller (USA, 2004) 0.10 Purpurové řeky

Prima cool
12.20 Futurama V 12.50 Simpsonovi XV 13.40
COOLfeed 13.50 Simpsonovi XV 14.20 Simpsonovi
XVI 14.50 Teorie velkého třesku X 15.40 Futurama
V 16.05 Americký chopper V 17.00 Top Gear XVIII
18.15 Simpsonovi XVI 20.05 COOLfeed 20.15 Top
Gear: Polární speciál 21.20 Teorie velkého třesku X
22.15 Single Lady 22.50 Partička 23.30 COOLfeed
23.40 Americký chopper V 0.40 Partička

Prima Max
7.50 My Little Pony (8) 8.15 Ninjago VII (4) 8.40
Powerpuff Girls 8.55 Zprávy FTV Prima 10.10
Vítejte doma! VIII (12, 13) 11.50 Hvězdná brána VII
(10) 12.40 Hledám Susan. Zn.: Zoufale 14.45 Věř mi
16.25 Blázni ze stadionu 18.15 Sestřička z hor: Na
rozcestí 20.00 Smrtonosná past, akční film (USA,
1988) 22.40 30 dní paranormální aktivity s ďáblem
v těle ženy, která nenávidí muže 0.15 Supernova

středa 11. dubna 2018
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.45 Doktor Martin IV 10.35 Pytel
10.45 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Herečka
14.20 Španělská paradentóza
15.55 To je vražda, napsala II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Inspektor Max (8/11)
21.00 Čtyři v tom 4 (2/6)
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Otisky doby: Život ve válce
22.45 Otec Brown VI (3/10)
23.30 Taggart
0.50 AZ-kvíz
1.15
Na stopě
1.40 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.35
12.55
14.10
15.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.30
23.20
0.15
1.00
1.40
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3442)
Ordinace v růžové zahradě 2 (807)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (182)
Odložené případy III (2)
Odložené případy III (3)
Námořní vyšetřovací služba VII (13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3443)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek X
Robinsonův ostrov II (20)
Smrtonosná zbraň (12)
Beze stopy II (7)
Odložené případy III (2)
Odložené případy III (3)
Námořní vyšetřovací služba VII (12)
Krok za krokem VI (8)

6.20
6.45
7.15
9.15
10.10
12.05
12.10
12.45
13.45
14.40
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
0.50
1.40
2.25
3.05

Prima

Nova Cinema

My Little Pony (10)
Powerpuff Girls
M.A.S.H (143-145)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Navždy svoji
Romance (N/VB, 2017)
Polední zprávy
Šéf na grilu
Jake a Tlusťoch (3)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (13)
Komisař Rex V (2)
Komisař Rex V (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
Top star
Modrý kód (89)
Show Jana Krause
V. I. P. vraždy II (2)
Policie v akci
Komisař Rex V (2)
Komisař Rex V (3)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy VII (13)

6.50 Odložené případy II (23) 7.40 Odložené případy III (1) 8.30 Tělo jako důkaz (11-13) 11.25
O Nosáčkovi 13.25 Ocelová pěst 15.45 Piráti
z Karibiku: Prokletí Černé perly 18.15 Rapsodie
v Miami 20.00 Z lásky nebo pro peníze, komedie
(USA, 1993) 21.50 Poslední mejdan, komedie (USA,
1998) 23.40 Podezření nula, thriller (USA, 2004)

Prima cool
13.40 COOLfeed 13.50 Simpsonovi XVI 14.50
Teorie velkého třesku X 15.45 Futurama V 16.05
Americký chopper V 17.05 Top Gear XVIII 18.15
Simpsonovi XVI 20.05 COOLfeed 20.15 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VIII 21.20 Teorie velkého
třesku X 22.15 Partička 22.55 Cesty k úspěchu
23.00 COOLfeed 23.15 Single Lady 23.45
Americký chopper V 0.45 Partička

Prima Max
7.15 My Little Pony (9) 7.40 Ninjago VII (5) 8.05
Powerpuff Girls 8.20 Zprávy FTV Prima 9.25
Vítejte doma! VIII (13, 14) 11.05 Hvězdná brána VII
(11) 11.55 Věř mi 13.45 Sestřička z hor: Na rozcestí
15.35 Smrtonosná past 18.10 Už se nebojím, rodinný film (USA, 2013) 20.00 Letec, životopisný film
(USA/N, 2004) 23.20 Ryba jménem Wanda,
komedie (VB, 1988)

čtvrtek 12. dubna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.55 Cirkus Humberto (1/12) 10.45
Neobyčejné životy: Petr Nárožný
11.45 Černé ovce

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

5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.45
12.00
12.40
13.00
14.10
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
23.55
0.45
1.35
2.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3443)
Výměna manželek X
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (183)
Odložené případy III (4)
Odložené případy III (5)
Námořní vyšetřovací služba VII (14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3444)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (808)
Prásk!
Země krvavého slunce
Akční film (USA, 2005)
Odložené případy III (4)
Odložené případy III (5)
Námořní vyšetřovací služba VII (13)
Námořní vyšetřovací služba VII (14)

6.20
6.45
7.15
9.15
10.10
12.05
12.10
12.45
13.45
14.40
15.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.45
0.00
0.55
1.40
2.25

Prima

Nova Cinema

My Little Pony (11)
Powerpuff Girls
M.A.S.H (145-147)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Duch z Cassley
Romance (N/VB, 2017)
Polední zprávy
Šéf na grilu
Jake a Tlusťoch (4)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (14)
Komisař Rex V (4)
Komisař Rex V (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
Top star
Ohnivý kuře II (94)
Prima Partička
Cesty k úspěchu
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex V (4)
Komisař Rex V (5)
Prostřeno!

5.00 Tělo jako důkaz (12, 13) 6.25 Rapsodie v Miami
8.05 Odložené případy III (2, 3) 9.40 Insider: Muž,
který věděl příliš mnoho 13.00 Psanec Josey Wales
15.50 Z lásky nebo pro peníze 17.40 Strom snů
20.00 Sherlock Holmes: Jak prosté (15, 16) 21.45
Zpětná reakce, thriller (USA, 1996) 23.30 Poslední
mejdan, komedie (USA, 1998)

Prima cool
11.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII 12.20
Futurama V 12.50 Simpsonovi XVI 13.40
COOLfeed 13.50 Simpsonovi XVI 14.50 Teorie velkého třesku X 15.40 Futurama V 16.05 Americký
chopper V 17.00 Top Gear XVIII 18.15 Simpsonovi
XVI 20.05 COOLfeed 20.15 Autosalon 21.20 Teorie
velkého třesku X 21.50 Teorie velkého třesku 22.20
Nebezpečný mstitel 0.20 Americký chopper V

Prima Max
6.50 My Little Pony (10) 7.15 Ninjago VII (6) 7.40
Powerpuff Girls 7.55 Zprávy FTV Prima 9.10 Vítejte
doma! VIII (14, 15) 10.45 Hvězdná brána VII (12)
11.30 Léto snů 13.15 Už se nebojím 15.00 Letec
18.15 Deník plný tajemství 20.00 Jak básníci přicházejí o iluze, filmová komedie (ČR, 1984) 22.05
Mrtvý muž přichází, krimidrama (USA, 1995) 0.30
Ryba jménem Wanda, komedie (VB, 1988)

pátek 13. dubna 2018
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.45 Doktor Martin IV 10.30 Výhra
10.45 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.35 Příběhy slavných... Ivan Luťanský
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
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Četnické humoresky (32/39)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Hercule Poirot
23.20 Případy detektiva Murdocha XI
0.05 AZ-kvíz
0.35 Stav ohrožení
1.00 Bolkoviny

5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.40
13.00
14.10
15.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.40
0.40
1.25
2.10
2.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3444)
Ordinace v růžové zahradě 2 (808)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (184)
Odložené případy III (6)
Odložené případy III (7)
Námořní vyšetřovací služba VII (15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3445)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Doktor od jezera hrochů
Komedie (ČR, 2010)
Terminátor 3: Vzpoura strojů
Sci-fi thriller (USA/N/VB, 2003)
Odložené případy III (6)
Odložené případy III (7)
Námořní vyšetřovací služba VII (15)
Prásk!

6.15
6.40
7.10
9.05
10.10
12.00
12.05
12.45
13.45
14.35
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.20
23.45
0.40
1.30
2.15
2.55

Prima

Nova Cinema

My Little Pony (12)
Powerpuff Girls
M.A.S.H (147-149)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Láska, zloděj a diamanty
Romance (N, 2015)
Polední zprávy
Šéf na grilu
Jake a Tlusťoch (5)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (15)
Komisař Rex V (6)
Komisař Rex V (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
Top star
Vraždy na přelomu století (2)
Valkýra
Historické drama (USA/N, 2008)
Policie v akci
Komisař Rex V (6)
Komisař Rex V (7)
Prostřeno!
Doktor z hor: Nové příběhy VII (15)

5.30 Rapsodie v Miami 6.55 Strom snů 9.00
Odložené případy III (4, 5) 10.40 Sophia Grace
a Rosie: Královské dobrodružství 12.25 Z lásky
nebo pro peníze 14.35 Malí válečníci 16.30 Sherlock
Holmes: Jak prosté (15, 16) 18.15 Turner a Hooch
20.00 Čtyřlístek ve službách krále 21.50 Kult hákového kříže 0.00 Země krvavého slunce

Prima cool
8.55 Top Gear XVIII 10.00 Americký chopper V 11.10
Autosalon 12.15 Futurama V 12.45 Simpsonovi XVI
13.35 COOLfeed 13.45 Simpsonovi XVI 14.45 Teorie
velkého třesku X 15.10 Teorie velkého třesku 15.40
Futurama V 16.05 Americký chopper V 17.05 Top
Gear XVIII 18.15 Simpsonovi XVI 20.05 COOLfeed
20.15 Viktor Frankenstein 22.35 Armáda temnot
0.30 Americký chopper V (24)

Prima Max
7.15 My Little Pony (11) 7.40 Ninjago VII (7) 8.05
Powerpuff Girls 8.25 Zprávy FTV Prima 9.30 Vítejte
doma! VIII (15, 16) 11.10 Hvězdná brána VII (13)
12.05 Už se nebojím 13.55 Deník plný tajemství,
thriller (USA, 2016) 15.40 Navždy spolu, romantický film (USA, 2012) 17.45 Jeden a půl rytíře, komedie (N, 2008) 20.00 Útěk, krimifilm (USA, 1972)
22.30 Tenká červená linie, válečný film (USA, 1998)

20 6. dubna 2018

KDO UVAŘÍ
Pondělí: Kateřina Koppitzová (27)

Je na mateřské dovolené. S manželem mají
dvě děti, žijí v Pardubicích. Pokud vyhraje,
koupí něco pěkného
svým dětem a vezme
rodinu na dovolenou.
Ráda připravuje různé masové směsi,
čínu, rizoto. Mezi její oblíbená jídla patří špagety a žemlovka. Nesnáší houby,
ryby a kokos. Těší se, že ochutná neznámá jídla a pozná nové lidi.

Úterý: Jiří Zavřel (37)

Pracuje jako finanční
a hypoteční specialista. Je svobodný. V pořadu účinkoval už v
roce 2012, teď si chce
vylepšit reputaci a získat lepší bodové ohodnocení. Pokud by vyhrál, peníze použije na dovolenou a uspořádá mejdan pro
přátele. Vařit bude v mezonetovém bytě
svých přátel, u něj doma nejde proud.
Zajímá se o starověký Egypt a má rád
různé kvízy. Mezi jeho oblíbená jídla
patří indické a thajské kari. Zatím nenarazil na nic, co by nesnědl.

Středa: Barbora Šotolová (25)

Pracuje ve fabrice na
pozici jumper. Má přítele a je bezdětná. Pokud vyhraje, peníze použije na koupi nového
auta nebo na zařízení
nového bydlení. Vařit
bude u své sestry, kde s ní před časem
také bydlela. Má ráda panenku, zapečené brambory, těstoviny, pizzu a ovoce.
Nesnáší vnitřnosti, čerstvou a vařenou
papriku, křenovou omáčku a králíka.

Česká republika

Reparát po šesti letech
Prostřeno! zavítá do Pardubického kraje, dva soutěžící však neuvaří doma
ČR | Šedesátitisícovou výhru na Pardubicku si budou chtít vyválčit tři ženy
a dva muži. Nejvíce slyšet bude Jirku.
V pořadu Prostřeno! před lety vařil a neuspěl. Reputaci napravuje arabskou kuchyní. Jak se mu to povede? Druhý muž
týdne Tomáš si na „stará kolena“ pořídil tři malé děti. Výhra by se mu jistě hodila, stejně jako motorkářce Hance, která se rozvádí, nebo Katce na mateřské
dovolené. Dívejte se každý všední den
na Prostřeno! a hlasujte, neboť i vy můžete získat odměnu deset tisíc!
První hostitelka Kateřina musí mít
velkou trpělivost, protože její byt zdobí
rodinné puzzle, které skládala sama.
Pondělní menu bude tak trochu inspirované francouzskou kuchyní, na předkrm je paštika a k ní budou i domácí
bagety, což hosté ocení. Její medailonky ale zůstanou tuhé. Soupeřům připadá
jídlo ani ne průměrné a hostitelka věší z
té kritiky hlavu.
Jiří vaří v Prostřeno! již podruhé,
chce v úterý soupeře zaujmout a vaří u
přátel. Riskuje se severoafrickou kuchyní. Hlavní chod je jehněčí tažín s arabským chlebem, ale hosty nijak neuchvátí, každý jehněčí nemusí.
Bára připraví ve středu hovězí vývar
s domácími nudlemi, který vypadá, že

Pátek: Hana Říhová (35)

Pracuje pro Zeměměřičský úřad Praha. Rozvádí se, má dvanáctiletého syna. V podkrovním bytě u kamarádky
žijí asi půl roku. Pokud vyhraje, peníze použije na novou lednici a na vybavení synova pokoje. Má ráda svíčkovou. Nesnáší jitrnice, prejt, jelita, zabijačkovou
polévku. Těší se na adrenalin a zkoušku
svých kuchařských schopností.

by mohl být docela silný, jenže prý
není. Aspoň podle Jiřího je průměrný až
slabý. Bude aspoň moučník úspěchem
třetího večera? Bára ale nevaří doma,
protože si to její maminka nepřála.
Ve čtvrtek se vysvětlí, proč Tomáš
nesl tak nelibě, když Jiří a Barbora nevařili doma. Sám vaří ve stísněných
podmínkách, ale žádné náhradní prostory si nezvolil, hosty pozve k sobě. Kde
to ale vlastně je? U vchodu je napsané
hotel, možná je to ubytovna, nebo snad
nájemní byt? Hosté jsou na rozpacích.
Teď musí Tomáš dokázat, že vařit umí
a kulinářství rozumí. Předkrm není žádná tuctovka, jde o vlastnoručně sesbíra-

né houby – ty nemusí Bára. Tomáš
dává při vaření i servírování pozor na
detaily, ničím se nenechá rozhodit a vyplatí se, soupeři vracejí samé prázdné
talíře.
Potetovaná motorkářka Hana riskuje
se zajímavým menu, pronásleduje ji ale
smůla. Rozbije mixér, první várka
knedlíků skončí v záchodě. Katce, která
nesmí ryby, udělá náhradní kuřecí vývar, a Báře s lehkou celiakií zase připraví zvláštní krutony i knedlíky. Hosty
překvapí, když je u dezertu přepadnou
loupežníci, ale je to jen zábava.
Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den v 17.50 a hlasujte.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PARDUBICKÉHO KRAJE
Předkrmy: Mezze – vinné listy
Ingredience: 10 ks nakládaných vin-

Čtvrtek: Tomáš Crha (51)

Dva roky před revolucí emigroval, rozvedl
se a nyní se živí jako
dálkový řidič. Je podruhé ženatý a má tři
děti, bydlí v Heřmanově Městci. Pokud by
vyhrál, koupil by manželce nový telefon a rodinu by vzal na výlet. Má rád
maso s rýží, luštěniny, v podstatě jí skoro vše. Mezi jeho oblíbená jídla patří
svíčková. Nesnáší krupicovou kaši. Svoji účast bere jako výzvu a chce vyhrát.

Kam vlastně Tomáš (uprostřed) pozve ve čtvrtek své soupeře? U vchodu je
napsáno hotel. Možná ubytovna, nebo nájemní byt? Kdo ví. FOTO | FTV PRIMA

ných listů, vařená rýže, nasekaná rajčata, cibule, česnek, sůl a pepř. Postup:
Na oleji v kastrolu osmahneme cibuli a
česnek, vmícháme rajčata a na mírném
plameni pod pokličkou dusíme asi čtvrt
hodiny. Podléváme jen, když je potřeba. Vychladlou směs promícháme s vařenou rýží. Listům odřízněme stopky.
Listy naplníme nádivkou, kratší strany
zahrneme dospodu a listy pevně svineme. Zakápněme olejem, citronovou šťávou a vařme v páře asi 15 minut.
Falafel
Ingredience: 1 plechovka sterilizované
cizrny, 1 šálek nasekané jarní cibulky
(zelená část), 1/2 šálku nasekané petrželky, 4 stroužky nasekaného česneku,
1 lžíce mletého římského kmínu, 2 lžičky soli, 1/2 lžičky pepře, větší špetka
chilli, olej na smažení. Postup: Slijeme
vodu a cizrnu rozmixujeme. Do mixéru
poté přidáme nasekanou cibulku, petr-

želku, na menší kusy nasekaný česnek a
rozmixujeme. Přendáme do mísy, osolíme, přidáme koření a dáme na 20 minut
do lednice. Tvarujeme kuličky a důkladně je mačkáme, aby držely pohromadě.
Smažíme ve velké vrstvě oleje na středním plameni dozlatova. Podáváme s bílým jogurtem.
Baba Ghanouj
Ingredience: 2 střední lilky, 2 až 3 propasírované stroužky česneku, 2 lžíce extra panenského olivového oleje, 2 až
3 lžíce tahini (sezamové pasty), šťáva z
citronu nebo limetky, 1 lžička římského
kmínu, chilli, sůl, pepř. Postup: Předehřejeme si troubu na 250 °C. Slupku
omytých lilků rovnoměrně ze všech
stran propícháme vidličkou a dáme je
na plechu péct do trouby přibližně na 35
minut. Že jsou hotové, poznáme tak, že
vnitřní dužina výrazně změkne a jejich
povrch se hodně nakrabatí. Hotové lilky
necháme lehce vychladnout. Podélně je
nařízneme nebo úplně rozpůlíme a pomocí lžíce vydlabáme všechnu dužinu.
Slupku a stopku vyhodíme. Dužinu pomocí nože nasekáme najemno a dáme
do mísy. Přidáme všechny zbývající ingredience. Okořeníme podle chuti a můžeme servírovat ideálně takto vlažný,
lehce pokapaný olejem, posypaný kořením a čerstvým koriandrem.

Hlavní chod: Vepřová panenka na bylinkovém másle, grilovaná zelenina

Ingredience: vepřová panenka, olivový olej, zeleninový vývar, 1/8 bylinkového másla, sůl, pepř. Petrželové brambory: brambory, máslo, sekaná čerstvá
petrželka. Grilovaná zelenina: šalotka
či mladá cibulka, cherry rajčata, cuketa,
baklažán, barevné papriky, grilovací koření, olivový olej. Postup: Panenku nakrájíme na válečky (150 g na porci), osolíme, opepříme, potřeme olivovým olejem. Dáme do lednice odležet na hodinu
až dvě. Roztopíme pánev a na olivovém
oleji vepřovou panenku orestujeme ze
všech stran až do jemné krusty, můžeme
podlévat zeleninovým vývarem. Před závěrem přidáme bylinkové máslo, necháme rozpustit, panenky v tom vyválíme.
Petrželové brambory: Použijeme menší brambůrky, které povaříme al dente.
Nakonec přidáme trochu másla a prosypeme sekanou čerstvou petrželovou
natí. Zeleninu s kořením orestujeme na
pánvi na olivovém oleji.

Olomoucký kraj
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Rehabilitace jsou v kurzu,
Olomouc se pojistila na severu
Severomoravská
Sanatoria Klimkovice se
stala novým fakultním
pracovištěm Pedagogické
fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci.
DALIBOR MAŇAS
OLOMOUC, KLIMKOVICE | Po dvou letech, kdy studenti Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
(UPOL) pravidelně trávili odbornou praxi v Sanatoriích Klimkovice, se spolupráce prohloubí. Vedení lázní a fakulty
se totiž domluvila na systematičtější
spolupráci. „Od nynějška se budou sanatoria podílet na profesionální přípravě
budoucích speciálních pedagogů, ale navíc se budou obě instituce věnovat společnému výzkumu,“ prozradila tisková
mluvčí lázní Ivana Gračková.
Hlavní cíl spolupráce počítá se zařazením speciálních pedagogů z Olomouce do zdravotního systému v České republice, tak jak je to obvyklé v zahraničí.
„Na každém našem pracovišti, kde se
studenti připravují, musíme vyčlenit
pracovníka, který se jim věnuje, což je
samozřejmě pro sanatoria značná zátěž.
Na druhou stranu vnímáme, že v České
republice stoupá poptávka po rehabilitaci a přitom obecně ve zdravotnictví je
odborného personálu na pracovním trhu
kritický nedostatek. Předpokládáme, že
z některých studentů si vychováme své
budoucí spolupracovníky. Navíc máme
připraven celý soubor témat pro jejich
odborné, zejména diplomové práce a disertační práce, jejichž výstupy můžeme
v praxi využít,“ uvedla specialistka na
klinickou logopedii Lenka Dzidová, odborná garantka spolupráce za Sanatoria
Klimkovice.
„Studenti se potřebují v praxi seznamovat s terapiemi, o nichž se učí ve
skriptech. Obrovskou výhodou pro ně
je, že v Klimkovicích je mnoho moderních, jinde v republice nevyužívaných
terapií pohromadě. Protože dosavadní
spolupráce byla výborná, rozhodli jsme
se ji prohloubit a rozšířit ještě na společný výzkum,“ doplnila Kateřina Vitásková, vedoucí oddělení logopedie a studií
komunikačního procesu a oddělení výzkumu z olomoucké univerzity.
První skupina devíti studentek již čtrnáctidenní praxi v lázních absolvovala.
Některé se už podle mluvčí sanatorií připravují na brigádu a předpokládají, že
praxi v klimkovických lázních budou

Klára Bařinová provádí pod dohledem terapeutky Martiny Rojkové takzvanou bazální stimulaci za pomoci strunného
lehátka (snímek nahoře). Terapeutka Hana Žejdlová (dole) vysvětluje studentce Tereze Teofilové princip kognitivní
rehabilitace za pomoci speciálního počítačového programu.
2X FOTO | SANATORIA KLIMKOVICE
uvádět i v životopise. „Je obrovskou výhodou, že se můžeme setkat se spoustou
klientů lázní s různými diagnózami,
s kterými jsme neměly nikde jinde možnost se seznámit. Novinkou jsou i některé terapie, třeba OptiMusic nebo EEG
Biofeedback jsem viděla poprvé. Novinkou je, že se terapeutická místnost snoezelen (multismyslová relaxační místnost – pozn. red.) využívá nejen pro dětské, ale i pro dospělé pacienty, u kterých má odlišné terapeutické účinky,“
řekla studentka třetího ročníku Tereza
Adamcová.

Cenná praxe
„Protože se specializujeme na logopedii, byla účast při terapiích na tomto oddělení důležitá. Viděly jsme děti, které
neumí pít, kousat a někdy ani polykat
a sledovaly jsme, jak s nimi logopedky
pracují,“ poznamenala zase Eva Chobotová.
Studentky si zažily praxi se speciálním terapeutickým zařízením, jako je robotická ruka. „Zdejší logopedky nám
ukázaly, jaké pomůcky si pro práci vyrábějí. To už se ve škole také učíme,“ doplnila spolužačky Alexandra Kulová.
Studentky se v Klimkovicích seznámily
s mnoha terapiemi a diagnózami poruch
hybnosti a kombinovaných vad.

Lázně a fakulta plánují spolupráci
nejen pří výchově studentů, ale také při
řešení interních i externích grantů a projektů z evropských fondů i dalších zdrojů. Počítají se součinností při experimentálním vývoji a inovacích či při vědeckých experimentech se zaměřením na
logopedii, tyflopedii, surdopedii a somatopedii. „Vnímáme nedostatek odborného personálu v českém zdravotnictví.
Pokud absolventi pětiletého magisterského studia nastoupí do zdravotnického zařízení, jejich práce nemůže být hrazena z veřejného zdravotního pojištění,
jako je tomu u lékařů, fyzioterapeutů
nebo zdravotních sester. Jedním z cílů
plánovaného výzkumu proto bude dolo-

žit, že změna by byla celospolečensky
žádoucí,“ řekla docentka Vitásková.
„Mohu potvrdit, že Sanatoriím Klimkovice trvalo několik let, než se podařilo stabilizovat personální situaci. Dnes
máme dostatek špičkového personálu,
ale musíme myslet na budoucnost.
U mnoha terapií jsou speciální pedagogové nezastupitelní, přitom pokud si nedodělají školení nebo atestace, náklady
na jejich práci musí nést buď naše zařízení, nebo klient,“ doplnila Dzidová.
Fakulta a lázně se proto zaměří na
roli speciálních pedagogů ve zdravotnictví u nás a zemích Evropské unie, na jejich postavení i systémové uplatnění a financování.

Rakouský spisovatel Stefan Zweig: Šťastný člověk...

Tajenka: ... nevnímá čas.
INZERCE

Investiční fond

#STING investiční fond
nyní nakupuje nemovitosti
v okrese Šumperk a Jeseník
#Kupujeme i nemovitosti
určené k rekonstrukci
a stavební pozemky
Šumperk // 606 662 853
Jeseník // 724 670 582

Právo
a bydlení

NOVÝ SERIÁL
LIDOVÝCH
NOVIN
OD 20. 4.

VŠE, CO POTŘEBUJETE
VĚDĚT, V 16 DÍLECH
Jak správně postupovat
při koupi, prodeji
či pronájmu nemovitosti
Výhody a nástrahy
dědictví a darování
Smlouvy, povolení, zápisy
do katastru, jednání s úřady
Časté chyby
a na co si dát pozor

PŘEDPLATNÉ
NA 3 TÝDNY
ZA 250 KČ
BONUS
VZORY
SMLUV

Předplatné objednávejte na 225 555 533
nebo na www.lidovenoviny.cz/bydleni
Nabídka platí do 18. 4. 2018.
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Králík: Šumperk je má priorita
Šumperský hokejista
Lukáš Králík má za
sebou životní rok
a přemýšlí, kam dál.
Nabídku má i od jednoho
z prvoligových klubů.

hrál, protože tam chodili kluci z Komety. Tak jsem se pak rozhodl pro zahraničí. Teď po třech letech si věřím, že bych
na první ligu měl, a chtěl bych to dokázat. Nejlepší by bylo si zahrát první ligu

54

MILOSLAV JANČÍK
ŠUMPERK | V play off byl Lukáš Králík s osmi góly nejlepším střelcem šumperských hokejistů. Ani to ale nakonec
nestačilo na to, aby ve finále druhé ligy
dokázali proti Porubě získat byť jen jednu výhru.
V sezoně, v níž Draci po nečekaném
vypadnutí generálního sponzora čelili
velké ekonomické nejistotě, prožil pětadvacetiletý útočník svůj soukromý
úspěch. V padesáti zápasech nasbíral
54 bodů, což neušlo manažerům ostatních klubů. „Poprvé v životě si můžu vybírat angažmá,“ přiznává Králík, který
se v průběhu dubna rozhodne, co dál.
Co chybělo Drakům ve finále proti
Porubě?
Hlavně síly. Vyšťavili jsme se v předkole na pět zápasů s Kopřivnicí, kdy Poruba čtrnáct dní odpočívala. V sérii s Hodonínem jsme zase zápasili s virózou,
takže jsme byli oslabení, celé play off
jsme totiž hráli na tři lajny. S Hodonínem jsem měl chřipku, v prvním zápase
proti Porubě k tomu přibyla horečka
39 stupňů a už to nešlo. Jinak jsme
s nimi mohli hrát. Kdybychom zvládli
první zápas, který rozhodlo prodloužení, určitě bychom někde síly našli. Ale
pak už nás to položilo.
Jak hodnotíte celou sezonu?
Určitě pozitivně. Klubu v průběhu sezony odpadl sponzor a řešilo se, jestli vůbec sezonu dohrajeme. Chtěli jsme sice
do baráže, ale postupem do finále jsme
cíl alespoň trochu splnili. I mně se konečně po zraněních sezona docela podařila.

„

se Šumperkem. Ale je mi pětadvacet
a mám za sebou dobrou sezonu, takže to
musím promyslet. Záleželo by i na roli,
jakou bych v týmu měl, a také na finanční stránce.

Lukáš Králík ze Šumperka po dobrém roce neutíká.
neštěkl ani pes. Proto jsem rád, že jsme
to ustáli, a doufám, že to půjde i dál.
Hráli jste tedy i za něj a budoucnost
šumperského hokeje?
Já určitě ano. Teď už snad není tajné, že
když pan Velčovský zjistil, že mu sponzor vypadl, všechny si nás zavolal a řekl
na rovinu, jak to je, a že kdo chce, může
odejít. Sám ale řekl, že zůstává a na hokeji v Šumperku mu záleží. My hráči
jsme se rozhodli zůstat a navzájem jsme
se zachovali férově.
Nasbíral jste 54 bodů (26+28)
v 50 zápasech, ideální čas udělat
v kariéře další krok?
Teď se tím zabývám a mám na to celý
měsíc. Ze Šumperka se ještě nikdo neozval, takže uvidíme, jaká bude vize.
Ozval se mi tým z první ligy i z jiných
skupin druhých lig. Poprvé v životě si
můžu vybírat angažmá a od května
bych rád věděl, kde budu působit.
Táhne vás to pryč?
Když se dobře dohodnu se Šumperkem,
nebráním se zůstat, protože když jsem
byl po operaci kolene, podal mi pan Vel-

Když se dobře dohodnu se Šumperkem,
nebráním se zůstat, protože po operaci
kolene mi pan Velčovský podal pomocnou ruku.
Bylo znát, že klub a hlavně jeho majitel Vladimír Velčovský bojoval s milionovým výpadkem v rozpočtu a sháněním peněz?
To je otázka spíš na něj. My hráči jsme
to nepocítili. Snažili jsme se pomoct
tím, že jsme šetřili hokejky, a podobnými maličkostmi. Pan Velčovský to ale
zvládl dobře. Od nás potřeboval, abychom to někam dotáhli, protože se mu
pak budou hledat noví sponzoři snáz.
Vypadnout v předkole s Kopřivnicí, třeba by příští rok na zimáku v Šumperku

kanadských bodů nasbíral
Lukáš Králík v 50 duelech,
v play off nastřílel 8 gólů.

čovský ruku. Tehdy mi slíbil, že na mě
počká, a jakmile jsem byl v pořádku,
hned mě postavil. Priorita je pro mě pořád Šumperk a uvidíme, jak se dohodneme.
Jít o soutěž výš vás v pětadvaceti letech neláká?
Láká mě to hodně, protože jsem
v 1. lize působil už v Olomouci. Dostal
jsem tam prostor a věděl jsem, že se liga
dá hrát. Jak se postoupilo, šel jsem do
Třebíče, kde jsem toho ale moc nena-

FOTO | VĚRA VÁCLAVKOVÁ

Máte signály, co bude dál s mužským hokejem v Šumperku?
Zatím nic nevím, užívám si volno
a čekám na další zprávy. Sám jsem zvědavý, jaké budou ambice.

INZERCE

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

Tel.: 724 286 137

tvproducts.cz
BATERIE S ELEKTRICKÝM
OHŘEVEM VODY

Úspora času, energie i vody bez ústředního
ohřevu.
➍ WALL DIGITERM FLEXI
➊ THERMO QUICK za 1 299 Kč
za 1 599 Kč
➋ WALL TERMO QUICK
➎ INOX DIGITAL za 1 999 Kč
za 1 299 Kč
➌ DDIGI
IGI
GIITERM
TERM
TTERM
RM zaa 1 599
99 Kč

➊

od

ZAHRADNÍ CENTRUM

Pro každého pěstitele, na malých zahrádkách,
balkonech nebo terasách. K předpěstování sadby,
pěstování některých druhů
zeleniny, nebo
bo založení
rostlin. Dobrá
rá tepelná
akumulace.

AKCE NA BAZÉNY
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vířivé bazény

➊ 2 patra:
699 x 95 x 49 cm
za 399 Kč
➋ 4 patra:
699 x 158 x 499 cm
za 699 Kč

14 999,- od 10

999,,

➊

1 299,-

od

ROTAČNÍ ELEKTRICKÝ
KARTÁČ Spin Master

Bezdrátový dobíjecí kartáč s prodlouženou
rukojetí. Čištění koupelen nebylo nikdy snazší.
Vyčistí spáry, velké i malé plochy.

399,-

Platí do 30. 4. nebo do vyprodání zásob!
Kompletní nabídku zboží a ostatní informace najdete na www.tvproducts.cz
t
d t

ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE

Žádné kabely, ﬁltry, sáčky, ani hadice.

➊ LIGHT za 499 Kč
➋ SE 4 KARTÁČI za 699 Kč
➌ PROFI za 999 Kč

Balení obsahuje:
1x SPIN MASTER, 3x vyměnitelné hlavice,
1x prodlužovací rukojeť,1x nabíječka

NÁSTĚNNÉ SOLÁRNÍ LED
SVĚTLO s detektorem pohybu

Nabíjí se automaticky slunečním světlem. Se senzorem setmění
mění a pohybovým senzorem.
senzorem Voděodolné.
Voděodolné

Rozměr:
9,5 x 12,55 x 5,7 cm
99 Kč
1 ks za 399
98 Kč
2 ks za 698

➌

SOLÁRNÍ
ODPUZOVAČE
AČE
KRTKŮ

Pro bezpečné vypuzzení
krtků, hrabošů, hryzzců
a jiných neoblíbenýých
hlodavců.
➌ ELEGANT
➊ PRAKTIK
1 ks za 258 Kč/ks
1 ks za 249 Kč/ks
2 ks za 179 Kč/ks
2 ks za 199 Kč/ks
4 ks za 129 Kč/ks
4 ks za 149 Kč/ks

➋

➋ S LED OSVĚTLENÍM 2v1
1 ks za 299 Kč/ks
2 ks za 249 Kč/ks
4 ks za 199 Kč/ks

➋

699,-

ZVYŠUJÍCÍ PODSEDÁK

ORTHEO
Pro seniory, osoby po operaci atd, kteří mají
problémy vstávat z křesla či židle (vhodné i
na invalidní vozík).
Rozměr: 45 x 45 x 10 cm Materiál: PUR pěna

NOVINKA
od

499,- 349,od

KOUPELNOVÉ VÝŠKOVĚ
STAVITELNÉ
SEDÁTKO

Pro seniory a hůře
pohyblivé osoby.
Protiskluzová úprava
sedáku.
Nosnost: 120 kg

/ks

od

129,-

/ks
ks

AB MULTI SHAPER NOVINKA OSOBNÍ ZESILOVAČE ZVUKU
Bez námahy zpevní, vytvaruje
Zlepšete svůj sluch. Uslyšíte šepot na 30 m.
a posílí svaly během několika
minut. Přenosný a bezdrátový.
10 úrovní intenzity impulzů.
6 programů

Regulace hlasitosti.
➊ Klasik za 499 Kč
➋ Profi za 599 Kč
➌ Vocal Plus za 799 Kč
➍ Mini za 499 Kč
➎ Dobíjecí POWER za 699 Kč
➏ Digital za 899 Kč

➋

➊

➍

399,-

TEPLOVZDUŠNÝ
VENTILÁTOR
MINI HEATER

Zapojuje se přímo do
zásuvky. Termostat
od 15 °C do 32 °C.
12 hodinový časovač.
Digitální LED displej.
Automatické
vypnutí.
Napětí: 230 V / 50 Hz
Příkon 400 W

899,-

699,-

699,-

799,-

Vzhled ﬂakonu na parfém! S vestavěnou LED
svítilnou. Praktická ochrana před útočníky. Vejde se
do každé kabelky.
Rozměry: Ø 23 mm, délka 112 mm Doba nabíjení: 2-4 hodiny
Výkon max: 500 kV Váha: 65 g
PARALYZÉR

Zdravé vaření. Na přípravu jídel z„jednoho
hrnce“. Úspora času při vaření.
Vyjímatelná kameninová nádoba.
Rozměr: 32 × 22,5 × 25 cm
Objem: 3,5 ℓ
Příkon:
Přík 200 W

SVÍTILNA

POZOR! Prodej pouze
osobám starším 18 let!

MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054
OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OPAVA Dolní nám. 9/17 (OD TIPA)
OSTR AVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401
PLZEŇ Rooseveltova 17

129,-

799,-

od

PR AHA 1 Rybná 4 (roh s Jakubskou ul.)
PR AHA 1 Václavské nám. 66/808
PR AHA 2 Karlovo nám. 18
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
ZLÍN Bartošova 45 (OD Modus)
ZNOJMO Tovární 14

399,-

Košík / cedník / napařovač.
Nerezová ocel. Z hrnce
rovnou na talíř.
Průměr: 23 cm
1 ks za 129 Kč
2 ks za 198 Kč

99,-

OBJEDNÁVEJTE NONSTOP · tel.: 380 405 381 · www.tvproducts.cz
cz
VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:
BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
HR ADEC KR ÁLOVÉ Švehlova 512/14
K ARLOV Y VARY Dr. Davida Bechera 29
KLADNO Náměstí starosty Pavla 5
LIBEREC Pražská 3

od

KOŠÍK NA VAŘENÍ

999,-

399,-

299,-

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ

HRNEC NA POMALÉ VAŘENÍ

DÁMSKÝ PARALYZÉR
ANGELA

Barvy:

➌
SLEVA -200 Kč

Chyby v textu a vyobrazení vyhrazeny.
vyhrrazeny.

/ks

➎

/ks
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