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Měla jsem být myslivec
Alena Jenšíková, starostka Kamberka, je jedním z letošních Blanických rytířů
5plus2
■ ROZHOVOR

DOBROVOLNÍCI UKLÍZEJÍ SÁZAVU

Loni sebrali 37 tun odpadu.
Kolik to bude letos?
...str. 3

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
KAMBERK | Alena Jenšíková je už sedmnáct let starostkou malé obce Kamberk. Vesničky o 170 obyvatelích, která
však není úplně zapadlá. Před několika
lety získala obec ocenění v soutěži Vesnice roku, mimo jiné za vybudování Muzea venkova. Letos se paní Alena stala
jedním ze tří Blanických rytířů, kteří dostali sošku za svůj přínos Podblanicku.

STŘEDOVĚKÉ RECEPTY

Nejste kamberská rodačka, vyrůstala jste v hájence na Pelhřimovsku.
Jak vzpomínáte na své dětství?
Ve městě jsem nikdy nebydlela, pouze
pět let, když jsem studovala na vysoké
škole v Českých Budějovicích. Na dětství na hájence vzpomínám s nostalgií,
jako všichni starší lidé. Měla jsem ještě
dva mladší bratry, a tak nám bylo veselo. Všichni jsme se zajímali o myslivost, otec i bratři byli lesníky. I ze mne
otec chtěl mít myslivce, ale pak si to rozmyslel a říkal: Jsi moc malá a tahala bys
pušku po zemi.
Kde jste pracovala?
Většinu života jsem strávila v přírodě,
konkrétně na polích. Po studiu na vysoké zemědělské škole jsem měla štěstí
a získala jsem místo na Šlechtitelské stanici Větrov u Milevska, která se specializovala na pícniny.
Jak jste se z jižních Čech dostala do
Kamberka?
Na šlechtitelské stanici jsem potkala
svého manžela, a protože zdědil po rodičích domek v Kamberku, brzy po narození dcery jsme se tam přestěhovali.
Manžel byl vášnivý myslivec, bral mě
s sebou do lesa na čekanou, na hony, a
tak jsem se jeho prostřednictvím i vrace-

Jak si lidé pochutnávali
na vařeném bobrovi

...str. 6

PSÍ DETEKTIVOVÉ
Muzeum, o jehož vznik se paní Alena zasloužila měrou vrchovatou, vystavuje i starý věžní hodinový stroj.
FOTO | ARCHIV MUZEA VENKOVA V KAMBERKU
la do let, které jsem jako dítě strávila na
hájence.
Profesí jste vystřídala víc. Kde jste
byla nejspokojenější?
V prvém zaměstnání na šlechtitelské stanici. Snad, že jsem byla mladá, snad, že
jsem tam mohla uplatnit poznatky získané ve škole a byla tam moc fajn parta.
A také jsem tam byla nejblíž přírodě.
Většinu pracovní doby jsme trávili na
poli. Po mateřské se mi naskytla možnost práce v bance ve Vlašimi.

Pak jste se stala starostkou. Někdo
vás přesvědčil?
Můj manžel byl do roku 1998 místostarostou, ze zdravotních důvodů skončil.
Přesvědčil mě on spolu s dalšími zastupiteli. Nejprve jsem starostku dělala při
práci v bance. Ale po roce jsem zjistila,
že to nelze skloubit, odešla jsem do předčasného důchodu a pracovala jako neuvolněný starosta. V této práci jsem se našla a v pokročilejším věku objevila smysl života. Ne všichni takové štěstí mají.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

Ztratil se pes? Profesionálové
nasadí i letadlo
...str. 8

TETOVANÉ HVĚZDNÉ KŮŽE

Tatér hodnotí kérky Noida,
Mareše či Hanychové ...str. 12
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Měla jsem být myslivec
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Nesetkala jste se někdy s kritikou,
že nejste rodačka?
Pokračovala jsem v práci, kterou započal a pro kterou žil můj muž. Myslím,
že právě díky němu mě tu lidé nikdy nepovažovali za náplavu. Přijali mě takovou, jaká jsem, a já jsem se rychle sžila.
Díky vám se může obec chlubit Muzeem venkova. Jak vás to napadlo?
Naše stavení je dosti rozsáhlé, nacházela se tam od roku 1870 strojírenská dílna, kterou založil manželův děda. Půda
byla plná starého nářadí a stodola strojů. Obci se za přispění dotací podařilo
opravit obecní budovy, v nichž některé
místnosti neměly najednou uplatnění.
Manžel přišel s nápadem, jak je využít,
a zastupitelstvo se založením muzea
souhlasilo. Na prvních dvou místnostech jsme pracovali téměř rok.
Co v muzeu najdou návštěvníci?
První místnost je historická třída v bývalé škole, která byla pro nedostatek dětí
v roce 1976 zrušena. Druhá místnost je
plná starých písemností, strojků a nářadí, vše s úzkým vztahem ke Kamberku.
A protože se u nás v domě nacházelo ještě spousta strojů a nářadí vyrobených
v dílně strojníka Jenšíka, požádali jsme
zastupitelstvo, zda by i v další opravené
budově bývalé Kampeličky nebylo pro
ně místo. Tak se tedy muzeum rozrostlo
o další tři místnosti se starými zemědělskými stroji, dílenským i domácím nářadím, obrazy, nábytkem a textiliemi. Ve
dvou budovách v pěti místnostech tak
muzeum ukazuje na pět set věcí. Chtěla

Paní Alena je nejen starostkou, ale i příležitostnou průvodkyní v muzeu. Muzeu by se chtěla věnovat i poté, co ve
funkci první dámy obce skončí. V příštích volbách už totiž nehodlá kandidovat. FOTO | ARCHIV MUZEA VENKOVA V KAMBERKU
bych ho ještě rozšířit o starou dílnu. Takovou dílnu z konce 19. století máme
v našem stavení. Muž v ní zařízení po
dědovi opečovával a já bych ho na jeho
památku chtěla „oprášit“ a ukazovat.
Myslím, že by to byla dobrá propagace
šikovných rukou našich předků.
Kdo vaše muzeum navštěvuje?
V prvních letech byla návštěvnost vysoká, i více jak tisíc lidí za rok. Nyní, kdy
místní v něm byli i několikrát, chodí lidí
méně. Většinou školy, tábory, turisté.

Když se ohlédnete, co se vám za
těch sedmnáct let podařilo?
Snažili jsme se využít dotace a opravili
jsme budovu bývalé Kampeličky, ve
které jsou kromě muzea tři sociální byty
i společenská místnost. Opravili jsme i
další obecní budovy. Změnil se celkový
vzhled obce, včetně našich dvou osad.
Myslím, že za vše mluví ocenění, která
jsme během deseti let získali v soutěži
Vesnice roku, včetně Oranžové stuhy
v roce 2008. Činnost spolků i místních
lidí naši obec stmeluje. Ale je to dílo

všech zastupitelstev, které se během
mých funkčních období vystřídaly,
i všech občanů. Jim vděčím za ocenění,
kterého se mi udělením titulu Blanický
rytíř dostalo.
Budete opět kandidovat?
Vzhledem k věku počítám s tím, že dožiji-li se ve zdraví konce tohoto volebního období, přenechám další práci mladým. Ale budu ráda, když mi i nadále
umožní věnovat se muzeu, kronice a pomáhat při pořádání společenských akcí.

Z muzea se ozývá bouchání strojů
BENEŠOV | Z výstavy, která je nainstalovaná v benešovském muzeu na Malém náměstí, mají asi radost především
písařky a úřednice. Pobočka Muzea Podblanicka totiž novou sezonu zahájila
přehlídkou historických psacích strojů
s názvem Pišme všichni pilně.
„Výstava je určitě zážitkem a stojí za
to ji navštívit, ovšem hlavně pro člověka, který má k tomu vztah,“ říká sběratel Stanislav Chrpa z Prahy, který stroje
zapůjčil. Schraňuje je sedm let.
„Na chalupě jsem tehdy stavěl kůlnu
a potřeboval nějaké železo. Tak jsem
šel do sběru a tam jsem si z hromady přihodil i psací stroj, že když budu mít čas,
tak ho opravím,“ říká Chrpa, který v

Remington, který to všechno začal.
FOTO | ARCHIV MUZEA

pražském dopravním podniku opravuje
tramvaje.
„Zmínil jsem se v práci a oni – místo
toho, aby mi poradili někoho, kdo by
mě do toho zasvětil – mi začali nosit další. Postupem času jsem oslovil staré
pány mechaniky a začalo mě to bavit,“
vypráví Chrpa. Tím prvním kouskem
byl Remington – Zeta No. 16.
Ne všechny stroje jsou funkční. „Než
dám jeden dohromady, dostanu tři další,“ poznamenává Stanislav Chrpa, který na výstavu do Benešova půjčil na šedesát kusů včetně unikátu, přenosného
kufříkového stroje Royal vyrobeného
v Kanadě v polovině 30. let 20. století.
„Expozice psacích strojů je univerzál-

ní, spousta lidí si je pamatuje, každý
podnik jich měl několik, i já jsem na
něm psala, když jsem přišla do muzea,“
vzpomíná Libuše Váňová z Muzea Podblanicka. Výstavu koncipovala především jako přehled historie výroby.
„Zbrojovka Brno uzavřela v roce 1928
smlouvu s americkou firmou Remington a v roce 1932 začala s výrobou. Pak
vše přerušila válka a po ní na přelomu
40. a 50. let začali v Brně vyrábět vlastní stroje Zeta, které postupem času přešly do Konzulů,“ vypráví LibušeVáňová.
Výstava je otevřena od úterý do soboty od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin až do
28. května.
(buš)
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Na Sázavu vyrazily
plovoucí „náklaďáky“
Aneta Langerová
a odpadky ze Sázavy,
které se mění na hudební
nástroje. Loni natočené
oficiální video zve na
akci Čistá řeka Sázava.

INZERCE

ŽALUZIE
ROLETY

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

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
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KRÁTCE

MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
BENEŠOV | Jarní úklid téhle vodáky
oblíbené řeky se letos koná už pojedenácté. Stovky lidí ráno vyjely na lodích
v gumových rukavicích, aby břehy zbavily odpadků. „Drž rytmus s Čistou
řekou Sázavou od 8. do 10. dubna“ vyzývá letošní ročník a doprovází ho záběry zpěvačky Anety Langerové, která
jako patronka celé akce vytahuje z řeky
Sázavy různé odpadky a ty se mění v hudební nástroje. Lidé z obecně prospěšné
společnosti Posázaví doufají, že video
přiláká další dobrovolníky. A zatím se
to daří.
„Lidé, kteří čistí pravidelně určitý
úsek, se letos nahlásili na jiný, asi aby si
to vyzkoušeli zase jinde. Přibylo i nových dobrovolníků, například sem jedou
až z Brna a Opavy. Je to možná i díky
spotu s Anetou,“ míní manažerka projektu Denisa Cibulková z obecně prospěšné
společnosti Posázaví a připomíná, že
zpěvačka se do úklidu zapojí v neděli.
Dobrovolníci, kterých se k řece sjíždí
až tři tisíce, každoročně vyčistí přes 200
kilometrů Sázavy a odvezou na skládku
více než 30 tun odpadků. „Už třetím
rokem čistíme řeku od pramene k soutoku, takže celý tok Sázavy,“ říká Denisa
Cibulková a dodává, že loni se uklízel
také Benešovský, Štěpánovský nebo Jevanský potok: „Každoročně se přidávají další přítoky. Loni jich bylo pět, letos
o dva víc, přibyl potok Mnichovka
a Křešický potok.“
Nových míst přibývá i díky tomu, že
se pořadatelé více zaměřili na školy.
„Někteří učitelé si našli sami potok k vyčištění, jiným jsme místo přidělili, ale
stává se tradicí, že třídy se chtějí o svůj
úsek starat po celý rok,“ říká Cibulková. Některé školy ani nečekají na oficiální termín a pustí se do úklidu dřív.
Letos se tak děje třeba na Benešovském potoce, kde dobrovolníci pracují
už od 4. dubna. Hlavní úklid je tu ale naplánovaný na tuto sobotu. Chcete-li se
zapojit, sraz je mezi 9. a 10. hodinou u
odstavné plochy autobusu v ulici Vlašimská. Vedle škol se ale zapojují stále

Divadelní festival
potrvá celý měsíc
BENEŠOV | V městském divadle Na
Poště v Benešově začal 7. dubna patnáctý ročník ochotnického festivalu Dny Divadla Svatopluk. Vedle místního souboru Svatopluk, které 14. dubna zahraje komedii Pokoje s tchyněmi, se představí divadelníci z Bystřice, Sázavy a Kouřimi.
Festival zakončí 28. dubna kouřimský
soubor Mrsťa Prsťa s představením Mnoho povyku pro nic aneb sir Wiliam by se
divil. Začátky jsou v 19:30 hodin. (buš)

Posázavský Pacifik vyjíždí
Dobrovolníci během chvilky naplní lodě po okraj. Občas narazí i na ledničku
či bojler.
FOTO | ARCHIV OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI POSÁZAVÍ
častěji i další, třeba dobrovolní hasiči.
Zvyšuje se také množství sebraných odpadků, ale to je podle Cibulkové dáno
tím, že více dobrovolníků čistí více úseků. „Ale u řeky vidím, že odpadků je
mnohem méně. Podařilo se nám zlikvidovat i několik černých skládek,“ poznamenává Cibulková. Například loni se
na devadesátikilometrovém úseku z Kácova do Pikovic uklidilo téměř 20 tun
odpadků.
Úklidové čety nejčastěji nacházejí
PET lahve, pneumatiky, ale výjimkou

nejsou ani ledničky. „Najde se toho hodně, zvlášť v chatových oblastech, kde
není dobrý příjezd autem. Ale chataři
vědí, že v tomto termínu uklízíme, tak
nám to alespoň nechají na jednom místě. Nebo se nás přímo ptají, jestli nám
odpad mohou naložit,“ přibližuje Cibulková: „Stále nacházíme i kuriozity. Mě
osobně předloni překvapil třeba vyhozený bojler.“ Na čištění vyrážejí lidé
hlavně na kanoích a na pramicích. Ty
používají jako „náklaďáky“ pro velké
věci.

ČESKÝ ŠTERNBERK | Posázavský Pacifik zahájí v sobotu 9. dubna novou sezonou. Prvním výletem bude jízda na
Český Šternberk. Jízdenky se prodávají
přímo ve vlaku, kde je i bar a místo pro
kola a kočárky. Vlak odjíždí z Benešova v 10 hodin, v Českém Šternberku je
v 11:15 a dál pokračuje do Kácova, odkud na zpáteční jízdu vyráží v 15 hodin.
Jízdné je od 35 do 100 korun pro dospělé, pro děti od 15 do 50 korun.
(buš)
INZERCE

HISTORIE A FAKTA O ÚKLIDU
První ročník čištění organizoval svazek obcí
Malé Posázaví v roce 2006. Tehdy 115
dobrovolníků vyčistilo padesátikilometrový
úsek řeky od města Sázavy po Pikovice.
Nápad vznikl jako reakce na odstranění
plastových cárů, které zbyly z povodní v
roce 2002. Dobrovolníci na lodích
odstraňovali ty nečistoty, které nelze sebrat
jinak než z hladiny řeky. V té době ještě
nikdo netušil, že za pět měsíců se korytem
řeky přežene povodeň dosahující o metr
výše než ta v roce 2002 a na větve stromů

zavěsí mnohonásobné více plastových
„ozdob“. První ročník ukázal, že pouhá
stovka lidí nedokáže řeku uklidit.
V současnosti řeku čistí napříč dvěma kraji,
Středočeským a Vysočinou, dohromady jde
o 212 kilometrů. Akci organizují společnosti
Posázaví o.p.s., Lípa pro venkov z. s.,
Královská stezka o.p.s., a MAS Havlíčkův kraj
o.p.s. Přidávají se ale další. S úklidem Sázavy
a jejích přítoků loni pomáhalo 3 076
dobrovolníků, kteří sesbírali téměř 37 tun
odpadků.

Oslavte s námi 5. narozeniny!
Kupte speciální narozeninovou
vstupenku za 555 Kč. Neviditelnou
výstavu s ní může projít až 5 lidí!

4 8. dubna 2016

Česká republika

Je mi padesát, přichází čas
odměn. Maledivy, vnoučata...
Zpěvačka Lucie Bílá má práce nad hlavu a často
tak volí originální řešení. Netradičně vznikal
i následující text. Do povídání o 50. narozeninách,
které oslavila 7. dubna, o mužích nebo její moudré
„sestřičce“ Haně jsme se nepustili osobně. Lucie
posílala odpovědi na otázky mobilem, zatímco
cestovala na trase Česko - Slovensko. Vznikl tak
první esemeskový rozhovor v historii 5plus2.

JOSEF HORA
ČR | Když vezmeme v potaz, že se Češi
dožívají průměrně stále vyššího věku,
Lucie Bílá včera teprve vstoupila do druhé poloviny svého života. Podstatnou
část z té první poloviny mohli fanoušci
sledovat takřka v přímém přenosu. Viděli proměnu z ošklivého káčátka na
sexsymbol, prožívali její vztahy, které
zatím nikdy neskončily úplně ideálně,
fandili v nerůznějších soutěžích popularity, kde naopak dokázala dominovat.
Teď se Bílá cítí na vrcholu. „Vlastně
bych si moc přála, aby se čas zastavil a
já to, co prožívám, měla příležitost užívat si dalších dvacet let,“ říká.
Je před vámi další životní etapa.
Jaká by chtěla být Lucie Bílá v prvním desetiletí té „druhé poloviny“?
Mám kolem sebe zvláštní pořádek, čisto
a mám až pocit, jako bych byla znovu na
startovací čáře. Všechno, co jsem mohla
ve své profesi dokázat, se mi podařilo,
tak hurá na nové plány. Těším se na vše,
co přijde, a to myslím doslova. Už vím,
že v životě občas i prší, a už se za to nezlobím. Umím s životem pracovat.
Vždy se kolem vás točila spousta
mužů. Co vás na mužských nejvíc
štve a nebaví? A čím myslíte, že
štvete muže naopak vy?
Muži jsou má inspirace. Byla bych asi
klidnější, kdybych mužskou energii nepotřebovala, ale asi bych pak nebyla
šťastnější. Nemůžu říct, že mi něco na
mužích vadí, asi bych je neměnila. Zato
sebe ano, a taky se o to pokouším. Zatím
to ještě se sebou nevzdávám. (smích)
Myslím, že pro muže je u mne největší
oříšek má posedlost prací. Jsem do toho
zakouslá jak pitbul, a když jde o hudbu,
nevidím a neslyším. Být chlap, byla
bych na sebe taky naštvaná. Muž mě nejvíc potěší, když se jako muž chová.
Když je přirozený a má krásné ruce
a vůni, která mi podlomí kolena. (smích)

Dokážete si představit, že by se na
světě objevilo vnouče?
To si pište, že se na vnoučátka těším,
ale asi by to nemuselo být hned teď. Jen
ať se můj syn pořádně rozhlédne, a až si
najde místo na slunci, tak pak hurááá…
Určitě jako žena sledujete své tuzemské i zahraniční vrstevnice.
Je nějaká, která vás inspiruje?
Vážím si Marty Kubišové, mám
ráda Haničku Zagorovou, smekám před Hanou Hegerovou.
A inspirací pro mne jsou lidi
v mých sálech.

Zmínila jste píseň Hana z nového
stejnojmenného alba. Vracíte se ke
svému původnímu jménu Hana?
Nikdy jsem od svého jména neodešla,
používám obě. S tím, že je Lucie spíš přezdívka. Cédéčko
se tak jmenuje, protože se
teď opravdu víc vracím
k sobě. Nikdy mi nebylo
samotné se sebou tak
dobře, jako nyní.
Cédéčko se tak jmenuje i z úcty k Haně,
ona by totiž Lucie
bez Hany nikam nedošla – Hana je totiž moudřejší a vyrovnanější než
její
střelená
sestřička.

Mezi slavné zpívající padesátnice patří Madonna. Je
jí už 57, přitom se pořád na
pódiu obklopuje tanečníky
a říká, že má nadbytek energie. Jste si s ní v něčem podobná?
Madonnu mám a vždycky jsem
měla ráda. Ne proto, že by mě inspirovala, ale proto, že jí rozumím.
Někdy bych si přála k ní přijít a obejmout ji. Nemám potřebu si s ní zazpívat, ale říct jí, že ji obdivuju a že si
jí moc vážím. Já můžu před sebou utéct
kamkoli za hranice naší země, ale ona
nemá kam utéct, a věřím, že by jistě někdy chtěla. Bože, nemá to vůbec lehké…
V padesáti letech už se ženy často
připravují na jiný styl života. Jak
jste na tom vy?
Jsem na tom úplně stejně. Hodlám se totiž rozmazlovat. Cítím, že přichází čas
odměn a já už začínám v květnu, kdy letím sama na svůj oblíbený ostrůvek na
Maledivy. Do teď jsem byla jen pro druhé, tak teď k tomu ještě přidám sebe.
Bilancujete někdy, nebo na to není
čas?
Nebilancuju, ale občas se v myšlenkách
vrátím zpátky a zjišťuju, že všechno v
mém životě mělo svou logiku. A i když
to tak někdy nevypadalo, bylo vše v pořádku.
Nebudeme-li počítat rodinu a zpívá-
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ní, co patří k vašim nejoblíbenějším
činostem?
Kromě toho že jsem sběratel, tak mám
ráda práci rukama. Pořád něco motám.
Po háčkovaných srdíčkách pro
Konto Bariéry mám teď období
růženců. Jsou krásné, lidem
dělají radost a navíc tím podpořím svůj další charitativní projekt – tentokrát jde o
opravy kostelů. Zatím
jsem růžence jen rozdávala, ale na svůj narozeninový koncert jich mám
připravených sedm set
a ke každému i cédéčko s písničkou Hana
a osobní poděkovaní.
(Velkou koncertní show
Fifty Fifty bude hostit
pražská O2 arena 5. listopadu – pozn. red.).

Bydlíte v paneláku?

Rady, podle čeho vybírat vstupní dveře a na co si dát pozor

Ivan Pavlíček bezpečnostní odborník

Vchodové dveře jsou místem,
které vás ochrání před
nezvanými návštěvami, ale také
před požárem a zároveň mohou
eliminovat hluk i případný
zápach.
Typy dveří
Do panelákových bytů vybírejte zásadně
bytové dveře, nikoliv venkovní vchodové
dveře. Jejich vlastnosti jsou totiž rozdílné.
Bytové dveře splňují protipožární normy,
ale také požadavky na hlukovou izolaci,
která je zvlášť v panelových domech žádaným prvkem.
BezpečnosTní prvky
Kvalitně zabezpečený panelákový byt by
měl mít dveře ve III. bezpečnostní třídě
s vložkou a kováním alespoň ve stejné
bezpečnostní třídě jako samotné dveře.

Takové dveře disponují mnoha jistícími
body, pevnou kostrou, oboustranným
celoplošným oplechováním, zesílenou
ochranou zámku i dalšími bezpečnostními prvky. Přídavné závory na stávající
vchodové dveře rozhodně nedoporučujeme, pouze jimi zeslabíte konstrukci obyčejných dveří a tím paradoxně usnadníte
zlodějům práci.
vlasTnosTi dveří
Pokud se rozhodnete investovat do kvalitních vstupních dveří, vyplatí se zvážit
i další vlastnosti, které dveře nabízejí kromě bezpečnostního a protipožárního základu. Mohou být například
také zvukotěsné, kouřotěsné, tepelně izolované, případně mohou
disponovat speciálními designovými prvky, jako jsou skryté panty,
zamykání pomocí čtečky otisků
prstů, kamera v kukátku a další.

Zvažte tedy, jaká investice se vám vyplatí, abyste se ve svém bytě cítili bezpečně
i komfortně.
poraďTe se s odBorníky
Při výběru nových dveří dejte na doporučení a nechte si vypracovat nabídky od
různých irem. Kvalitní bezpečnostní dveře
vám budou sloužit mnoho let, proto doporučujeme pečlivě zvážit veškeré parametry, ale i poprodejní služby, jako je servis
a záruka. Nákup u renomované irmy se
v tomto případě určitě vyplatí.
www.next.cz
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Na talíři kuřata, bobři,
medvědi i veverky
Jídelníček ve středověku
vypadal jinak než dnes.
Základem byly kaše.

ne, hlavní dávka stravy přicházela večer
po celodenní práci na poli nebo v lese.
Venkované jedli prostě. Hlavně obilné
kaše, mléko kozí i ovčí. Maso, téměř
vždy z domácích zvířat, bylo jen občas.
„Významnou část stravy poskytovaly
lesní plody jako maliny, ostružiny a lesní jahody, což je archeologicky doloženo,“ popisuje Beneš. I ve městě měl každý dům živá domácí zvířata na dvorku
a zeleninovou zahrádku při ruce.

„

5plus2
■ V KUCHYNI
JOSEF HORA
ČR | Když mladý tovaryš Mikeš Puška
mířil kolem roku 1253 za vlády Přemysla Otakara II. za prací do Prahy, putoval
pěšky i na voze. Cesta ubíhala pomalu,
tak navštěvoval hostince, kterých potkával plno. „Časté byly zájezdní krčmy podél historických obchodních cest, od
sebe je dělil den pochodu soumarských
karavan. Ve středověkých městech pak
fungovaly skoro v každém větším
domě,“ vysvětluje historik Jaromír Beneš z Jihočeské univerzity, který se věnuje výzkumu středověkých pokrmů.
Hospodský jídelníček vypadal trochu
jinak než dnes. Nejpopulárnějšími jídly
byly různé druhy kaší, třeba jahelné, slazené medem. Z masitých pokrmů pak pečeně. Zvěřina byla spíše výsadou šlechty, v hostincích se konzumovala drůbež,
vepřové a hovězí. K pití už tehdy dominovalo pivo. „Středověké prostředí bylo
dobou minipivovarů, vařili ho v mnoha
měšťanských domech. Lidé preferovali

Tradice našich
hospůdek
pochází ze středověku.

Středověký řezník maso neskladoval, poptávka byla okamžitá.
spíš slabší. Pivo a víno běžně pily i děti.
Voda nebyla oblíbená kvůli časté kontaminaci,“ podotýká historik. Populární se
stalo i časté popíjení ovocných a bylinných čajů s medem. Hostince kromě chudiny navštěvovaly všechny sorty lidí, ob-

Speciální profese: Kuchmistr a lovčí
O stravování na významných hradech pečoval takzvaný kuchmistr neboli hradní
kuchař. Spolu s lovčím organizovali příjem a zpracování masa. „Kuchmistr byl
vážený člověk, který měl k ruce řadu pomocníků. Zvěřina se na hradech nakládala
v tunách čili speciálních sudech, jak tomu bylo v případě divočáků, jejichž maso bylo
nakládáno se solí a jalovcem. Tak například kuchmistr Jiřího z Poděbrad na
Pražském hradě připravoval běžně tura, zubra, daňka, ale i medvěda a losa,“
vypočítává historik Jaromír Beneš. Strava na Pražském hradě ve vrcholném
středověku se výrazně neodlišovala. Základ tvořily kaše z obilovin a z luštěnin,
v sortimentu masa najdeme zvýšené procento lovné zvěře. V průměru si jsou však
kuchyně hradu a v podhradí velmi podobné. Pravidelná byla konzumace hroznů
vinné révy a importovaných fíků – je doložena od měšťanů po nejvyšší šlechtu.
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chodníci, řemeslníci, vojáci či úředníci.
Šlo o místa sociální komunikace. „Tradice hospod u nás pochází právě z vrcholného středověku,“ doplňuje Beneš.
Stejně jako dnes houfy lidí navštěvují
supermarkety, ve středověku nakupovaly potraviny na tržištích. Prodejci byli
zejména venkované. Masné krámy a pekařství se nacházely v situaci okamžité
spotřeby. Kromě ovoce, zeleniny či mléka nabízely některé středověké prodavačky čili hokyně „podivnosti“.
„Běžně se daly koupit veverky, jež
hokyně prodávaly vedle mnoha druhů
malých ptáků. Další kuriozitou na tržišti byli i bobři, které tehdy lidé považovali za ryby. Nesměla se prodávat zvířata
pokousaná od vlků, to bylo rituálně nepřijatelné,“ podotýká historik.
Stravování ve městě a na vesnici se
příliš nelišilo. Na vesnicích jedli společně ve světnici ráno, malé jídlo v poled-

Ve vrcholném středověku se jedlo lžící nebo rukama. Na stolech sice byly ostré nože na chléb a maso, ty se však používaly, jak známe z ikonografie, pouze
na porcování. Nůž a vidlička je záležitost až velmi mladá. „Z parazitologických analýz, provedených z fekálních jímek vrcholného středověku, víme, že
promořena byla nejen vesnická populace, ale i bohaté městské čtvrti. Nedělejme si o středověku žádné iluze. Z našeho výzkumu, provedeného ve středověké Chrudimi, například víme, že vedle
tasemnic a škrkavek se u lidí vyskytovali i parazité jako motolice jaterní nebo
lamblie střevní,“ doplňuje historik.
„Hladovění nebylo ale ve vrcholném
středověku tak časté, jak se někdy líčí.
Dnes pohlížíme na toto období jako na
stabilizovanou periodu a dobu rozkvětu
společnosti,“ uzavírá Jaromír Beneš.

Postní jídlo z bobra
Uznávanými postními jídly
ve středověku byly pokrmy z ryb.
V období půstu naši předkové
připravovali pokrmy i z hadů, želv,
vodních savců – bobrů a vyder.
Recept na bobra: „Vezmi ocas
a zadní nohy bobra, opař je a dej
do popela, abys je mohl dobře
očistiti, zejména sloupati kůži
z ocasu. Pak vše uvař ve slané vodě
a udělej omáčku – krajíček chleba
a rozinky roztluč v hmoždíři,
rozpusť dobrým vínem, proceď,
propasíruj, vlej do kotlíku, přilej
bobří ocas, okořeň pepřem,
zázvorem, hřebíčkem a šafránem,
přislaď medem a ozdob
krájenými mandlemi.“
Varování redakce: Jako silně
ohrožený druh je dnes bobr
chráněný po celé Evropě.
Proto náš recept nezkoušejte!
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Štěkající detektivové v terénu
Lidé z občanského sdružení Psí detektiv pomáhají už
přes dva roky pátrat po ztracených zvířatech. Jsou
jedinou agenturou svého druhu v Česku. Šanci najít
zatoulaného miláčka zvýší speciální čuchací psi.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Psí detektivové už v Česku pomohli najít přes 2200 zatoulaných zvířat
a denně řeší průměrně 10 případů. Právě šťastný návrat zbloudilých mazlíčků
je hlavní důvod, proč se manželé Carbovi před dvěma lety rozhodli rozjet detektivní agenturu se vším všudy.
Sympatický pár z Trutnova k tomu
přivedla vlastní nepříjemná zkušenost.
„Zaběhl se náš pes Jack. Byli jsme tehdy naprosto bezmocní a neměli nikoho,
na koho bychom se obrátili o pomoc i o
radu, co dělat. Když jsme se pak dozvěděli o agentuře v Americe, která pátrá
po ztracených zvířatech, řekli jsme si,
že to zkusíme i tady," vzpomíná Tomáš
Carba, spoluzakladatel agentury.
Experti mají řadu nástrojů, jak pomoci k co nejrychlejšímu nalezení zvířete.
Nejzajímavější a zároveň nejnáročnější
je práce přímo v terénu. Jsou připraveni
vyrazit prakticky do všech koutů republiky. V dohledné době by měli mít navíc
k ruce pomocníky ze všech nejschopnější, a to čtyřnohé. Už několik měsíců totiž chystají pro detektivní práci hned
dva psí adepty. Ale jak přiznává Michaela Chudobová, která má výcvik na
starosti, je to běh na dlouhou trať. Jejich příprava celkově zabere minimálně rok.

„Jsme ve fázi, kdy pejsek už rozumí,
co se po něm chce a je schopen překonat stopu v řádech několika stovek metrů. Zatím na něj při stopování nepůsobí
žádné rušivé vlivy a není to nic extrémně náročného,“ popisuje Chudobová.

Kolegové Ričí a Irene
Na konci výcviku by její svěřenci měli
být schopni vystopovat ztracené zvíře
na vzdálenost několika kilometrů a cestou ignorovat stopy a přítomnost dalších zvířat. Jedním z adeptů do služby
je její vlastní pes, yorkšírský teriér Ričí.
Navzdory malému vzrůstu a vzhledu
plyšové hračky o jeho kvalitách panička vůbec nepochybuje.
„Teriéři jsou známí tím, že mají dobrý nos,“ vysvětluje Chudobová. Ričí má
samozřejmě při práci své limity. Vzhledem k jeho tělesné stavbě nikdo nepočítá s tím, že by se brodil hlubšími vodními toky a přeskakoval popadané stromy. Ale při hledání malých psů a koček
může být nedocenitelný. Jeho služební
kolegyní se stane fenka border kolie
jménem Irene. První dvojka profesionálních psích detektivů u nás tedy bude na
první pohled celkem nesourodá. Oba
mají ale pro práci své trumfy. „Jsou to

Postupy při pátrání po ztracených zvířatech
• Hledaného mazlíčka nejdříve zanesou do
databáze ztracených zvířat.
• Kontaktují oficiální instituce v lokalitě, kde se
zvíře může pohybovat. To znamená útulky,
městskou policii, starosty obcí, myslivce, veterinární
stanice a další. V jednom okresu Psí detektiv
uvědomí 150 až 200 kontaktů e-maily i SMS
zprávami, což stojí zhruba tisíc korun.
• Rozesílání pátracích SMS přímo lidem, kteří se
nejčastěji nacházeli v oblasti, kde se zvíře zaběhlo,
zvyšuje šanci najít zatoulaného mazlíčka. Náhodný
kolemjdoucí může zavolat nebo napsat přímo
majiteli, že zvíře zahlédl. Tato služba se účtuje od
necelých 1200 korun za 250 SMS zpráv.
• Zapojení letadla je nejdražší možnost, jak
ztracené zvíře najít. Letadlo s pilotem a detektivem na palubě prohledává terén
z výšky 100 - 200 metrů pomocí dalekohledu. Cena za hodinu pátrání je 1990 korun.

dva odlišní psi. Zatímco teriér je pro podobnou práci šlechtěný, border kolie je
ovčák, takže nejde o klasického čuchacího psa. Ze začátku byl tedy výcvik náročnější,“ připouští Chudobová. Oproti
Ričímu ale dokáže Irene zdolávat na trase složitější přírodní překážky, takže
může zabodovat v těžko přístupném terénu. „Když jsme před nedávnem pomáhali v terénu pátrat po pejskovi plemene
rhodéský ridgeback, bylo to chvílemi
i nebezpečné, protože jsme museli prohledávat těžko přístupná zarostlá místa,
navíc v bezprostřední blízkosti vlakové
trati,“ vzpomíná Chudobová s tím, že
právě velcí psi se často zaběhnou mimo
obydlenou oblast. Nejdůležitější roli při
pátrání hraje čas.

Až 40 kilometrů denně
„Atletický pes dokáže během 24 hodin zdolat
i 40 kilometrů. Největší chybou je, že se
ztráta zvířete řeší pozdě," dodává jednatelka občanského
sdružení
a jeho
spo-

luzakladatelka Klára Carbová. Pátrání
po malých psech má zase zcela jiná
úskalí. Zatoulané mazlíčky si totiž jejich objevitelé mnohdy chtějí nechat.

Hledali dokonce klokana

„

„Když se ztratí čivava nebo třeba bišonek, jsou to drobní roztomilí pejsci
a často se pak stává, že je lidé majitelům už nechtějí vrátit,“ vysvětluje Michaela Chudobová.

Když lidé
najdou
čivavu nebo bišonka,
stává se, že je už
nechtějí původním
majitelům vrátit.
Nejsnáze se tedy detektivům hledají
vesničtí voříšci střední velikosti, kteří
nezvládnou uběhnout příliš velké vzdálenosti a zároveň nejsou na pohled tolik
líbiví. V praxi se však nejčastěji setkávají s případy zatoulaných yorkšírských teriérů a německých ovčáků. Na jaře zase
víc než kdy jindy pátrají detektivové po
kočkách, které se v tomto období začínají mrouskat. Jejich pole působnosti je
ale daleko širší. Pomáhali už například
s pátráním po stádu kamerunských koz,
hejnu cizokrajných kachen nebo třeba
po klokanovi. Služba pochopitelně není
zadarmo. Cena pátrání detektivů v terénu se pohybuje v řádu tisíců korun. Výslednou částku ovlivňuje celá řada faktorů, jako je doba trvání akce a především náklady na dopravu detektivů v závislosti na tom, jak daleko musí za svými případy cestovat.
Psí detektiv Martin Carba se ženou
Klárou využívají při pátrání letáky
i rozesílané SMS.
FOTO | M. HORKÝ
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má ještě něKdo něco proti schindeleho minerálům?
ÚčinKy schindeleho minerálů potvrzeny
nezávislou univerzitní studií!
Po dvaceti letech shromažďování pozoruhodné dokumentace individuálních případů probíhají od roku 2010
za podpory univerzitního výzkumu studie Schindeleho minerálů (Schindele's Mineralien®). Účinky tohoto léčivého
minerálu v případě překyselení organismu a střevních potíží jsou známy již dlouho. Vedle nich se v průběhu minulých let dostávaly do centra pozornosti indikace z okruhu revmatických onemocnění, která se týkají zánětlivých
onemocnění kloubů a páteře (např. revmatoidní artritida, Bechtěrevova nemoc), degenerativních změn kloubů
a páteře (např. artróza, spondylóza), zánětlivých a nezánětlivých onemocnění měkkých tkání (tzv. revmatismus
měkkých tkání), systémových onemocnění vazivových tkání a cév (kolagenóza, vaskulitida), projevů určitých onemocnění látkové výměny (např. dna).
První orientační sledování podávání Schindeleho minerálů na 144 testovaných osobách bylo představeno v květnu roku 2011. Potvrdil se v něm trend dlouhodobých pozitivních zkušeností s potravinovým doplňkem Schindele's Mineralien®.
V roce 2011 byl iniciován další výzkum na kontrolní skupině, která Schindeleho minerály dosud neužívala, s cílem
ověřit výsledky orientační studie. To znamená, že první skupina čítající 102 probandů, kteří zkoušený přípravek
(tzv. verum) užívali po dobu 56 dnů navíc ke svým obvyklým prostředkům na léčbu revmatizmu, byla srovnána
s druhou skupinou 99 testovaných osob, které ke svým obvyklým antirevmatikům doplněk Schindele's Mineralien®
nedostávaly. Výsledky této srovnávací studie jsou k dispozici od poloviny února 2016 a jsou mimo jiné přesvědčivě
doloženy v následujícím grafu. S výjimkou „mobility“ jsou všechny výsledky statisticky velmi významné.
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Frekvence výskytu zlepšení u pokusných osob se silnými projevy na počátku studie (nV je počet pokusných osob skupiny
užívajících verum a nK je počet pokusných osob kontrolní skupiny, u nichž byly symptomy na počátku rovněž silné).
Medical-Data-Research-CRO, Friedrich-Ebert-Straße 15, D-40210 Düsseldorf
Institut für Biometrie, Medizinische Hochschule Hannover (MHH)

Nejenže jsou díky této studii vyloučeny jakékoliv pochybnosti ohledně zdravotní nezávadnosti.
Studie pozvedla Schindeleho minerály na unikátní přírodní produkt a ohlasy, které pravidelně
zveřejňujeme, pokud jim snad někdo nevěřil, získávají úplně jinou vypovídací hodnotu.

mleté minerály v plechovce
2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
4 ks = 515 Kč/ks
6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks

595 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.

minerály v Kapslích
2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus
4 ks = 716 Kč/ks
6-11 ks = 691 Kč/ks
od 12 ks = 661 Kč/ks

798 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.

Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2 462 Kč (+ kniha zdarma).
Denní náklady na užívání jsou v hodnotě jedné pralinky,
sladké oplatky nebo, chcete-li, dvou cigaret.

Kamenné zdraví, s.r.o.

Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712

www.kamennezdravi.cz
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Sekačka z hokejky a jiné výstřednosti
Češi jsou spořivý
národ kutilů.
A nedělají chyby jak
jako
„soudruzi v NDR“.
ČR| | Nedostatek zboží, záliba ve vylepšování nebo jen potřeba donutila
před rokem 1989 tisíce kutilů vyrábět
si amatérsky v dílně pomocníky pro
práci na zahradě či v domácnosti.
Těžko uvěřit, že v tehdejším Československu neznal rychlovarnou konvici skoro nikdo. Z technické „vyspělosti“ zemí socialistického bloku
si dělali legraci i tvůrci ilmu Pelíšky.
Když se v horké kávě rozpustily lžičky z umělé hmoty, Jiří Kodet legendárně říká: „Mě by jenom zajímalo,
kde udělali soudruzi z NDR chybu.“
„Zejména v 70. a 80. letech 20. století
platilo okřídlené rčení o zlatých českých ručičkách. Mezi masově amatérsky vyráběné přístroje patřily sekačky
na trávu, cirkulárky, nabíječky autobaterií, elektrické svářečky, rychlovařiče na vodu. Vznikaly zahradní traktůrky i naprosté unikáty jako osobní
automobily nebo brýle proti migréně,“ vysvětluje Milan Říha, nadšenec,
který „zlatý věk kutilství“ v Česku
mapuje. Exponáty vystavuje v Muzeu
kutilství v Polné u Jihlavy. Dodnes se
prý někteří „vynálezci“ zdráhají prozradit muzeu své jméno. Část z nich
se obává placení daně za prodaný kus,
jiní zase technického pomocníka vyrobili ze součástek, které patřily podniku, v němž pracovali, a proto svoji
totožnost nechtějí přiznat.
(jos)
INZERCE

RYCHLOVARNÁ KONVIC
KONVICE
Ze 70. let 20. století. Exponát poskytl pan Petr
Kousal: „S hrníčkem sjezdila manželka celou
Kousal
Evropu. Vidlice přívodní šňůry je tak poddajná
poddajná,
že pasovala do všech typů zásuvek.
zásuvek.“
Muzeum přidává bezpečnostní radu: Při ohřevu
nevkládejte do vody kovovou lžičku, kterou držít
držíte
v ruce.
ZÁZRAČNÉ BRÝL
BRÝLE
PROTI MIGRÉNĚ
MULTIKÁRA NA SENO, DŘÍVÍ I OBILÍ
Autorem je Vlastimil Papoušek.
Rok výroby 1965. „Otcův tchán měl
v 60. letech kravku, ale jak mu přibývalo
roků a ubývalo sil, vznikla potřeba
‚motorizace‘. Otec po večerech vymýšlel
a konstruoval,“ vysvětlil syn autora.
„Byl strojní údržbář Královopolské
v Moravských Budějovicích. Tehdy neměl
elektrickou vrtačku, takže všechny
šroubové spoje vrtal ručně. Vůz sestrojil
po částech na půdě, tam nastartoval,
popojel a zase rozebral, aby prošel
dveřmi,“ dodal. K dovozu trávy, sena,
dřeva, obilí a – všeho možného multikára
sloužila až do roku 2003. Motor má
dvoutaktní motocyklový ČZ 125 ccm.
Startování je nožní – klikou s pomocí
druhé osoby, která obsluhuje plyn, nebo
stačí pouze hadrem zatížit pedál.

Autorem je Josef
Valenta. Rok výroby
1987. Komentář
vlastníka muzea:
Osobně jsem
vyzkoušel. Hlava mě
rozbolela jako hrom
a pak jsem zvracel.

I PLECHOVKA OD LEŠTĚNKY
Autor Jaroslav Vyskočil. Rok výroby 1980.
Pilu pohání spalovací motor z mopedu
Stadion S22 o obsahu 49,8 ccm. Startování
a chlazení je vlastní konstrukce. „Nádrž
na benzin tvoří umělohmotná lahvička,
ve které se tehdy prodávala kyselina sírová,
zásobník oleje je z plechovky od leštěnky,“
popsal muzeu autor amatérské pily. Lišta
a řetěz jsou tovární výroby. „S pilou jsem
řezal i tvárnice, k tomu byl nejlepší velmi
tupý řetěz. Řezná rychlost pro zpracování
dřeva však byla poměrně nízká (kolem
4 000 otáček za minutu) a pila
byla velmi těžká (10 kg),“
uvedl Jaroslav Vyskočil.

MÍSTO GÓLŮ KOSILA TRÁVU
Autor ani rok výroby nejsou známi. Sekačka ze zlomené hokejky, které
se prý říkalo „špáro“. Byl na ni připevněn motor (zřejmě z vysavače),
na jehož hřídeli je plechový talíř se dvěma otočnými noži na obvodu.
Počet nožů bylo možné rozšířit
na čtyři. Otvory
jsou připraveny,
ale nevyužity.
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Hej, hej, volá saský uhlobaron!
První telefonní hovor
na českém území se
uskutečnil před 135 lety.
Boháč volal na nádraží.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | „Telefon, který bude fungovat v jakékoliv ulici a dokonce i za roh. Telefon, který bude fungovat za každého počasí, ve větru i dešti.“ Tak zněly novinové inzeráty firmy Dr. Houdek a Hervert,
která roku 1877 nabízela v Praze několik prvních telefonních přístrojů na českém území. Bylo to teprve rok poté, co
si Američan Graham Bell nechal vynález telefonu úředně patentovat.
Inzeráty ale byly dlouho bez odezvy.
První telefon se tak podařilo zapojit až
10. dubna 1881. Hned ten den se také
uskutečnil premiérový telefonní hovor
u nás. Vymoženost si nechal instalovat
saský podnikatel Richard Hartmann
v Ledvicích na Teplicku. Z tamní kanceláře hnědouhelného dolu si zavolal na

dva kilometry vzdálenou nádražní stanici v Duchcově.
Co do telefonu vykládal, se už zřejmě
nikdo nikdy nedozví. Netuší to ani sběratel Pavel Langer, který o prvních telefonech v českých zemích píše knihu.
Pravděpodobně ale na počátku hovoru
nezaznělo dnešní „haló“, tehdy se totiž
hlásilo „hej hej“.
„Kvalita hovoru byla horší než dnes,
záleželo hlavně na kvalitě mikrofonu. Ale účastníci hovoru si
rozuměli, to bylo hlavní.
Tyto první telefony mohly
fungovat až na vzdálenost
několika desítek kilometrů,“ říká bývalý telefonní
technik Langer, který dělá
průvodce v Muzeu Pražské energetiky. Tam také
vystavil svou celoživotní
sbírku více než 150 starých telefonů.
„První aparáty
se věšely na
zeď. Měly
napájení
vlastního mikrofonu z ba-

terie, dále měly induktor, tedy kličku,
kterou se muselo zatočit. Díky tomu byl
vyslán střídavý proud, který na druhém
konci aparátu rozezněl zvonek,“
popisuje Langer systém
z 19. století.
Měsíc po
premiéře v Duchcově byl připojen druhý telefonní
přístroj u nás - tentokrát
„konečně“ v Praze. Továrník Friedrich Frey si nechal
propojit svůj pražský byt s
několik kilometrů vzdáleným vlastním vysočanským cukrovarem.
Telefon se stal módním
výstřelkem zejména bohatých podnikatelů a už rok
po první lince vznikla
také první pražská
telefonní ústředna. Založil ji
syn obrozence
Františka Palackého Jan a v prv-

ních měsících musel v Praze propojovat
celkem 11 telefonních linek. Takový počet byl podmínkou udělení licence.
Telefonování se rychle rozvíjelo.
Rok po založení první ústředny v domě
U Rychtrů na Malém náměstí vznikla
další hned u Staroměstského náměstí.
V přibývajících aparátech a hlavně
číslech bylo potřeba udělat pořádek. Jak
jinak než telefonním seznamem. První
byl vydán 1. ledna 1883 a obsahoval 72
účastníků a 13 přímých spojení.
Překotná telefonní doba nekončila.
V roce 1886 přišel další zlom – první
meziměstský hovor. Vyzkoušeli ho
opět na severu, mezi Ústím nad Labem
a Teplicemi. Do roka a do dne fungovalo spojení mezi Prahou a Vídní. Telefonování ale nebyl levný špás. Podle ceníku z roku 1896 stály tři minuty hovoru
stejně jako dva metráky uhlí.
Další srovnatelná telefonní revoluce
k nám dorazila až o století později. Na
podzim 1991 začala v Československu
fungovat první mobilní síť Eurotel. I její
využívání bylo výsadou bohatších vrstev. První telefon v nabídce Eurotelu Nokia Talkman MD59 stál neuvěřitelných
60 tisíc korun a vážil 4,5 kilogramu.
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Vyrobeno ve Švédsku
Záruka 30 let
Bezúdržbový systém

Okapy RAINLINE

Žádejte u vybraných prodejců Lindab. Seznam vybraných prodejců na www.lindab.cz

V ŽILÁCH NÁM PROUDÍ PRAVÁ ŠVÉDSKÁ OCEL

Obchodní zástupci Lindab:
Praha a severní Čechy
Ing. Václav Martínek
+420 602 313 545
vaclav.martinek@lindab.cz

Jižní a západní Čechy
Petr Heidler
+420 606 636 660
petr.heidler@lindab.com

Východní Čechy
Martin Vach
+420 602 241 202
martin.vach@lindab.com

Severní Morava
Daniel Ptáček
+420 602 544 616
daniel.ptacek@lindab.cz

Jižní Morava
Jiří Fučík
+420 724 291 318
jiri.fucik@lindab.com

www.lindab.cz
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Kůže jako plátno
Slavní v showbyznysu se bez tetování neobejdou. Příkré
soudy o jejich „kérkách“ vynáší Lukáš Poláček, věhlasný tatér
a majitel největšího pražského salonu Inkoust Tattoo.
Moderátor Leoš Mareš má
na ruce nápis love (láska), ale
jak
vzhůru nohama se dá číst jako
lost (ztracený, beznadějný).

Modelka a moderátorka Agáta
Agát
Prachařová si nechala
na pravém rameni uděla
udělat
barevné cákance.

FOTO: LENKA HATAŠOVÁ, HERMINAPRESS, FACEBOOK AGÁTY PRACHAŘOVÉ

CO NA TO LUKÁŠ: Ambigramy
(slova, která lze číst více než jedním
směrem - pozn. red.) jsou oblíbená typografická
tetování. Tatéři je většinou stahují z internetu
nebo z jiných zdrojů, protože je velmi těžké
je vytvořit. Nápad oceňuji, jen je škoda žže
takové tetování bude mít na sobě asi více
možn
zákazníků. Příště bych možná
lépe zvolil natočení nápisu.

CO NA TO LUKÁŠ:
Pamatuju si, že Agáta
měla na rameni dříve
něco jiného a tenhle
styl tetováni se výborn
výborně
hodí pro překrývání.
překrývání
Věřím, že v jejím případě
může mít hlubší smysl,
ale většinou tyto
abstraktní práce slouž
slouží
spíše jako ozdoba be
bez
konkrétní myšlenky
myšlenky.

Zpěvák Sámer Issa
se chlubí křídlem
na předloktí.
CO NA TO LUKÁŠ: Sámer
si zvolil oblíbený motiv
křídel. Ta mohou pro
nositele symbolizovat
volnost, ochrannou ruku
anděla. Škoda, že práce
není tak povedená, ale
ne každý má štěstí při
výběru svého tatéra.

Herečku Ivanu Jirešovou
zdobí květ lotosu.
CO NA TO LUKÁŠ: Ivana má
na zádech tetování, které
vypadá jako mandala. Je
umístěno
velmi hezky umístěno.
Tyto motivy jsou oblíbené
smys
u lidí, kteří hledají smysl
života ve východních
filozofiích. Jsou to
geometrické pravidelné obrazce
a mají nespočet možností, velikostí, tvarů, barev, stínování,
zákazníků
a proto si získaly velkou přízeň i u našich zákazníků.
Zpěvačka Helena Zeťová má na rameni
portrét Tiny Turnerové.
CO NA TO LUKÁŠ: Helena se rozhodla
pro tetování, které je velmi složité.
Výsledek se zcela nepovedl. Stíny,
použití bílé považuji za amatérské.
Nemyslím, že by taková práce
měla zdobit něčí rameno.
Barevná lilie obtáčí levý kotník
prezidentce fondu Kapka
naděje Vendule Svobodové.
Rockový zpěvák Václav Noid Bárta si na levé předloktí vlastnoručně
vytetoval jméno a datum narození své prvorozené dcerky.
CO NA TO LUKÁŠ: Pokud si Václav dělal tetování sám, má můj obdiv. Já mám
tetování od své dcery, která mi ho dělala v jejích pěti letech. Takové tetování
má pro nositele mnohem větší význam než bezmyšlenkovitý obrázek. Zároveň
je potřeba dbát na správné provedení zákroku, což by měl kontrolovat
profesionální tatér. Jeho další tetování přes ramena a prsa je oblíbený, ale
nic neříkající „tribal“. Ornamenty vznikly z tradičních kmenových tetování.
V současné době se přetvářejí do nesmyslných tvarů, které mnohdy ani
nekorespondují s anatomií těla. Jako v tomto případě.

CO NA TO LUKÁŠ: Vendula
patrně začala s velmi
nevhodným tetováním
rostlinného ornamentu nad
kotník, k němuž přidala další
floristní motivy. Tento styl je
dávno pasé. Používá výrazné
kontury a nehezky tvaruje nohu nejen bez bot,
ale i v dámských lodičkách. Zároveň tvar květu
i listu vychází ze starých tetovacích návrhů, které
byly dříve oblíbené, ale nyní je nahradily jemnější
a pro nositele decentnější vzory.

Děti v Luhačovicích mají uhličité koupele přímo v léčebně.
S vodním světem i hvězdným nebem

O

d letošního dubna mohou
dětští pacienti využívat blahodárné účinky koupelí v přírodní
minerální vodě přímo v objektu
dětské léčebny Miramonti v Luhačovicích.
Dosud musely děti za nejtypičtější luhačovickou procedurou docházet až do Inhalatoria. Do dětských
léčeben byla přivedena minerální
voda z pramene Nová Janovka,
který byl získán v roce 1987 vrtem
do hloubky 30,5 metru severovýchodně od budovy Inhalatoria.
Jedná se o přírodní léčivý zdroj
s vysokou vydatností, která činí
60 litrů za minutu. Minerální voda
bude dodávána potrubím od vrtu
do vzdálenosti 900 metrů. Práce
spojené s přívodem byly dokončeny v závěru minulého roku.
„Celkové pojetí nového balneoprovozu, který poskytuje uhličité
koupele, je navrženo jako vodní
svět s hvězdným nebem. V přízemí
jsou instalovány čtyři tradiční nerezové vany a celkem osm kabinek.
Čekárna, která je umístěna na chodbě, je pojata jako vodní hladina, stěna se vstupy do kabinek jako lodní
paluba a protější stěna jako pobřeží

s majákem. Na stěně je také tapeta s motivem akvária. Tento motiv
pokračuje i na stěně směrem k výtahu. Samotný prostor van je řešen
rovněž jako vodní hladina se světle modrou podlahou a vany jsou
na této hladině jako jednotlivé lodičky, které jsou ukotvené ke stěně
dřevěným můstkem. Podlahovina
v kabinkách byla zvolena jako paluba – kajuta lodi – v dezénu dřeva. Během koupele v uhličité vodě
je důležité, aby děti zůstaly v klidu
a tělo se mohlo pokrýt bublinkami
oxidu uhličitého, který se vstřebává
kůží. Zlepšuje se tak její prokrvení.
Koupel má příznivý vliv nejen na
srdeční a cévní systém (např. snižováním krevního tlaku), ale i na celý
organismus. Pro uklidnění nejmenších pacientů během koupelí byly
na přizdívkách navrženy bublající
vodní válce s plovoucími plastovými rybičkami. Pro další odpoutání
pozornosti od samotné procedury
budou pod stropem zavěšeny televizní přijímače propojené na videopřehrávač. Pro potřeby dětských
pacientů byly součástí vnitřního
vybavení navrženy dvě Twiling želvy a soubor hraček do van i k odpo-

činku. Náklady činí cca 15 mil. Kč,“
vyjmenoval generální ředitel Lázní
Luhačovice, a.s., MUDr. Eduard Bláha, a dodal, že dětské léčebny v Luhačovicích patří k největším v České
republice. Všechny pokoje pro děti
od 1,5 roku s doprovody jsou vybaveny moderním příslušenstvím
a novým nábytkem, což odpovídá
standardu tříhvězdičkového hotelu.
Dětem starším šesti let, které absolvují pobyt bez doprovodu rodičů,
jsou v dětské léčebně Miramonti
k dispozici pokoje s novým nábytkem a televizory včetně připojení
k internetu přímo na pokojích.
Nové zařízení není přínosem jen
pro malé pacienty, ale také příležitostí pro lékaře hledající uplatnění.
Lázně Luhačovice, a.s. totiž přijmou
pediatra. Spolehliví a týmově zaměření lékaři s atestací v pediatrii, alergologii, pneumologii či RFM mají
možnost se ucházet o zaměstnání
ve stabilní a silné společnosti. V Lázních Luhačovice, a.s. se léčí u dětí
především respirační onemocnění,
ale i obezita, nemoci zažívacího

Lázně Luhačovice, a.s., přijmou

PEDIATRA
Hledáme samostatně pracujícího lékaře s atestací v oborec
pediatrie nebo alergologie, pneumologie, RFM
Nabízíme: � celoroční práci na plný úvazek v jednosměnném provozu
Po - Pá (víkendové směny 1 x měsíčně)
� udržení si specializace a profesionality v týmu odborníků
� možnost přidělení služebního bytu
� 7,5 hod. pracovní dobu, 5 týdnů dovolené
� zaměstnanecké beneity (úhrada ročního členského příspěvku
příspěvek na penzijní připojištění apod.)

Bližší informace poskytne: prim. MUDr. Jana Rydlová, tel.: 577 682 4
e-mail: rydlova@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz

ústrojí a také kožní a onkologická
onemocnění. Lázeňská péče má
pro malé pacienty nenahraditelné
výhody, například zlepšení zdravotního stavu, zabránění zhoršení
nemoci u chronických pacientů.
Zároveň plní i sociální funkci, protože mohou být poté doma více
s kamarády, když nejsou tak často
nemocné. Právě taková léčba, s využitím přírodních luhačovických
léčivých vod na čele s Vincentkou,
může zlepšit zdravotní stav dětí. Ty
mají nepřetržitě k dispozici lékaře
i sesterské služby a pokud s nimi
jde rodič, nebojí se ani nového prostředí. Rodiče se také naučí něco
nového v rámci péče o nemocné
děti, což využijí i po návratu domů.
Počet alergiků se kvůli zhoršujícímu životnímu prostředí a nezdravé výživě stále zvyšuje a mnoho
z těchto nemocí se projeví již v útlém věku, například bronchiální
astma či atopický ekzém. Proto je
vhodné vzít do lázní i malé děti,
v Lázních Luhačovice, a.s., léčí děti
již od 1,5 roku věku.
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Provětrejte šatník. Zn.: Chytře
Je na čase schovat
kabáty a vytáhnout svěží
jarní modely. Málokdo
má ale ideální postavu.
Jak schovat nedostatky
a „prodat“ přednosti?
O prověřené stylistické
rady se s týdeníkem
5plus2 podělila autorka
knihy Detox šatníku
aneb Najděte svůj styl
Petra Šestáková. Jejích
tipů využívají třeba Karel
Gott, Marie Rottrová či
Petra Kvitová.
5plus2
■ RÁDCE
Příliš hubená postava
Máte velikost 34/36 a už vás nebaví,
jak vám okolí pořád říká, jak jste hubená?! Vyřešte to hravě s takzvaným oversize oblečením. Jde o šaty, blůzy či svetry, které jsou hodně široké a vlastně na
vás tak trochu vlají. Pod takovým oblečením není snadné rozpoznat, jak hubená jste. Navíc je to jeden ze žhavých
trendů.

Široká ramena

Jste-li majitelkou „plaveckých ramen“,
máte výhodu. Nemusíte nosit vycpávky. U vršků a šatů si však dávejte pozor
na příliš úzká ramínka, ta by mohutnost
ramen ještě zvýraznila. Lichotivě působí různé asymetrie a průstřihy a výstřihy ve tvaru V. Skvělým jarním doplňkem je plášť či svetr bez zapínání a s velkými klopami.

Zkušená stylistka a vizážistka Petra Šestáková dříve působila i jako módní redaktorka.

Krátké nohy

Dlouhé nohy jako Adriana Sklenaříková má z nás asi málokdo. Nezoufejte.
V oblibě jsou teď délky sukní midi
(tedy s délkou končící někde pod koleny) a ty si žádají boty na platformě či výrazné podrážce. Jejich výhoda je, že pomohou zakrýt příliš hubená stehna nebo
nohy s velkou mezerou mezi stehny. No
a právě v kombinaci s vysokými podpatky si je může dovolit rozhodně víc žen a
optickým klamem bude délka nohou zaručená.

Hrudník užší než boky

Aby postava působila harmonicky, vybírejte si na topech, tričkách či šatech růz-

FOTO | ARCHIV P. ŠESTÁKOVÉ

né tvary rukávů. Střídejte například volánkové, spadené rukávky, jakkoliv nabírané či skládané. Skvělou volbou je lodičkový výstřih. Tím opticky vyrovnáte
ten správný poměr.

části těla. Poslouží Vám klobouky, čelenky, šperky a rafinované uzly na šátcích. Vrstvení snad nemusím připomínat. To je základ, který vede k optickému zúžení postavy.

Dlouhý krk

Bonus: barevný hit letoška

Delší šíje vábí k omotání různých šál, a
to i na jaře nebo v létě. Nejen v zimě
může šála zdobit a hlavně pomoci. Krk
podpoří i mohutné šperky, které uvážete co nejblíže krční jamce.

Plus size postava

Nebojte si zvýraznit pas a pořádně přitáhnout pozornost k výstřihu a k horní

Barvami roku 2016 jsou světle růžová
a světle modrá. Jsou to velmi lichotivé
odstíny, které sluší všem typům i všem
věkovým kategoriím. Navíc se dají lehce vzájemně kombinovat a vytvoříte tak
trendové barevné kombinace. Hrajte si
s texturami, potisky nebo jen s plošnými barvami. Uvidíte, nálada se vám okamžitě změní a rázem jen tak vykouzlí
úsměv na tváři.

Tři dny víkend? Aprílový nápad vás zaujal
ČR | Podporujeme pokrokovou myšlenku čtyřdenního pracovního týdne a třídenního víkendu, a proto měníme název
na týdeník 4plus3. Tato aprílová zpráva
z prvního dubnového vydání čtenáře zaujala. Do redakce přišly desítky reakcí
ze všech koutů republiky, a jak je vidět, třídenní víkend by se Čechům, Moravanům a Slezanům náramně líbil.
Jako důkaz přinášíme několik vybraných ohlasů na naši mystifikaci. A abychom si ze čtenářů „nestříleli“ podruhé,
necháváme reakce podepsané jen jejich
křestními jmény a iniciálou.

Kápli jste mi do noty. Divím se, že
4+3 není už dávno zavedeno. Moji rodiče chodili do práce i v sobotu, pak každou druhou sobotu. Od té doby technika
udělala obrovský pokrok, většinu práce
dělají stroje, roboty, počítače... 5+2 je
nyní uměle držený systém. Samozřejmě
bych nechal volné pole působnosti pro
workoholiky, ať si klidně hákují 7+0,
protože by jinak umřeli.
Jan T.
Nápad čtyři plus tři je výborný po
všech stránkách. Větší odpočinek jak
po fyzické, tak psychické stránce. Větší

časový prostor trávit se svými bližními,
více času na výlety a mnoho dalších kladů. Jednoznačně jsem pro.
Jiří T.

by to naši ekonomiku nepoložilo, i když
zaměstnavatelé budou tvrdit opak.
Budu vám držet palce.
Dana Ž.

Vynikající nápad! Ubude stresu, rodiny budou více pohromadě, bude zdravější populace, vyšší porodnost, lepší výkonnost. Doufám, že se dožiji! Sylva D.

Třídenní víkend by byl výborný,
ovšem pro mne a ostatní pekaře k ničemu. Kvůli tomu, že obchody jsou stále otevřené, víkendy pro nás v podstatě
nejsou.
Jitka D.

S vaším návrhem na třídenní víkend naprosto souhlasím, tvrdím to už
delší dobu. Když je kvůli svátku prodloužený víkend, tak další týden u sebe
pozoruji větší výkonnost. Myslím, že

4 + 3 = 7, je to jednoduché! 4 dny
pro zaměstnavatele a 3 dny pro nás,
naše domácí práce, a v neděli si odpočinout, relaxovat a dobít se!
Jan M.

TV program týdeníku 5plus2
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ČT1
7.35

Jak se stal hastrman v Rokytnici
ševcem 8.15 3 plus 1 s Miroslavem
Donutilem. Povídky 9.45 Gejzír 10.15
Všechnopárty 11.10 Otec Brown III

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Až já budu královna
13.45 Cesta do pekla a zpátky
14.20 Tři vejce do skla
15.45 Příběhy slavných - Jiří Šlitr
16.50 Hercule Poirot
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
6.40
7.05
7.30
8.00
8.25
8.50
9.15
11.25
12.25
13.00
13.45
14.10
15.25
17.30
19.30

Spiderman (2)
Monstra vs. vetřelci (24)
Návrat do budoucnosti II (7)
Looney Tunes: Úžasná show II
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví (25)
Krok za krokem IV (10)
Tvoje tvář má známý hlas
Koření
Volejte Novu
Rady ptáka Loskutáka
Tipy ptáka Loskutáka
Výměna manželek IV
Jak ukrást nevěstu
Co je šeptem...
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

ZÁBAVA

Prima
7.25
7.50
8.20
8.50
10.00
10.20
11.35
13.35
15.30
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Max Steel II (1)
Nexo Knights (8)
Nexo Knights (9)
Autosalon
Autosalon Extra
Ohnivý kuře (12)
Srdce si nedá poroučet
Romantický film (USA, 1994)
Portrét lásky
Romantická komedie
(USA, 2014)
Vraždy v Midsomeru XIII
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

FANTASY

ˇ nemovitostí
Výmeny

Zajistíme výměnu jakékoliv
nemovitosti - bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme rozdíl ceny,
vyhledáme vhodnou nemovitost
včetně poradenství a právního servisu.

SÉRUM PRAVDY

Prima cool
7.25 Ztraceni III (20) 8.15 Kurýr II (3) 9.15 Skladiště
13 IV (13) 10.10 Top Gear XVIII (4) 11.20 Kurýr II (3)
12.20 Simpsonovi VIII (4) 12.50 Simpsonovi VIII (5)
13.20 Simpsonovi VIII (6) 13.50 Simpsonovi VIII (7)
14.20 Akta X X (1) 15.15 Akta X X (2) 16.15 Re-play
16.45 Applikace 17.20 Aliho parťáci 17.55 Simpsonovi VIII (8) 18.30 Simpsonovi VIII (9) 18.55 Simpsonovi VIII (10) 19.30 Simpsonovi VIII (11) 20.00
Akta X X (3) 21.05 Akta X X (4) 22.05 Prometheus,
sci-fi horor (USA, 2012). Hrají N. Rapaceová,
M. Fassbender, G. Pearce, Ch. Theronová a další
0.35 Re-play 1.10 Applikace 1.40 Aliho parťáci 2.10
Ironside: Na straně zákona (2)

Prima Max

774 335 503

20.00 Ceny Anděl 2015
21.30 25. Ceny Anděl
21.45 Tonoucí se stébla chytá
Komedie (Fr./It., 1968). Hrají
L. de Funès, R. Dhéry, A. Parisyová, C. Brossetová, J. Legras
a další. Režie R. Dhéry
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.20 Harry Brown
Thriller (VB, 2009). Hrají
M. Caine, E. Mortimerová,
Ch. Creed-Miles, D. Bradley
1.00 Manéž Bolka Polívky
2.10 Banánové rybičky
2.50 Sama doma
4.20 Pod pokličkou
4.45 Vyzkoušejte si...
5.30 Z metropole

Nova Cinema
6.15 Gilmorova děvčata III (12) 7.00 Pohřešovaní II
(9) 7.50 Severino 9.00 Můj přítel Monk VIII (15)
10.15 Tělo jako důkaz II (15) 11.30 Gilmorova děvčata
III (13) 12.25 Batman: Návrat Temného rytíře - část
1. 13.55 Harry a Hendersonovi 16.00 Iron Man 3,
akční dobr. film (USA, 2013) 18.35 Scooby-Doo:
Prokletí nestvůry z jezera, dobr. film (USA, 2010)
20.00 Kapitán Phillips, drama (USA, 2013) 22.45
Sex 100+1, komedie (USA, 2007) 1.00 Bláznivej
sejf, komedie (USA, 2003)

20.20 Tvoje tvář má známý hlas
22.20 Kamarád taky rád
Komedie (USA, 2011). Hrají
J. Timberlake, M. Kunisová,
E. Stoneová, W. Harrelson,
P. Clarksonová. Režie W. Gluck
0.20 Skrýš
Horor (USA, 2010). Hrají
J. Mooreová, J. R. Meyers,
J. DeMunn, F. Conroyová,
B. Proulxová a další. Režie
M. Marlind, B. Stein
2.20 Tvoje tvář má známý hlas
4.00 Prásk!
4.30 Krok za krokem IV (10)
Sitcom (USA, 1994). Hrají
P. Duffy, S. Somersová, S. Keananová, S. Mitchell, B. Call
5.20 Novashopping

20.15 Twilight sága: Rozbřesk (1/2)
Dobrodružné fantasy (USA,
2012). Hrají K. Stewartová,
R. Pattinson, T. Lautner a další.
Režie B. Condon
22.40 Pravidla podsvětí
Akční film (USA, 2013). Hrají
S. Seagal, V. Rhymes, D. Trejo,
B. Foster a další
0.45 Pojídač hříchů
Horor (USA/N, 2002). Hrají
H. Ledger, M. Addy, S. Sossamonová a další. Režie B. Helgeland
2.40 Vraždy v Midsomeru XIII
Guillaumův meč. Krimiseriál
(VB, 2010). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další
4.10 Pojídač hříchů
Horor (USA/N, 2002)

8.35 Zpravodajství FTV Prima 9.45 Nexo Knights
(8) 10.15 Max Steel II (1) 10.45 Vítejte v novém těle
V (4) 11.45 To je vražda, napsala XII (3) 12.40
Kriminálka Stuttgart IV (5) 13.35 S Nigellou ve sváteční kuchyni (5) 14.10 To je vražda, napsala XII (4)
15.05 Kriminálka Stuttgart IV (6) 15.55 Krutá noc
17.55 S Nigellou ve sváteční kuchyni (6) 18.30 Vítejte v novém těle V (5) 19.30 Teď vaří šéf! 20.15
Hawaii 5-0 III (4, 5) 22.05 Dvojí obvinění, thriller
(USA, 1999), hrají T. L. Jones, A. Juddová, B. Weir
a další 0.10 Dobrá manželka VI (9) 1.00 Prometheus,
sci-fi horor (USA, 2012). Hrají N. Rapaceová,
M. Fassbender, G. Pearce, Ch. Theronová a další

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (24) 8.45 World of
Freesports 9.15 Sestřih Evropské ligy UEFA 10.10
Šipky - Premier League Darts 2016 13.05 Magazín
NBA Action (25) 13.30 Agenti S.H.I.E.L.D. (2) 14.35
Kobra 11 III (12) 15.35 Star Trek: Nová generace (24)
16.30 Ripleyho věřte nevěřte III (22) 17.25 Operace
Slon 19.25 Star Trek: Nová generace (25), seriál
(USA, 1992) 20.20 Batman se vrací, dobr. film
(USA/VB, 1992) 22.35 Zelenáč, krimifilm (USA,
1990) 0.45 K.O. Night (762)
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ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.00
16.00
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.10
21.39
21.40
23.25
0.45
1.30

Zajímavosti z regionů 6.45 Tři vejce
do skla. Komedie (ČR, 1937) 8.10
Úsměvy Vlasty Buriana 8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 10.55 My
všichni školou povinní (2/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Sofie a ukradený poklad
Panenka z vltavské tůně
Svědkyně
Komedie (ČR, 1991)
Jára Cimrman, ležící, spící
Komedie (ČR, 1983)
Případy detektivní kanceláře
Ostrozrak (2/6)
Kouzelné bylinky
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Pět mrtvých psů (1/3)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Jedna ruka netleská
Komisař Moulin
Sezona za vodou (1/6)
Hobby naší doby

NOVA
6.40
7.05
7.30
7.55
8.25
8.50
9.40
10.40
12.00
14.00
16.00
17.25
19.30
20.20
21.20
22.00
0.10
0.55
1.25

Spiderman (3)
Monstra vs. vetřelci (25)
Návrat do budoucnosti II (8)
Looney Tunes: Úžasná show II
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví (26)
Krok za krokem IV (11, 12)
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným
(70)
Tak si představ
Komedie (USA/N, 2009)
Tři chlapi na cestách
Komedie (ČR, 1973)
Pod Jezevčí skálou
Dobrodružný rodinný film
(ČR, 1978)
Sestra v akci 2
Komedie (USA, 1993)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Na vodě (10)
Střepiny
Sběratel kostí
Thriller (USA, 1999)
Námořní vyšetřovací služba IV
Volejte Novu
Krok za krokem IV (11, 12)

6.30
6.55
7.55
9.15
9.45
11.00
11.55
12.40
13.20
13.45
15.50
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.50
2.00

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (2)
Nexo Knights (9, 10)
Tajemství války (24)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře (13)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Big Ben IV (7)
Krimiseriál (N, 2002)
Vraždy v Midsomeru XIII
Krimiseriál (VB, 2010)
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
V. I. P. vraždy (10)
Bez hlavy. Detektivní seriál
(ČR, 2016)
Ano, šéfe!
Rodinné zájmy
Krimifilm (Fr., 2010). Hrají
Y. Attal, P. Elbé, V. Cerviová a další
Tři mušketýři II (6)
Zatmění Slunce. Seriál (VB, 2015)
Vegas (2)

6.20 Batman: Návrat Temného rytíře - část 1. 7.40
Scooby-Doo: Prokletí nestvůry z jezera 9.10 Harry
a Hendersonovi 11.35 Koření (409) 12.25 Jak ukrást
nevěstu 14.25 Sloužit Sáře 16.20 Co je šeptem...
18.10 Lovci zločinců III (3, 4) 20.00 Síly temna,
akční film (USA, 2006) 21.55 Nezvratný osud 2
23.35 Laskavý dotek II (11) 0.25 Sběratel kostí

Prima cool
7.15 Ztraceni III (21) 8.05 Těžká dřina 8.40 Applikace 9.15 Re-play 9.50 Kurýr II (4) 10.50 Skladiště 13
IV (14) 11.50 Top Gear XVIII (5) 12.55 Kurýr II (4)
13.55 Simpsonovi VIII (8, 9) 14.55 Simpsonovi VIII
(10, 11) 15.55 Akta X X (3) 16.55 Akta X X (4) 17.55
Simpsonovi VIII (12, 13) 18.55 Simpsonovi VIII (14, 15)
20.00 Akta X X (5) 21.05 Akta X X (6) 22.05
Hannibal (2) 23.05 Akta X X (5) 0.05 Akta X X (6)

Prima Max
10.55 Vítejte v novém těle V (5) 11.55 To je vražda,
napsala XII (4) 12.55 Kriminálka Stuttgart IV (6) 13.50
S Nigellou ve sváteční kuchyni (6) 14.25 To je vražda,
napsala XII (5) 15.15 Kriminálka Stuttgart IV (7) 16.10
Hawaii 5-0 III (4, 5) 17.55 S Nigellou ve sváteční kuchyni
(7) 18.30 Vítejte v novém těle V (6) 19.30 Vychytávky Ládi Hrušky 20.15 Právo a pořádek XVI (21, 22)
22.05 Pravidla podsvětí 0.05 Dobrá manželka VI (10)

pondělí 11. dubna 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Otec Brown III 10.40 Na kus řeči
11.25 168 hodin

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová
14.45 Večeře
Povídka z cyklu Bakaláři
15.00 Kojak II
15.50 Hubert a Staller IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Případy 1. oddělení (7/14)
21.00 Rozsudek II
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista
23.10 Na stopě
23.35 Profesionálové
0.30 AZ-kvíz

5.55
8.55
9.10
10.05
11.15
12.00
12.35
12.45
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
22.30
23.25
0.15
1.05
1.55
2.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3010)
Na vodě (10)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VIII (16)
Tělo jako důkaz II (16)
Dr. House II (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (497)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3011)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Drazí sousedé (9, 10)
Komediální seriál (ČR, 2016)
Mentalista VI (19)
Kriminálka Miami X (13)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIII (14)
Dr. House II (7)
Tělo jako důkaz II (16)
Střepiny

6.05
6.35
7.05
8.45
9.40
11.45
12.45
13.45
14.45
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
0.50
2.30

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (3)
Elfové
M.A.S.H (32, 33)
Castle na zabití V (24)
Krimiseriál (USA, 2013)
Místo činu: Hannover (20)
Krimiseriál (N, 2006)
Policie Hamburk V (19)
Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VII (15)
Krimiseriál (N/Rak., 2003)
Castle na zabití VI (1)
Valkýra. Krimiseriál (USA, 2013)
Loď snů (24)
Romantický seriál (N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (14)
Sliby chyby. Seriál (ČR, 2016)
TOP STAR magazín
Jste to, co jíte
Prostřeno!
Místo činu: Hannover (20)
Policie Hamburk V (19)

5.40 Tak si představ 7.40 Lovci zločinců III (3) 8.30
Lovci zločinců III (4) 9.20 Sloužit Sáře 11.35 Sestra
v akci 2 13.45 Pod Jezevčí skálou 15.25 Síly temna
17.20 Bláznivá komedie, komedie (It., 1990) 19.05
Gilmorova děvčata III (14) 20.00 Žít po svém,
drama (USA/N, 2005) 22.10 Hráči se smrtí, thriller
(USA, 1990) 0.20 Stoupenci zla III (4)

Prima cool
8.55 Vítejte doma VI (22) 9.55 Griffinovi VII (2) 10.25
Jmenuju se Earl IV (6) 10.50 Hvězdná brána III (4)
11.50 Top Gear XVIII (4) 12.55 Jmenuju se Earl IV (7)
13.25 Simpsonovi VIII (12-15) 15.25 Applikace 15.55
Griffinovi VII (3) 16.25 Hvězdná brána III (5) 17.20
Bylo nebylo IV (8) 18.20 Simpsonovi VIII (16-19)
20.15 Poslední loď (9) 21.25 Teorie velkého třesku VII
(6) 22.00 Agresivní virus (4) 23.05 Pistolnice

Prima Max
10.10 Vítejte v novém těle V (6) 11.05 To je vražda,
napsala XII (5) 11.55 Kriminálka Stuttgart IV (7)
12.55 S Nigellou ve sváteční kuchyni (7) 13.30 To je
vražda, napsala XII (6) 14.20 Kriminálka Stuttgart
IV (8) 15.15 Intimní detaily 17.45 S Nigellou ve sváteční kuchyni (8) 18.20 Vítejte v novém těle V (7)
19.20 Vítejte doma VI (23) 20.15 Škola superhrdinů
22.20 Robocop 0.25 Spravedlnost v krvi IV (4)

úterý 12. dubna 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Hubert a Staller IV 10.45 Kojak II
11.35 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová
14.45 Nápadník
Povídka z cyklu Bakaláři
15.05 Kojak III
15.55 Hubert a Staller IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.25 Hercule Poirot
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Na stopě
23.30 Kriminálka Paříž
0.25 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky

5.55
8.55
9.15
10.10
11.15
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.30
22.35
23.25
0.20
1.10
1.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3011)
Drazí sousedé (9)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI (1)
Tělo jako důkaz III (1)
Dr. House II (8)
Ordinace v růžové zahradě 2
(498)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3012)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (647)
Víkend
Kriminálka Miami X (14)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIII (15)
Dr. House II (8)
Tělo jako důkaz III (1)
Áčko

6.10
6.40
7.10
9.30
10.25
12.25
13.25
14.35
15.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.10
22.55
23.55
1.35
2.20
3.05

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (4)
Elfové
M.A.S.H (33-35)
Castle na zabití VI (1)
Místo činu: Hannover (21)
Krimiseriál (N, 2007)
Policie Hamburk V (20)
Okouzlení. Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VIII (1)
Krimiseriál (N/Rak., 2003)
Castle na zabití VI (2)
Říše snů. Krimiseriál (USA, 2013)
Loď snů (25)
Romantický seriál (N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vraždy v Midsomeru XVII (2)
Očima Josefa Klímy
Prostřeno!
Místo činu: Hannover (21)
Policie Hamburk V (20)
Komisař Rex VIII (1)
Afrika: Návrat ztracené lásky
(2/2)

8.25 Gilmorova děvčata III (13) 9.15 Můj přítel Monk
VIII (16) 10.10 Tělo jako důkaz II (16) 11.25 Bláznivá
komedie 13.10 90210: Nová generace III (21) 13.55
Gilmorova děvčata III (14) 15.15 Žít po svém 17.15
Království (8) 18.10 Pohřešovaní II (10) 19.05
Gilmorova děvčata III (15) 20.00 Hrbáč 22.15
Kazatel Kalašnikov 0.45 Stoupenci zla III (5)

Prima cool
10.25 Jmenuju se Earl IV (7) 10.50 Hvězdná brána III
(5) 11.50 Top Gear XVIII (5) 12.55 Jmenuju se Earl
IV (8) 13.25 Simpsonovi VIII (16-19) 15.25 Teorie velkého třesku VII (6) 15.55 Griffinovi VII (4) 16.25
Hvězdná brána III (6) 17.20 Bylo nebylo IV (9) 18.20
Simpsonovi VIII (20-23) 20.15 Top Gear speciál: Když
se nedaří (7) 21.25 Teorie velkého třesku VII (7) 21.50
Partička 22.35 Supertornádo 0.30 Partička

Prima Max
10.40 Vítejte v novém těle V (7) 11.35 To je vražda,
napsala XII (6) 12.30 Kriminálka Stuttgart IV (8)
13.25 S Nigellou ve sváteční kuchyni (8) 13.55 To je
vražda, napsala XII (7) 14.50 Kriminálka Stuttgart IV
(9) 15.40 Škola superhrdinů 17.45 S Nigellou ve sváteční kuchyni (9) 18.20 Vítejte v novém těle V (8)
19.20 Vítejte doma VI (24) 20.15 Na ostří nože 22.45
Zátah: Vykoupení 0.45 Spravedlnost v krvi IV (5)

středa 13. dubna 2016
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.50
Hubert a Staller IV 10.40 Kojak III
11.30 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová
14.45 Kufr
Povídka z cyklu Bakaláři
15.00 Kojak III
15.50 Hubert a Staller IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Pošta pro tebe
21.00 Sezona za vodou (2/6)
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Jára Cimrman, ležící, spící
Komedie (ČR, 1983)
23.15 Kriminálka Paříž
0.05 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.45
9.05
10.00
11.15
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.50
22.45
0.25
1.15
2.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3012)
Ordinace v růžové zahradě 2 (647)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI (2)
Tělo jako důkaz III (2)
Dr. House II (9)
Ordinace v růžové zahradě 2
(499)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3013)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Chcete být milionářem?
Kriminálka Las Vegas XV (19)
Žraločí tornádo 2
Katastrofický film (USA, 2014).
Hrají A. V. Foxová, M. McGrath
Dr. House II (9)
Tělo jako důkaz III (2)
Áčko

6.10
6.40
7.10
9.25
10.20
12.20
13.20
14.30
15.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.40
0.35
2.15

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (5)
Elfové
M.A.S.H (35-37)
Castle na zabití VI (2)
Místo činu: Hannover (22)
Otázka cti. Krimiseriál (N, 2007)
Policie Hamburk V (21)
Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VIII (2)
Krimiseriál (N/Rak., 2003)
Castle na zabití VI (3)
Krimiseriál (USA, 2013)
Loď snů (26)
Romantický seriál (N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (15)
Test mateřské lásky. Seriál
(ČR, 2016)
Show Jana Krause
Telebazar
Prostřeno!
Místo činu: Hannover (22)
Policie Hamburk V (21)

9.15 Sue Thomas: Agentka FBI (1) 10.10 Tělo jako
důkaz III (1) 11.00 Pohřešovaní II (10) 12.15 90210:
Nová generace III (22) 13.05 Království (8) 13.55
Gilmorova děvčata III (15) 15.15 Hrbáč 17.15 Království
(9) 18.10 Pohřešovaní II (11) 19.05 Gilmorova děvčata
III (16) 20.00 Vezmi si mě (1/2) 21.45 Vezmi si mě
(2/2) 23.25 Stoupenci zla III (6) 0.15 Černé zlato

Prima cool
10.50 Hvězdná brána III (6) 11.50 Top Gear speciál:
Když se nedaří (7) 12.55 Jmenuju se Earl IV (9) 13.25
Simpsonovi VIII (20-23) 15.25 Teorie velkého třesku
VII (7) 15.55 Griffinovi VII (5) 16.25 Hvězdná brána III
(7) 17.20 Bylo nebylo IV (10) 18.20 Simpsonovi VIII
(24, 25) 19.20 Simpsonovi IX (1, 2) 20.15 Letečtí
stíhači v boji II (6) 21.25 Teorie velkého třesku VII (8)
21.50 Partička 22.40 Nezabiješ 0.40 Partička

Prima Max
9.40 Max Steel II (5) 10.10 Vítejte v novém těle V (8)
11.10 To je vražda, napsala XII (7) 12.05 Kriminálka
Stuttgart IV (9) 13.05 S Nigellou ve sváteční kuchyni
(9) 13.35 To je vražda, napsala XII (8) 14.30 Kriminálka Stuttgart IV (10) 15.20 Na ostří nože 17.45 S Nigellou ve sváteční kuchyni (10) 18.20 Vítejte v novém těle
V (9) 19.20 Vítejte doma VI (25) 20.15 Gattaca 22.30
Supertornádo 0.20 Spravedlnost v krvi IV (6)

čtvrtek 14. dubna 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Hubert a Staller IV 10.45 Kojak III
11.35 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová
14.45 Lalůček
Povídka z cyklu Bakaláři
15.05 Kojak III
15.55 Hubert a Staller IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Gejzír
22.55 Taggart
23.50 Motiv II
0.30 AZ-kvíz
1.00 Objektiv

5.55
8.50
9.10
10.05
11.15
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.35
18.25
19.30
20.20
21.30
22.10
0.20
1.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3013)
Drazí sousedé (10)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI (3)
Tělo jako důkaz III (3)
Dr. House II (10)
Ordinace v růžové zahradě 2
(500)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3014)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(648)
Prásk!
Útěk z Absolomu
Akční sci-fi film (USA, 1994).
Hrají R. Liotta, L. Henriksen
Dr. House II (10)
Tělo jako důkaz III (3)

6.10
6.40
7.10
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.05
23.20
0.20
2.00
2.45

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (6)
Elfové
M.A.S.H (37-39)
Castle na zabití VI (3)
Krimiseriál (USA, 2013)
Místo činu: Hannover (23)
Krimiseriál (N, 2007-2012)
Policie Hamburk V (22)
Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VIII (3)
Krimiseriál (N/Rak., 2003)
Castle na zabití VI (4)
Krimiseriál (USA, 2013)
Loď snů (27)
Romantický seriál (N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Nemocnice Motol
Vylomeniny
Ano, šéfe!
Prostřeno!
Místo činu: Hannover (23)
Policie Hamburk V (22)
Komisař Rex VIII (3)

9.45 Pohřešovaní II (11) 11.00 90210: Nová generace
IV (1) 11.50 Království (9) 12.40 Gilmorova děvčata III
(16) 14.00 Vezmi si mě (1, 2/2) 17.20 Království (10)
18.10 Pohřešovaní II (12) 19.05 Gilmorova děvčata III
(17) 20.00 Námořní vyšetřovací služba (23) 20.55
Námořní vyšetřovací služba II (1) 21.50 Přízrak zmizelé 23.35 Stoupenci zla III (7) 0.25 Přízrak zmizelé

Prima cool
10.55 Hvězdná brána III (7) 11.55 Letečtí stíhači
v boji II (6) 12.55 Jmenuju se Earl IV (10) 13.25 Simpsonovi VIII (24, 25) 14.25 Simpsonovi IX (1, 2) 15.25
Teorie velkého třesku VII (8) 15.55 Griffinovi VII (6)
16.25 Hvězdná brána III (8) 17.20 Bylo nebylo IV (11)
18.20 Simpsonovi IX (3-6) 20.15 Autosalon 21.25
Teorie velkého třesku VII (9) 22.00 Zákon mlčení
0.10 Poslední chlap na Zemi (3) 0.40 Vegas (15)

Prima Max
10.30 Vítejte v novém těle V (9) 11.30 To je vražda,
napsala XII (8) 12.20 Kriminálka Stuttgart IV (10)
13.15 S Nigellou ve sváteční kuchyni (10) 13.50 To je
vražda, napsala XII (9) 14.40 Kriminálka Stuttgart IV
(11) 15.35 Gattaca 17.45 S Nigellou ve sváteční
kuchyni (11) 18.20 Vítejte v novém těle V (10) 19.20
Vítejte doma VI (26) 20.15 Jak básníci přicházejí
o iluze 22.25 Nezabiješ 0.20 Spravedlnost v krvi IV (7)

pátek 15. dubna 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Hubert a Staller IV 10.45 Kojak III
11.35 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová
14.50 Pošta pro tebe
15.45 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Deník Dity P. II
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 (34/39)
Tizian. Krimiseriál (ČR, 2004)
21.30 13. komnata Václava Neckáře
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Všechnopárty
22.55 Hitparáda televizní zábavy
23.50 Profesionálové
0.45 AZ-kvíz
1.10 Sezona za vodou (2/6)

5.55
8.45
9.05
9.55
11.15
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.40
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
22.30
0.50
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3014)
Ordinace v růžové zahradě 2
(648)
Co na to Češi
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Sue Thomas: Agentka FBI (4)
Tělo jako důkaz III (4)
Dr. House II (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (501)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3015)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Zpátky do ringu
Komedie (USA, 2013). Hrají
R. De Niro, S. Stallone a další
Miami Vice
Akční film (N/USA, 2006). Hrají
J. Foxx, C. Farrell, L. Gongová
Chcete být milionářem?
Dr. House II (11)

6.05
6.35
7.05
9.20
10.20
12.20
13.20
14.30
15.30
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
23.45
0.45

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (7)
Star Wars: Příběhy droidů
M.A.S.H (39-41)
Castle na zabití VI (4)
Krimiseriál (USA, 2013)
Místo činu: Hannover (24)
Krimiseriál (N, 2007-2012)
Policie Hamburk V (23)
Krimiseriál (N, 2010)
Komisař Rex VIII (4)
Krimiseriál (N/Rak., 2003)
Castle na zabití VI (5)
Čas ukáže. Krimiseriál (USA, 2013)
Loď snů (28)
Romantický seriál (N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (56)
Komediální seriál (ČR, 2016)
Londýnský gangster
Thriller (USA/VB, 2010). Hrají
C. Farrell, K. Knightleyová
Prostřeno!
Místo činu: Hannover (24)

10.10 Tělo jako důkaz III (3) 11.00 Pohřešovaní II (12)
12.15 Království (10) 13.05 Gilmorova děvčata III (17)
14.25 Námořní vyšetřovací služba (23) 15.15 Námořní
vyšetřovací služba II (1) 16.10 Zvěd 18.10 Pohřešovaní II
(13) 19.05 Gilmorova děvčata III (18) 20.00 Co horšího
se může stát? 21.55 Drew Peterson: Nedotknutelný
23.35 Stoupenci zla III (8) 0.20 Drew Peterson...

Prima cool
9.50 Griffinovi VII (6) 10.15 Jmenuju se Earl IV (10)
10.40 Hvězdná brána III (8) 11.35 Autosalon 12.55
Jmenuju se Earl IV (11) 13.25 Simpsonovi IX (3-6)
15.25 Teorie velkého třesku VII (9) 15.55 Griffinovi
VII (7) 16.25 Hvězdná brána III (9) 17.20 Bylo nebylo IV (12) 18.20 Simpsonovi IX (7-10) 20.15 Poručík Backstrom (5, 6) 22.15 Monstrum z hlubin 0.05
Vegas (16) 0.55 Ospalá díra II (1)

Prima Max
12.25 Kriminálka Stuttgart IV (11) 13.20 S Nigellou ve
sváteční kuchyni (11) 13.55 To je vražda, napsala XII
(10) 14.45 Kriminálka Stuttgart IV (12) 15.40 Jak
básníci přicházejí o iluze 17.45 S Nigellou ve sváteční kuchyni (12) 18.20 Vítejte v novém těle IV (1)
19.20 Vítejte doma VI (27) 20.15 Takoví jsme byli
22.50 12 opic (11) 23.45 American Horror Story:
Asylum (9) 0.35 Spravedlnost v krvi IV (8)
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„Bulvár neřeším, politiku ano“
ČR |První českou SuperStar Anetu Langerovou naplno zaměstnává koncertování. Přesto si najde čas na sledování politické scény. Jak ale sama říká, aby pochopila některé politiky, musela by jejich počínání studovat od rána do večera.
Se svým turné Na radosti míří nyní
Aneta Langerová na Moravu. „Moc se
těšíme, protože je tam vždycky skvělá
atmosféra," řekla v pátečním vysílání
Impulsových zpěvačka, která musí letní

dovolenou stihnout ještě před prázdninami. Červenec a srpen pro ni totiž bude
ve znamení koncertů pod širým nebem.
Před lety ji proslavily televizní pěvecké soutěže. Kromě SuperStar se objevila také v pořadu DO-RE-MI. Sama dnes
ale před obrazovkou rozhodně nevysedává. Vlastně ani nemůže. „Nemám televizi. Vždycky se podívám maximálně
skrz internet. Ten je pro mě hlavním
zdrojem informaci,“ vysvětlila.
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Pohonná jednotka VARI
XP-200 včetně plné
záruky v rámci
EKO-DOTACE
za skvělých

10 990 Kč
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rádiaImpuls
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Prostřednictvím sítě sleduje i politiku. „Nenechává mě to úplně chladnou.
Snažím se udělat si pokaždé na věci
vlastní názor. Mám ale pocit, že člověk
by musel sledovat politiku od rána do
večera, aby pochopil různé charaktery
různých lidí a měl vůbec možnost k někomu se přihlásit s tím, že by ho rád podpořil,“ zamyslela se Langerová.
Co ji naopak nechává dokonale chladnou, je bulvár. „Jednou mi někdo poradil, že když budu bulvár příliš řešit, jenom se to zhorší. A tak jsem to přestala
dělat, začala ho brát lehce a on vymizel,“ prozradila umělkyně.
(vrm)

DOTA

AKC
KO

I KO

AT

VA P

ZNAČKOVÍ PRODEJCI: Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 • Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 • Červený
Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040 • Česká Lípa, AUTOCENTRUM HONDA, Hrnčířská 2576, T 603 589 538, 603 589 544 • Jičín,
ABPROFI, Koněvova 199, T 493 525 565 • Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 • Křivoklát, LUDĚK
PATERA, Velká Buková 10, T 313 558 573 • Liberec-Rochlice, BG TECHNIK CS,A.S., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 • Libice nad Cidlinou,
PODNIKOVÁ PRODEJNA, Opolanská 350, T 325 607 336 • Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV s.r.o., Regnerova 1420, T 326 734 431-2 •
Praha 5 - Velká Chuchle, BG Technik cs, a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 • Praha 4, RETOS PRAHA s.r.o., Modřanská 86, T 241 771 424 • Přelouč,
KRTKŮV RÁJ, Sopřeč u Přelouče 114, T 466 946 127 • Příbram II, HOBBYCENTRUM CZ, Sevastopolské nám. 330, T 775 558 500 • Rychnov nad Kněžnou,
MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 • Semily, ZAHRADNÍ TECHNIKA TOMÁŠ, Riegrovo náměstí 20, T 481 625 205 • Týniště nad Orlicí, AGRICO
s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 605 809 171 • Vysoké Mýto, ZAHRADNÍ TECHNIKA DĚD s.r.o., Husova 173/II, T 604 787 328

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

Eva Pilarová:
Růžová pentle
je ze Semaforu
ČR |Když slyší zpěvačka Eva Pilarová
svou píseň Růžová
pentle, okamžitě se jí
vybaví návrat do divadla Semafor. „Vrátila jsem se po dvou
nebo třech letech v divadle Rokoko.
Jiří Suchý a Jiří Šlitr mi pro představení Šest žen Jindřicha VIII. napsali
Růžovou pentli,“ prozradila Eva Pilarová na rádiu Český Impuls.
Teprve až po premiéře písničku nahrála pro rozhlas a pak Růžová pentle vyšla i na desce.
Eva Pilarová považuje Semafor
ve své kariéře za základní kámen, na
kterém se dobře staví: „Suchý a Šlitr
věděli přesně, co pro mne mají psát.
Já jsem dostala jen noty a text. Nebylo co řešit, protože se vždy strefili.“
Dávno vím,
jak platí na muže,
když tiše řeknu, že
chci jeho být...
(Hudba: Jiří Šlitr, text: Jiří Suchý)
Jak vznikla písnička Jasná zpráva
skupiny Olympic, uslyšíte dnes
v 11:30 na rádiu Český Impuls.
Bonusovou stanici Ráááádia Impuls můžete poslouchat na středních
vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo na
www.ceskyimpuls.cz.
(tom)
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Nejsem žádná stydlivka
Andrea Bezděková (21) z Náchoda je
novou miss. Svět modelingu dosud
nepoznala, ale rozkoukává se rychle.

Lidé z módní branže vás kvůli nezkušenosti označují za modelingovou popelku. Ještě nikdy jste například nezažila
profesionální přehlídku. Jak se s novou rolí vyrovnáváte?
Na mola se velmi těším a hodně si novou situaci užívám. Chci
na sobě hodně zapracovat a pevně věřím, že v této roli obstojím.
Nedělá mi problém předvádět se, nejsem příliš stydlivá, což
bude asi moje velká výhoda.
Máte v plánu kompenzovat chybějící zkušenosti například lekcemi u profesionálů? Jak správně chodit, pózovat, ale i jak se bavit s médii...?
Určitě. Těší mě, že budu mít příležitost potkat se s profesionály,
kteří mi pomůžou na sobě dále pracovat. Soutěž Česká Miss má
skvělý tým lidí, kteří se o mě starají. Věřím jim a mám štěstí, že
je kolem sebe mám a získávám od nich cenné rady.
Jak moc je nyní aktuální stěhování z Náchoda, odkud pocházíte, do Prahy? A co na to váš přítel – společného času
určitě ubyde…
Kvůli studiu vysoké školy jsem se do Prahy přestěhovala už
před půl rokem a domů se vracím jen na víkendy. S přítelem žijeme oba v Praze a líbí se nám tady. Mám velké štěstí, že je trpělivý a chápavý. Titul mi přeje a prožívá to od začátku se mnou.
Neobáváte se známého prokletí královen krásy, kterým
vztahy po vítězství v soutěži málokdy vydrží delší dobu?
Neříkám, že se třeba neobjeví nějaké mráčky, ale v náš vztah
oba věříme. Říkáme si parťáci a to o našem vztahu vypovídá nejlépe.
(vrm)
Andrea Bezděková studuje fakultu
tělesné výchovy a
sportu. Jejím nejoblíbenějším jídlem je pizza. Před
soutěží prozradila
týdeníku 5plus2,
že by chtěla zestárnout po boku
Leoše Mareše.

Mlaďoši, učte se
od nejlepších
mistrů. PročByNe?
ČR | Profese kameníků, cukrářů nebo
třeba tesařů mají své uznávané mistry,
kteří se chtějí podělit o své zkušenosti.
Kampaň Roku řemesel 2016 má ambice
vytvářet z nich novodobé vzory pro
mladé. Propojuje proto profesionální řemeslníky s mladými lidmi formou bezplatných dvoutýdenních stáží. Projekt
PročByNe? je zkratkou pro Propojení
českého byznysu proti nezaměstnanosti.
„Mladí lidé si musí uvědomit, jak náročná a současně zajímavá může být špičková řemeslná práce. Mlaďoši, kteří si vyzkouší práci u nejlepších mistrů oboru, se
tím nestanou automaticky profesionály,
ale zjistí, co práce obnáší. A i když nakonec skončí v úplně jiných oborech, měli
by si doživotně pamatovat, jak vypadá
spolupráce se skutečnými mistry,“ říká
Karel Havlíček, šéf Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR.
Prvních pět mladých lidí ve věku
18-25 let už brzy zahájí stáž u nejlepších řemeslníků. Mimo to v dubnu bude
student práv Lam Hoang stínovat ministra spravedlnosti a v květnu si pod svá
křídla vezme vítěze konkurzu kadeřník
hvězd Martin Tyl.
(kuk)

www.ptc.cz

RAKOVINA
PROSTATY
PROTONOVÁ LÉČBA

FOTO | MAFRA

INZERCE

MAĎARSKO - Celldömölk
JUFA Vulkan Thermen Resort****
Týdenní pobyty autobusem
V ceně: doprava, 7x ubytování s polopenzí formou bufetu, termální lázně
(hotel propojen krytou chodbou), zapůjčení županu, služby delegáta.

8 990 Kč / osoba
Termíny: 24. 5.–1. 6., 31. 5.–8. 6.,
7. 6.–15. 6., 14. 6.–22. 6., 21. 6.–29. 6.
CK Hungariatour, Praha – Dlouhá tř. 38,
tel. 224 828 205, 736 485 865

více na www.hungariatour.cz

BÁSNÍCI NA
ZÁZRAK ČEKAJÍ
V KINECH OD 14. 4. 2016
VY NEČEKEJTE A OBJEDNEJTE SE NA PREVENTIVNÍ
PROHLÍDKU V PTC, NEJLÉPE IHNED
PREVENCE + PROTONY = 97% ÚSPĚŠNOST

VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: David Zámečník (37)

Nezaměstnaný David
je vyučený zahradník.
Žije ve Znojmě, kde
část bytu pronajímá.
Tvrdí, že je Ferda mravenec – dělá práce všeho druhu a pomáhá nezištně sousedům a lidem, co to potřebují. Je svobodný, ale prý má přítelkyni
a již dospělou dceru s Vietnamkou. Nejraději má guláš z divočiny nebo hovězí
maso. Nesnáší koprovku a lečo.
Úterý: Dana Smíšovská (31)

Vyučená dámská krejčová nyní pracuje jako
servírka v restauraci.
Je rozvedená a má
syna. Když vyhraje,
peníze použije na vybavení bytu v Brně.
Vaření ji baví, je to její koníček. Nejraději má ryby. Nesnáší vnitřnosti a koprovou omáčku. Těší se, že pozná nové lidi
a ochutná netradiční jídla.
Středa: Erika Šulová (31)

Žije s rodinou v Dobšicích, mají syna a dceru, s nimiž je doma.
Eriku trápí vleklé zdravotní problémy s kolenem a klouby. Doufá,
že se vše v dobré obrátí, aby se mohla vrhnout na podnikání s
masážemi, kterými si dnes občas přivydělává. Má ráda maso, brambory a zeleninové saláty. Nejvíce si pochutná na
dobré svíčkové. Nesnáší houby a sushi.
Čtvrtek: Milan Mica (25)

Je z Brna, ale žije v Moravském Krumlově.
Má základní vzdělání a
je spíš „muž v domácnosti“, jak o sobě říká.
Rok má nového přítele, založili spolu klub,
kde působí i Milan. Chovají fenku Jenny, králíčka a rybičky. Vařit začal v sedmnácti, naučila ho to maminka. Má
rád kuřecí, vepřové a hovězí maso, těstoviny, některé luštěniny, omáčky a sýry,
nejraději má ale rizoto. Nesnáší houby,
fazolové lusky, ryby, mořské plody,
máslové krémy, kopr, králíka, kachnu,
husu, boršč a mléčná jídla.
Pátek: Leona Kravcová (39)

Středoškolačka Leona
dělá asistentku finančního oddělení v outletovém centru. Je vdaná, mají dvě dcery a je
už také hrdou babičkou vnoučka Danielka. Bydlí v komfortním rodinném domě
ve Znojmě. Jezdí na kole, cvičí na trampolínkách. Upřednostňuje zdravé stravování, nejvíce si pochutná na hovězím
steaku a grilované zelenině. Nesnáší králíka a moc sladká nebo tučná jídla.

„
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Bez ledničky?
Špína a zápach

Když to
chutná mému
psovi, tak jim to bude
chutnat také,“ myslí si
David. Překvapení
soupeři jen chtějí přežít.

V Jihomoravském kraji
soutěží dva muži a tři
milé ženy. Prostřeno! na
Primě tentokrát šokuje.
ČR | Před televizními kamerami uvaří
u plotny gay Milan a trošku podivínský
David. V soutěžním pořadu Prostřeno!
právě on překvapí hned v pondělí i zbývající tři amatérské kuchařky.
Týden začne dost nešťastně. Hosty šokuje Davidova domácnost bez ledničky, přejde je chuť k jídlu. V bytě je zatuchlý vzduch, špína a nepořádek, štěká
tu pejsek. Hostitel navíc nemá ledničku,
o hygieně se nedá moc mluvit. „Když to
chutná mému psovi, tak jim to bude
chutnat také,“ myslí si o svém menu David. Pozřou vůbec hlavní chod?
Úterní večer u Dany bude hojivou
náplastí na předchozí den. Výtečné jídlo a co všechny překvapí a nadchne, je
zábava. Dana nechá hosty povozit večerním Brnem historickou šalinou, v níž
servíruje svůj báječný cheesecake.
Třetí kuchařkou je vdaná maminka,
kterou trápí chronické zdravotní problémy a její omezená hybnost je pro ni při
vaření a servírování určitým handicapem. Jak se s tím Erika vyrovná? Je hod-

Leona (v čele stolu) je babičkou už ve svých necelých čtyřiceti letech. Je
patřičně hrdá na svého vnoučka Daniela.
FOTO | FTV PRIMA
ně nervózní a má pocit, že se jí nic nedaří. Je to zkušená kuchařka, která umí jídlo dochutit, ale zbytečně se podceňuje.
Erice potečou nervy, dokonce i slzičky.
Přitom její „řízky naruby“ jsou dokonce
hodnoceny jako nejlepší maso týdne.
Milan bude ve čtvrtek dobrý hostitel,
ale znervózňuje ho David. Snaží se mu
při večeři pomáhat a výsledkem je vylité víno po stole. Kuřecí roláda ve slaninovém kabátku bude plněná ovocem
a sýrem, což je docela zvláštní kombinace, a prý poněkud mdlá. To určitě nevadí Davidovi, který jí, až má boule za ušima a na žaludeční kapky zapomněl.

V pátek u Leony to vypadá, že Milan
začíná taktizovat. Na jídelníčku je
podle něj hodně věcí, které nesnáší.
Kari, kapusta, brusinky a nesedí mu ani
kachní paštika. „Já tady budu dnes za
hajzla,“ uvědomuje si Milan. Ale ani
ostatní kromě Davida nejsou z jídla úplně nadšení. Leoně ještě není čtyřicet
a už je babičkou, což kolegům neujde
a je to téma k hovoru.
A kdo nakonec vyhraje? Na soutěžní
pořad Prostřeno! se dívejte každý všední den od 17.50 hodin na televizi Prima.
Vítěz soupeření amatérských kuchařů si
odnese 50 tisíc korun.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Kari polévka s kuřecím masem

Ingredience: 250 g kuřecích prsou,
1 kostka zeleninového bujónu, 1 větší cibule, 3 stroužky česneku, 1 lžíce kari koření, 2 lžíce oleje, 1 větší mrkev, 3 brambory, sůl, pepř, 150 ml 33 % smetany,
svazek jarní cibulky, 1 červená paprika
na ozdobu. Postup: Brambory a mrkev
oloupeme, nakrájíme na kostky, cibuli
také na kostky, orestujeme na oleji, přidáme kari, brambory, mrkev a vše orestujeme. Zalijeme vodou, přidáme česnek, koření a vše vaříme asi 25 minut.
Poté rozmixujeme, přidáme smetanu,
podle potřeby dochutíme. Kuřecí prsa
nakrájíme na jemné nudličky, orestujeme a polévku zdobíme tímto masem, jarní cibulkou a paprikou.

Kuřecí roláda v kabátku, šťouchané
brambory
Ingredience: 1 kg kuřecích prsou,
200 g plátkové slaniny, 1 jablko, 1 hruška, 150 g plátkového sýra, sůl, pepř,
7 středních brambor, kus másla, 1 žlutá
paprika, 1 červená cibule. Postup: Na
potravinovou fólii si vyskládáme plátky
slaniny, na ně položíme naklepané plátky kuřecího masa, které osolíme a opepříme. Pak přidáme nakrájené jablko,
hrušku, poté přidáme sýr a roládu zavineme. Pečeme asi 30 až 40 minut v troubě vyhřáté na 150 až 170 stupňů. Šťouchané brambory: Oloupané a nakrájené brambory dáme vařit, po uvaření rozmačkáme s kusem másla a nakrájenou
a opraženou paprikou s cibulkou.

Vepřový plátek, bramboroví ježci
Ingredience:
5 plátků vepřové kotlety, 3 až
4 vejce, 2 hrnky strouhanky,
pepř, sůl, sušený česnek, olej
na smažení, slanina, cibule. Bramboroví ježci: 5 větších brambor, anglická slanina, tvrdý
sýr, sůl, pepř, pečicí papír. Postup: Naklepané vepřové plátky osolíme, opepříme, posypeme sušeným česnekem a necháme odpočinout. Rozšleháme si vejce se solí a pepřem. Maso obalíme ve
strouhance, pak ve vajíčku a dáme
z obou stran smažit na rozpálený olej.
Maso přendáme do pekáče a proložíme
plátky slaniny a kroužky cibule. Zalijeme olejem s vodou, přikryjeme a pečeme v troubě na 180 stupňů asi 1,5 hodiny. Brambory oloupeme, podélně rozkrojíme a poklademe na pečicí papír.
Hřbety brambor nakrájíme na ježka, nesmíme je prokrojit! Do mezer dáme slaninu a navrchu posypeme sýrem. Zapečeme v troubě asi 20 až 30 minut.

Středočeský kraj
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Nikoli chléb, ale hudba a hry
Trochu fantasmagorický
nápad pian v ulicích
odstartoval projekt,
který do středních Čech
přinesl nejen hudbu, ale
i královskou hru šachy.
EVA ZAHRADNICKÁ
STŘEDNÍ ČECHY | Zatímco piana už
dnes na ulici vcelku nikoho nepřekvapí,
šachů je pod širým nebem stále ještě
málo. Ve středních Čechách se jim však
daří, je jich tady nejvíc v republice:
Lysá nad Labem, Neratovice, Zákolany, Čelákovice... V Milovicích a na
Vyžlovce se o jejich umístění jedná,
v Kolíně se začnou hrát už na přelomu
dubna a května přímo na jižním břehu
Labe u starého mostu. „Šachy jsou pokračováním myšlenky zpříjemňovat
a zkulturňovat veřejný prostor nepříliš
drahými projekty,“ vysvětluje místostarosta Kolína Michael Kašpar.

Zábava (skoro) zadarmo
Zábava je to z pohledu města opravdu
nenákladná. Stejně jako piano i stolek
a dvě židličky na šachy v „antivandal“
provedení z betonu včetně dřevěných figurek dodává zdarma nezisková společnost Piana na ulici. Jejím zakladatelem
a hybatelem je pražský kavárník Ondřej
Kobza.
„Dopravu zčásti platíme my, materiál na figurky a jejich výroba jde také
za námi,“ vysvětluje podrobnosti Markéta Hečková, koordinátorka projektů z

Stejně jako piano i šachy dodává zdarma nezisková společnost Piana na ulici. Jejím zakladatelem je Ondřej Kobza (na snímku). FOTO | DAVID NEFF, MAFRA
neziskovky, a dodává, že celková cena
šachového setu je asi patnáct tisíc. V nejbližší době se ale ještě o něco sníží, protože dodavatel betonu nejspíš začne materiál dávat jako sponzorský dar. Města
si tak obvykle zaplatí jen část nákladů,
většinou jde o práci řemeslníka.
Třeba Kolín dostal šachový set darem, za úpravu okolního prostoru ale
město podle místostarostyKašpara vydá
159 tisíc korun. Projekt celkové úpravy
místa totiž zahrnuje i nové lavičky, odpadkové koše, stojan na kola nebo nové
záhony včetně výsadby keřů a dřevin.
Místem, kde už se šachy na ulici hojně hrají, jsou jedenáctitisícové Čelákovice. Šachovnice jsou tady čtyři, velký
vliv na jejich počet měl hlavně místní ša-

chový klub, který podle čelákovického
starosty Josefa Pátka hru ve městě popularizuje. „K projektu jsme přistoupili
hned v jeho samém počátku a možná
jsme byli i prvním městem, které ho realizovalo,“ říká Pátek, podle kterého
tady místa využívají lidé všech kategorií a místní šachový spolek dokonce pořádá turnaj v přírodě. Celý projekt stál
město Čelákovice třicet čtyři tisíc. „Stolky jsou zatím nepoškozené, takže žádná
další investice nebyla třeba,“ uzavírá
starosta Pátek.

Do Kutné Hory na Elvise
„Když někomu rupne v bedně, piano poškodí. Ale k ničemu velkému nedochá-
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zí,“ říká po pěti letech od začátku projektu Ondřej Kobza. Třeba v Kutné Hoře
v podloubí na Palackého náměstí se hraje na vcelku slušně naladěný nástroj poměrně často, jen židlička je tady poněkud vratká. Ale když si tady nedávno
střihla parta kamarádů Always On My
Mind od Elvise Presleyho, lidé se otáčeli, zastavovali, pousmáli. „Slyším lidi
hrát, je to příjemné zpestření,“ komentuje přítomnost piana ve městě starosta
Kutné Hory Martin Starý.
Svoje piano má i zmíněný Kolín,
tady ovšem už židlička párkrát zmizela.
„Piano se u nás objevilo minulý rok
a mám z toho velmi pozitivní pocit, byť
občas slýchávám okny do kanceláře, že
ne všichni hrají pěkně,“ říká s úsměvem místostarosta Kašpar. Kolínský nástroj se ale bude co nevidět stěhovat, některým rezidentům se totiž jeho přítomnost nelíbí. „Udělali jsme mezi lidmi
anketu a piano se pravděpodobně přesune do Komenského parku,“ upřesňuje
Kašpar a dodává, že na novém místě se
o něj bude starat spolek Můj Kolín, který pro něj nechá vyrobit i uzamykatelný rám.
S piany v ulicích a jejich příležitostnými hráči se můžete ve středních Čechách potkat ještě v Nymburce, Kladně,
Rakovníku a Dobříši. „Své piano jsme
loni měli díky iniciativě dvou studentů
Gymnázia Bohumila Hrabala, snad
bude i letos,“ říká mluvčí nymburské
radnice Olga Vendlová a přidává vlastní přijemnou zkušenost: „Bylo přístupné celé léto a některá brzká rána zpříjemňovala lidem i zaměstnancům úřadu
(piano je v podloubí radnice, pozn. redakce) procítěná hra mladíka, který přehrával vážnou hudbu.“
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Tajenka: jen jednoho pána.
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Celá ČR

tel. 604 11 44 66
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Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

od 149 Kč s DPH/měs.
tel: 728 991 247 • www.sidlo.help
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www.mobil.cz
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Šumský se přeškolil na útočníka
Ve Skotsku rychle poznal,
že to nebude angažmá
zrovna pro něj. Nyní
fotbalista Nicolas Šumský
hostuje z Dukly v
třetiligovém Benešově.
LUDĚK VOTAVA
BENEŠOV | Autobus s mužstvem Benešova dávno zmizel od stadionu Za Vodojemem, ale Nicolas Šumský po porážce
0:4 v Chrudimi ještě drahnou chvíli postával pod tribunou a krátil si čas s mobilním telefonem v ruce. Čekal totiž na
domácího záložníka Lukáše Kopeckého, se kterým dříve hrával divizi ve Vysokém Mýtě, a chystal se s ním na kafe.
„Hrozně jsme si sedli – jak lidsky, tak
i fotbalově, takže jsme dál kamarádi,“
vysvětloval někdejší mládežnický reprezentant Šumský, který nyní ve středočeském Benešově hostuje z ligové pražské Dukly.
Co říkáte tomu, že Kopecký vládne
kanonýrům v ČFL?
Sledoval jsem to, už když jsem byl ve
Skotsku. Často jsme si volali a dělal
jsem si z něj legraci, jak takový kopáč
může být nejlepší střelec (úsměv). Ale
ne, hraje fantasticky. I teď bylo vidět, že
má potenciál. Myslím, že je jen otázkou
času, než si ho všimne někdo z vyšší
soutěže.
Prakticky celou dosavadní kariéru
jste působil v záložní řadě. Co že
jste se za Benešov objevil v útoku?
Už ve Skotsku i předtím v Mýtě jsem
hrál podhrotového útočníka, nebo i vylo-

Nicolas Šumský (číslo 12) při hlavičkovém souboji během utkání Benešova v Chrudimi. Někdejší velký talent českého
fotbalu pomáhá Benešovu se záchranou ve třetí lize.
FOTO | LUKÁŠ URBAN
ženě hrot. S tím druhým mi to tam
takhle vyhovuje. Ale musíme se sladit,
nejsem typ, který to tam bude prodlužovat hlavičkami. Zkoušíme jiný způsob
hry, chceme balon držet na zemi. Začátky nejsou jednoduché.

jestli se případně posunu dál do Dukly.
Teď však jde o to, abychom se dali herně do kupy v Benešově a začali dělat nějaké výsledky. Až budou lepší a případně se zachráníme, začnu myslet na Duklu.

Nejsem si zcela jistý, ale přece jen jsem
fotbalista a vývoj na hřišti poznám.
Skotsko mi stylem úplně nevyhovuje.
Byl to starý fotbal, nakopávání na velkého hrotového útočníka typu Jana Kollera.

Můžete se ještě v průběhu jara z Benešova do Prahy vrátit, nebo vaše
hostování potrvá až do konce této
sezony?
Momentálně se soustředím na Benešov
a je jenom na mně, jak to tady zvládnu –

Předtím jste zmínil Skotsko, kde
jste na podzim působil v první a posléze ve třetí lize (Hamilton Academical, resp. Airdrieonians). Tušíte,
proč se vám tam nepodařilo výrazněji prosadit?

Jestliže jste tam hrál vpředu, tak
jste měl v tomto ohledu při vaší výšce 170 centimetrů docela handicap.
To ano. A co si budeme povídat – člověk tam potřeboval chrániče i na stehna, jaké létaly skluzy...

Pilot Macík zahájil sezonu vítězstvím
PETR GEJZA
SEDLČANY | Tým KM Racing výborně zahájil novou sezonu a bodoval v prvním letošním mezinárodním závodě
Baja Drawsko Pomorskie. Sedlčanský
pilot Martin Macík, navigátor František
Tomášek a mechanik Michal Mrkva ve
své žluté liazce obhájili loňské vítězství
mezi kamiony.
„Řekli jsme si, že to dáme. Jako vždy
to zabralo a druhou sobotní rychlostní
zkoušku jsme doslova letěli. Neměli
jsme úplně stoprocentní výkon motoru,
ale byla to pecka. A tentokrát jsme si
závod konečně užívali. Myslím, že
jsme vyhráli i závody ve skoku, protože
jsem nohu z plynu nesundal ani v pasážích, kde bylo hned několik skokanských příležitostí za sebou,“ popisoval
úspěch Martin Macík.

Pilot kamionu Martin Macík při závodech v Polsku. FOTO | KM RACING

V Polsku se na apríla sešla řada českých účastníků Dakaru. Martin Macík
se svou posádkou po loňském vítězství
startoval do úvodního prologu z prvního místa, do cíle pak dojel s druhým nejlepším časem a časovým rozdílem několika vteřin.
„Bylo s kým soupeřit a to je vždy
plus, protože se dají sbírat cenné zkušenosti. Závod byl jiný než v loňském
roce. Musím přiznat, že jsem do první
sobotní rychlostní zkoušky nevjel zrovna ideálně. Možná jsem se na to špatně
vyspal, ale neřídilo se mi moc dobře,“ líčil Macík. „Navíc se nám dva kilometry
před cílem pod kola zasekl obrovský kořen dubu a Michal Mrkva musel ven z
auta, protože jsme si mysleli, že máme
zablokované kolo.“
I přesto se posádce nakonec podařilo
získat v etapě druhé místo.

Během hodinového servisu mezi erzetami se Martin Macík oklepal a po promluvě šéfa týmu Martina Macíka staršího vyrazila posádka do druhé části s velkým odhodláním obhájit loňské vítězství. Díky druhé sobotní jízdě tým v závodě s přehledem, tedy s několikaminutovým náskokem, zvítězil.
„Z vítězství máme i vzhledem k vývoji závodu obrovskou radost. Je to krásný vstup do nové sezony,“ radoval se
Martin Macík.
Dobře si v Polsku vedl také motocyklista týmu KM Racing Lukáš Kvapil,
pro kterého byl start v Baja Drawsko Pomorskie první závodní zkušeností po
vážném zranění z loňských závodů v
Milovicích. V Polsku sbíral další zkušenosti pro start v Rallye Dakar 2017. Po
navigační chybě odsunula Kvapila penalizace na konečné třetí místo.

Nejrychlejší doručení

Zboží vám doručíme nejrychleji na trhu.
Průměrná doba dodání je u nás 1,5 dne.

Telefonická podpora 24 hodin denně

Naši profesionálové jsou vám k dispozici.
Poradíme s výběrem, objednávkou i instalací.

Nejširší nabídka světových značek

Skladem a ihned k odběru máme více než 800 000 kusů zboží
v téměř 6 000 různých kategoriích.

více na www.alza.cz/nejobchod

