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Největší investicí města v letošním roce je úprava
prostranství v areálu pivovaru. I s připomínkami
toho, kde dřív stála věž a zámek.
MARKÉTA DUŠKOVÁ
ZNOJMO | Areál pivovaru je ve Znojmě srdcem historického centra a vstupní branou k rotundě a znojemskému hradu a k nejkrásnější a nejoblíbenější vyhlídce na město. To je důvod, proč se
radnice pouští do další fáze jeho zkrášlování. Práce na největší letošní investici
města se rozbíhají v těchto dnech. Areál
pivovaru se tak po nových inženýrských sítích dočká kompletní revitalizace veřejného prostranství.
Konkrétně nového zadláždění, přičemž většina plochy bude z tradiční šatovské dlažby, částečně z ulice Horní
Česká. Vstupní brána areálu se opraví
a dostane informační tabule, uvnitř vznikne pítko, okrasná zeleň a stromy a naopak zmizí nadbytečný přístavek. „Do rekonstrukce město investuje 12,7 milionu
korun. Zakázka obsahuje i nový mobiliář, dokončení osvětlení, tras metropolitní sítě a hromosvodů,“ přibližuje mluvčí
radnice Zuzana Pastrňáková s tím, že hotovo má být do zářijového vinobraní.

Kde stávala věž,
ukáže zakreslený půdorys
„Zajímavostí je, že na zemi bude vyznačen půdorys Loupežnické věže, jejíž základy byly objeveny v rámci archeologického průzkumu, který předcházel budování inženýrských sítí. Osmihranná
románská věž byla až do roku 1892,
kdy se zřítila, významnou dominantou
města,“ připomíná starosta Jan Grois.

Věž tehdy pod svými troskami pohřbila domek vrátného s celou jeho rodinou. Základy jedné z nejstarších staveb
ve Znojmě odkryli odborníci pod vedením archeologa znojemské pobočky
Ústavu archeologické památkové péče
Brno Davida Humpoly v srpnu 2017.
Zkoumali tehdy plochu od vjezdu do
pivovaru až po rotundu sv. Kateřiny.
Nejdůležitější bylo nejužší místo ulice
Hradní, právě tam, kde v minulosti Loupežnická věž stávala. „Podařilo se zachytit pozůstatky eneolitického opevnění, několik sídelních objektů stejného
stáří a část základů osmiboké loupežnické věže,“ popsal Humpola svůj výzkum
na webových stránkách ústavu.
V místech bývalého vstupu do středověkého hradu se zase podařilo identifikovat silně poškozené pozůstatky vstupní brány a pilíř padacího mostu. Kde,
bude jasné na první pohled. „V areálu
rovněž zvýrazní půdorysné stopy brány
znojemského přemyslovského hradu
a na zemi najdete i četné ukazatele označující, co v jednotlivých budovách
bylo, “ upřesňuje Pastrňáková.
Historie totiž s hradem pořádně „zamávala“. Když byl koncem 17. století
napůl v ruinách, dekretem císaře Josefa
I. byla jeho zadní část věnována hrabatům z Deblína. Přední část hradu s rotundou, Loupežnickou věží a maštalemi
koupili znojemští měšťané, kteří tu
v roce 1720 založili městský pivovar.
Ačkoliv nejstarší stanovy cechu pivovarského ve Znojmě jsou už z roku
1446.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

Dne 1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Téhož dne ve
čtyři hodiny a čtrnáct minut přišla ve znojemské nemocnici na svět jako první
euroobčanka Znojma i celého regionu Aneta Hrdličková (na snímku). Jako jediné dítě toho dne. Prvorozená znojemská euroobčanka tak slaví – stejně jako
Unie – patnáctiny. Když se narodila, přivítal ji na světě tehdejší starosta Znojma Pavel Balík. Nyní jí přímo v Gymnáziu Dr. Karla Polesného, kde studuje osmiletý studijní obor, pogratuloval místostarosta Jan Blaha. Z jeho iniciativy byla
dívka pozvána europoslankyní Ditou Charanzovou k návštěvě Evropského parlamentu ve Štrasburku.
FOTO | ARCHIV MĚÚ ZNOJMO
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Spolek zpřístupnil řopík
u Vratěnína, který se
od jiných odlišuje
některými stavebními
prvky i výbavou.
Nadšenci ho představí
při Dnech pevnostních
muzeí v červnu.

Fandové vzkřísili řopík.
„Připomíná zmar válek“
Kdy navštívit řopík

MARKÉTA DUŠKOVÁ
VRATĚNÍN | Nahlédnout do období
předválečné historie, ale i do čtyřicetiletého socialismu mají lidé možnost v řopíku u Vratěnína na Znojemsku. Pečuje
o něj třetím rokem Spolek pohraniční
historie. Znovuzrození bylo náročné, řopík obrůstaly skoro čtyřmetrové šípkové a bezové keře, poloviční kopřivy
a celý objekt pokrýval mech.
Spolek tak zamezil jeho devastaci vlhkostí, upravil okolní terén, opravil interiér a původní vybavení a konečně loni
v dubnu řopík natřel do maskovacích barev. „Snažili jsme se maximálně inspirovat předválečnými fotografiemi i vzpomínkami pamětníků. Jde o objekt atypický, v oblasti vratěnínského úseku Slavonice I. stavěn jako první. Některé stavební prvky a výbava jsou odlišné od ostatních řopíků,“ líčí místopředseda spolku
Jaroslav Škrdla.
Má jen jeden periskop, kterým se dal
bezpečně sledovat pohyb nepřítele,
ostatní objekty již mají dva. Nebo na
něm jsou nainstalovány ještě takzvané
prasečí ocásky, což jsou vlastně zakroucené dráty k uchycení maskovacích sítí

1.–2. 6. Den pevnostních muzeí
jižní Moravy, prohlídky
s výkladem
5.–7. 7. Prohlídky s výkladem
3.–4. 8. Prohlídky s výkladem
21.–22. 9. Výročí mobilizace 1938
– IV. ročník akce Světla nad
bunkry
Otevřeno bývá podle počasí také
o nedělích až do října, aktuální
info je vždy na Facebooku
„Spolek pohraniční historie“.

Dřív jej obrůstaly keře a kopřivy a vypadal spíš jak velký krtinec než technická památka. Důstojnost vrací řopíku spolek třetím rokem. FOTO | ARCHIV SPOLKU
nebo ostnatého drátu. Jejich repliky si
spolek nechal vyrobit u uměleckého kováře. Kromě toho je už v řopíku k vidění originální horní lapač zplodin z roku
1937, renovovaná periskopová roura
nebo ženijní nářadí. Letos provozovatelé připravují do výroby střeleckou lavici a instalují novou informační tabuli
o historii, funkci a současnosti bunkru.
„Největší výzvou je výroba brněnské

lafety pro těžký kulomet vzor 37 – výkresovou dokumentaci máme, ale výroba některých částí je zatím neřešitelná, tak sháníme základní díly, drobnosti vyrobíme.
Doufáme také ve zprovoznění periskopu,“ věří spolek. Shánět výbavu je čím
dál obtížnější a nákladnější, některé kousky jsou možná již nenávratně ztraceny.
Spolek na svoji činnost získává prostředky od dárců a práce v něm je zalo-

žena na dobrovolnictví a fandovství.
„Snažíme se o nezaujatý pohled na složitou historii 20. století, o kritické myšlení a realistické, ideologií nezabarvené
hodnocení doby, ze které pochází technická památka, o kterou pečujeme,“ vysvětluje Škrdla. Řopík pochází z roku
1937 a v komunismu býval součástí železné opony. „Rádi návštěvníkům ukážeme nejen řopík, ale budeme vděční,
když si spolu s námi uvědomí nesmyslnost a zmar válek a dar života v míru
a svobodě,“ uzavřel Škrdla.
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Deblínové starý hradní palác za příkopem zbořili a místo něj postavili nový
barokní zámek s dvorem obráceným do
údolí k řece Dyji. A když vymřeli po
meči, připadl zámek zpět císaři. Inventář byl záhy rozprodán a prázdná budova pak po celé 19. století sloužila jako
občasná kasárna a vojenský špitál.
V roce 1910 část a po roce 1922 celá budova deblínského zámku byla městem
Znojmem adaptována pro muzeum.
Co se pivovaru týče, město ho prodalo a v letech 1860 až 1921 patřilo měšťanovi Tomáši Mauralovi a jeho rodině.
Pivovar fungoval i během druhé světové války. Po ní byl znárodněn a po revoluci zprivatizován.
O rozvoj areálu pivovaru, který je nejen svou polohou v bezprostřední blízkosti rotundy sv. Kateřiny považován

za jedno z nejatraktivnějších míst ve
městě, se radnice snaží devátým
rokem, tak dlouho je jeho majitelem.
Před čtyřmi lety se tu znovu začalo vařit znojemské pivo, o dva roky později
zde město ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem a společností Heineken otevřelo Expozici pivovarnictví.

Naopak zmizela stará kuželna a vznikl
tím pěkný velký prostor pro pořádání
akcí.
Letos se areál kromě nových povrchů
dočká i dvou nových provozů: společnost Vinotrh otevře vinnou galerii s kavárnou a Znojemský městský pivovar
novou pivovarskou restauraci.

Zepředu a zezadu. Takhle bude nově vypadat prostranství mezi městským
pivovarem a rotundou sv. Kateřiny.
FOTO | VIZUALIZACE MĚÚ ZNOJMO

Loupežnická věž, jak ji našli archeologové. Zbyly z ní pozůstatky opevnění, několik sídelních objektů
a část základů.
FOTO | UAPP.CZ
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Vyrazí si Napoleonovy mince

K příležitosti 210. výročí napoleonské bitvy u Znojma se koná výstava a je tématem celé Muzejní noci
MARKÉTA DUŠKOVÁ
ZNOJMO | Je to už 210 let, co se na
Znojemsku střetla vojska rakouského císaře a českého krále Františka I. a francouzského císaře Napoleona I. a jeho
spojenců z takzvaného Rýnského spolku. A právě vzpomínce na onu pohnutou
dobu a slavného francouzského vojevůdce je věnována dnešní Muzejní noc.
Od sedmi do jedenácti hodin večer je
v Domě umění, minoritském klášteře
a na znojemském hradě připravený zajímavý program. „Můžete si vyrazit pamětní minci s Napoleonem, odlít si olověnou kuli, ocitnout se uprostřed vojenského ležení i navštívit vojenský lazaret. Podívat se na tehdejší dobu okem archeologa i přírodovědce,“ zve ředitelka
muzea Vladimíra Durajková.
Pro rodiny s dětmi jsou připraveny
tvůrčí dílničky, pro starší děti šermířské
vystoupení a ohňová show na nádvoří minoritského kláštera nebo koncert dobové
hudby Lucrezia Borgia v Domě umění,
kde se koná i interaktivní videoinstalace.
Program zpestří také ochutnávka, hudeb-

ní, divadelní i profesní představení žáků
znojemských základních a středních škol
i strašidelný lazaret v podzemí znojemského hradu. „Po předchozí domluvě je
možné absolvovat večerní prohlídku znojemským pivovarem, přístupná je i expozice pivovarnictví. Na Horním náměstí
proběhne tradiční prodejní přehlídka autorské módy Garage Design. Součástí
muzejní noci je i prohlídka a vyjížďka
historických kol,“ dodává Renata Hurníková z propagace muzea.

Neprávem opomíjenou
bitvu připomíná výstava
K výročí bitvy u Znojma, posledního
rozhodujícího vítězství císaře Napoleona, se ve Znojmě koná i ojedinělá výstava s mnoha desítkami unikátních autentických předmětů. Připravená je v několika tematických osách a vrcholí symbolicky setkáním s vítězným císařem Napoleonem a poraženým císařem Františkem. Představí pěchotu, jezdectvo i dělostřelectvo. „Kromě vzorových zbraní
řadových jednotek, jimiž se obě armády

„

u Znojma utkaly, objevíte chladné i palné zbraně Napoleonovy gardy i některé
velmi speciální zbraně rakouské pěchoty užívané v průběhu koaličních válek,“
přibližuje historik a jeden z autorů výstavy Jiří Kacetl.

Bitva
u Znojma
je neprávem opomíjena.
Teprve tady skončila
válka roku 1809.
Nikoli u Wagramu, nikoli
na Moravském poli.
K nejatraktivnějším exponátům patří
originální pokrývky hlavy nebo více
než dvě staletí staré uniformy s výstrojí.
Výstavu doplňuje velké množství obrazů, které pomáhají vytvořit úplnou představu o vzhledu i způsobu boje armád
přelomu 18. a 19. století. Na některých
lze nalézt v pozadí i město Znojmo.

Autoři výstavy přitom zdůrazňují,
že neoslavují válku ani vítěze bitvy,
ale chtějí připomenout událost, která
poznamenala město, kraj i celou Evropu, a její protagonisty – naše předky.
A na poli vojenské historie je jejich ambicí přispět k tomu, aby se bitva u Znojma postupně zařadila mezi velké bitvy
epochy a už nebyla neprávem opomíjena.
„Válka roku 1809 končí teprve
u Znojma, nikoli u Wagramu, nikoli na
Moravském poli. Složité a překotné pohyby na svou dobu obrovských armádních formací vrcholí ve dvoudenní tvrdé srážce ve složitém a nepřehledném terénu a jako celek patří mezi nejzajímavější kapitoly napoleonských válek.
Hlavní důvod, proč je opomíjena? Napoleon přispěl na bojiště až během druhého dne. O místu bitvy nerozhodl. Poslední rozhodující vítězství jeho kariéry mu
vybojovali generál Marmont a maršál
Masséna,“ vysvětluje Kacetl.
Výstavu o bitvě u Znojma mohou
lidé na znojemském hradě navštívit až
do konce září, denně kromě pondělí.
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Česká republika

V Romanci pro křídlovku jsem se
prvně líbala. A hned s Hanzlíkem
Zazářila po boku Jaromíra Hanzlíka jako krásná Terina
ve slavném filmu režiséra Otakara Vávry Romance
pro křídlovku. Pak se ale slovenská herečka Zuzana
Cigánová českým divákům postupně vytratila z očí.
„Ten film je pro mě, jako bych hned na počátku života
potkala největší lásku,“ vzpomíná nyní především
úspěšná spisovatelka, která boduje i v soutěžích.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | V českých filmech si Zuzana Cigánová zahrála po boku Rudolfa Hrušínského či Jaromíra Hanzlíka. Hereckou
kariéru posléze zasvětila především Slovenskému národnímu divadlu, ovšem
nejvíc ji nyní baví psaní knih.
Před více než půlstoletím jste uhranula diváky coby krásná Terina ve snímku Romance pro křídlovku. Českým divákům jste pak ale postupně zmizela
z očí. Co děláte právě teď?
Objevím se v novém slovenském filmu Ostrým nožom (vítěz letošního filmového festivalu Febiofest, pozn. red.) Mám pocit, že
Češi chodí na české filmy do kin poměrně
hojně, na Slovensku se ale na slovenské filmy tolik nechodí, což mě mrzí. Kromě filmu jsem také dostala grant na napsání knihy. Takže jsem v poslední době hlavně spisovatelka. Jako v Česku máte literární
cenu Magnesia Litera, na Slovensku
máme Anasoft litera, kde mé tři poslední
knihy byly vždy ve finále – mezi normálními spisovateli jedna hloupá herečka.
(smích) V životě by mě nenapadlo, že
něco napíšu. Ale moje maminka vždy říkala, že život je dlouhý a plný dobrých překvapení. Tak to, že píšu, je pro mě asi
moje asi největší životní překvapení.

O čem ráda píšete?
O životě. Třeba o dobrém manželství
dvou lidí, kde jednou manžel pomůže do
kabátu cizí ženě a je ztracen. Kniha je
o tom, že láska si s člověkem občas dělá,
co se jí zlíbí, protože láska je příroda
v nás. A ta umí udělat i vlnu tsunami.
A kniha, na které právě pracujete?
Bude o starých lidech. Třeba můj dědeček
byl krásný muž, jako nejstarší syn šel na
studia do Vídně, ale tam ho oblouznily
ženy a tatínek ho vzal domů. Ale pak to
dostudoval tam i v Budapešti. V zimě nosil černý klobouk a kabát, vypadal trochu
jako Masaryk a jezdil s námi dětmi pod
Bratislavským hradem na saních. Byl velice milý a skromný. A nikdy jsem o něm
neuvažovala jako o starém. Byl, jaký byl.
Hrozně zajímavý! Když jsem přišla do
Slovenského národního divadla, byli moji
kolegové, všichni slavných jmen, jen o trochu mladší jako já dnes. Ale věku si člověk ani nevšiml. Byli zkrátka jedineční.
Každý jiný, každý osobnost! Proč to
říkám? Proto, že životní krásu nelze vidět
jen v kultu mládí.

o lásce a teď, po 50 letech, oba žijete
dílem na podobné téma?
Asi chceme oba říct, nebo aspoň naznačit,
že jsme konečně životně dozráli. (smích)
A co zmiňovaná Hrubínova Romance
pro křídlovku? Jak na ni vzpomínáte?
Budete se divit, ale tehdy to byla má nejoblíbenější knížka. A najednou jsem tam
hrála. Pro mě je ten film, jako by člověka
hned na počátku potkala největší láska, se
kterou se už pak vše další srovnává... A jenom málo z toho takové srovnání snese.
Jakým způsobem jste se k roli Teriny
tehdy dostala?
Když jsem skládala zkoušky na vysokou
školu múzických umění, byl v komisi i herec Ladislav Chudík (známý hlavně jako
primář Sova z Nemocnice na kraji města,
pozn. red.). Ten o mně řekl panu režiséru
Otakaru Vávrovi. Nedělala jsem žádné
zkoušky nebo casting, jen jsem se párkrát
proběhla kolem kamery.
V době natáčení vám bylo 19 let, Jaromír Hanzlík je o osm měsíců mladší.
Dívky jsou v tomto věku často v lásce
a ve vztazích napřed. Platilo to i u vás
dvou?

Nevím, kde byl Jaromír v tom čase v lásce. I jablíčka dozrávají jedno na začátku,
jiné na konci léta. Já jsem se v tom filmu
poprvé líbala na pusu. S panem Hanzlíkem… Před filmem byla má jediná herecká průprava Bábkarský súbor domu pionierov Klementa Gottvalda. A přes prázdniny jsme chodili hrát do pionýrských táborů. Vedla nás skvělá vedoucí, která nechávala dvojice, co se do sebe zakoukaly,
samotné na noční hlídce u ohně. Tam
jsem poprvé dostala pusu na tvář. Některé
věci si člověk jednoduše pamatuje! Ale vidíte, také jsem vlastně na něco zapomněla. Hrála jsem, už když mi bylo 13 let. Šlo
o roli malé manekýnky ve slovenském filmu Andreja Lettricha.
A jaké tedy měl v lásce zkušenosti
pan Hanzlík, nesvěřil se?
Na konci filmu je scéna, kdy Terina odjíždí s Viktorem pryč. A nešťastný student za nimi běží a dostává z kozlíku od
Viktora rány bičem. Scéna se musela točit několikrát, páni kameramani nebyli
spokojení, ale hlavně… zlobili se na Jaromíra. V nějaké scéně mi sahal na
prsa. Samovolně. Ve scénáři to nebylo.
(pousměje se) Po natáčení jsme se s Jaromírem viděli málo, já šla do školy
a Jaromír Hanzlík nastoupil rovnou do
divadla. Možná udělal líp.

Jaromír Hanzlík, váš partner v nezapomenutelném snímku Romance pro křídlovku z roku
1966, nedávno uvedl do kin
svůj film Léto s gentlemanem,
kde je hlavním tématem láska
a vztahy lidí starších ročníků. Není
to příznačné, že jste hráli ve filmu

Zuzana Cigánová

Narodila se 23. června 1947 v Bratislavě.
Vystudovala Vysokou školu múzických
umění v Bratislavě.
■ Je herečkou, ale v poslední době hlavně
oceňovanou spisovatelkou.
■ V roce 1966 zazářila spolu s Jaromírem
Hanzlíkem v hlavní roli ve snímku Romance
pro křídlovku. Později se objevovala
především ve slovenských televizních
filmech.
■ Spojená je hlavně se Slovenským národním
divadlem.
■ Jako spisovatelka debutovala v roce 1991,
od té doby se na televizních obrazovkách
příliš neobjevuje a věnuje se psaní.
■
■

FOTO | PETR LEMBERK, MAFRA

Data v mobilu zadarmo?
JJ SIM kup v trafice,
nebo online
Internet zdarma platí 30 dnů
od aktivace SIM nebo dobití.
Více na www.mobil.cz
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Dravci loví drony, krysy a delfíni
Psi nebo koně jsou už tradičními parťáky policistů,
záchranářů i vojáků. Ovšem takovou krysu, tuleně,
orla či slona by v řadách policie či armády hledal jen
málokdo. Zvířecí pomocníci jsou přitom mnohdy
levnější a často také účinnější silou.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Když se nedávno norští rybáři při
plavbě setkali s ochočenou běluhou, zaujalo to řadu světových médií. Běluha,
která připlavala k rybářské lodi, na sobě
totiž měla popruhy s nápisem „Vybavení
Petrohradu“, o nichž si mnozí mysleli, že
slouží pro upevnění kamery či zbraně.

I někteří odborníci tvrdili, že zvíře zřejmě pochází z jedné z ruských námořních
základen. Nakonec se ukázalo, že šlo o
uprchlou běluhu Semjon, kterou využívali ve středisku vodních sportů v severním Rusku při terapii dětí s duševními problémy. Nic to ale nemění na
faktu, že ruská i americká armáda využívají mořské savce pro vojenské účely.
Americké námořnictvo
cvičí především delfíny a
lachtany pro hledání ztraceného vybavení a identifikování plavců,
kteří se dostanou do blízkosti armádního
území. Rusko zase využívá tuleně a kytovce k vyhledávání min. Pouze spekulovat se dá o špionážních účelech cvičení
mořských savců, kteří mohou fungovat
jako chytrý nosič pozorovacích zařízení.
Zvířecí pomoci využívají krom armády také muži zákona. Například indická
policie sází při likvidaci ilegálních příbytků v rezervacích na pomoc slonů. V
místech, kam nesmí těžká technika, tito
velcí savci demolují prkenné stavby stej-

Americká armáda přes padesát roků používala k vyhledání min v moři
celou flotilu speciálně cvičených delfínů a lachtanů. Třeba v Perském
zálivu. Teď je údajně nahrazují roboti – „podvodní drony“, které jsou
schopny vykonávat úkoly rychleji a za méně peněz.
FOTO | US NAVY

ně účinně jako
bagry. Jsou navíc dostatečně
chytří, aby pochopili, co se od
nich žádá. „Slon
je nesmírně inteligentní zvíře,
jež se dokáže přizpůsobit. Hlavně je to
ale zvíře, které si zvykne na člověka a
zaměří se na konkrétní osobu. Proto v
případě slonů není dobré, když se mění
cvičitelé. Vzniká mezi nimi silné pouto.
Stejné je to také u šelem,“ vysvětluje
Jiří Berousek mladší ze slavné cirkusové rodiny, jenž se mimo jiné zabývá i
cvičením zvířat pro film a reklamu.
Naopak nejsložitější práce je podle
něj se zebrami. „Je to jedno z nejkomplikovanějších zvířat. Stejné je to s antilopami. Jsou to zvířata neskutečně divoká a plachá, aby dokázala přežít v savaně. Když se leknou, jsou schopná rozeběhnout se proti zdi a zabít se,“ vysvětluje, proč se z těchto kopytníků pravděpodobně nikdy nestane alternativa policejních koní v afrických zemích.
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INVestujte s profesIoNály

- bezpečně a se zajímavým výnosem
Firma FINEMO.CZ vstoupila do povědomí veřejnosti představením
zpětné hypotéky v ČR pod obchodním názvem Renta z nemovitosti.
Nyní navazuje novinkou, která umožňuje investorům participovat
na výnosech z portfolia pohledávek ze zpětných hypoték, které
jsou vždy zajištěny kvalitní nemovitostí.
› Bezpečná investice s garantovaným výnosem až 6,0% ročně.
› Investice je založena na principu lidé půjčují lidem (P2P
princip). Investujete do portfolií pohledávek z úvěrů, které jsou
vždy zajištěny zástavním právem k rezidenčním nemovitostem.
› Větším investorům nabízíme portfolia na míru.
› Vaše investice pomáhá seniorům – peníze putují ke konkrétním
lidem, kterým z ﬁnančních nesnází v důchodu pomáhá naše
Renta z nemovitosti.
› Máme licenci ČNB k poskytování spotřebitelských úvěrů.

www.ﬁnemoinvestice.cz | tel. 241 400 100

Policejní složky na území indické
rezervace Amčang bouraly
ilegální chatrče díky pomoci
slonů (foto nahoře).
Norské rybáře nedávno překvapila
běluha s ruským nápisem
a popruhem (foto vlevo). Podle
deníku The Guardian „kšírky“
vypadaly, že jsou určeny pro
kameru nebo zbraň. Vojenský
výcvik mají i krysy v africké
Tanzanii. Coby pyrotechničtí
specialisté hledají nášlapné miny
(foto dole). FOTO | REUTERS, APOPO
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odhalují miny, sloni boří chatrče
Naopak až překvapivě spolehlivě dokážou pracovat podstatně menší zvířata.
Příkladem toho jsou speciální jednotky
krys obrovských, které pomáhají s odminováním nebezpečných oblastí. Krysí
pyrotechnici pracují například ve výbušninami prošpikované Kambodži nebo
Mosambiku. V africké Tanzanii je k tomuto účelu už po dvacet let cvičí organizace APOPO. Vycvičení krysí pyrotechnici pracují v průměru tři hodiny denně,
kdy ve dvojici za sebou procházejí rizikové zóny. Pokud ucítí TNT, místo označí. Jako plat jim bohatě stačí ovoce.

Orli skalní „uloví“ drony
Také vzdušný prostor je potřeba chránit
a i zde se člověk může spolehnout na pomoc zvířat. V Holandsku a ve Francii
policie testuje používání orlů skalních
ke zneškodnění dronů, které se objevují
v místech, kde z bezpečnostních důvodů nemají co dělat. Orel je díky své velikosti k této úloze ideální.
V Česku zatím policie k tomuto účelu
ptáky nepoužívá. Dravci se ale starají o
bezpečnost nad letištními plochami.
Volba zvířete je podle zkušeného sokolINZERCE

V Česku se dravci starají o bezpečnost nad letištními plochami.

FOTO | MAFRA

Ve druhé světové válce byl desátníkem méďa Wojtek
Druhý polský armádní sbor na Západní frontě se mohl pochlubit jedinečným vojákem. Ten
jako součást 22. zásobovací roty dělostřelectva cestoval po světě, rád se napil piva, kouřil
cigarety a navštěvoval bary. Na tom by nebylo nic zajímavého, kdyby oním vojákem nebyl
medvěd. Wojtka, jak kumpáni z armády chlupáče pojmenovali, odkoupili už jako medvídě od
chudého chlapce na cestě Íránem. Později se Wojtek jako nosič granátů účastnil všech bojů
své jednotky při osvobozování Itálie. Vojákem se kvůli byrokracii musel stát i papírově, a tak
dostal hodnost desátník. Po válce byla jeho rota odvelena na skotský venkov, kde se stal
doslova celebritou. Dožil v edinburghské zoologické zahradě.
Zdroj: Imperial War Museum

níka Ondřeje Semeckého vždycky odvislá od jeho kořisti v přírodě. „Například sokol je klasický lovec ptáků ve
vzduchu, který nikdy neloví na zemi.
Sedmdesát procent jeho kořisti tvoří holubi a ptáci do velikosti holuba. Sokolníci jsou navíc schopní vycvičit dravce,
aby byl schopný lovit ještě o něco větší
kořist, než je běžné v přírodě,“ vysvětluje, proč je právě sokol ideální bezpečnostní pracovník na letištích. „V okamžiku, kdy dvakrát třikrát denně dravec
zakrouží nad hlídaným prostorem, dokáže odklonit aktivitu hejn špačků, holubů
a třeba i havranů, a zabránit tak jejich
strážce s letadlem,“ dodává sokolník.
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Návštěvníky výstavy Chudá Praha uvítá fotografie stavení z prvorepublikové nouzové kolonie
na okraji Prahy.
FOTO | ARCHIV MHMP

Těžký
život „šupáků“
Průmyslové oblasti velkých měst obklopovaly
takzvané nouzové kolonie. Chudí lidé si svépomocí
stavěli provizorní chatrče, z nichž ale mohli být
legálně do osmi dnů vykázáni. Hlad, zima a špatná
hygiena nebyly v početných rodinách výjimečné.

JOSEF HORA
ČR | Chatrč stlučená ze všeho, co se podařilo najít. V ní postel, která jako by vrzala
už od pohledu, stůl, poličky a pár kousků
nádobí, jež má to nejlepší dávno za sebou.

ZÁBLESK
HISTORIE
Pohled do světniček, v nichž žili nejchudší obyvatelé Prahy ještě na přelomu
19. a 20. století, ukazuje bídu dělnických
kolonií, které byly typické nejen pro průmyslové oblasti české metropole, ale i dalších měst.
Životní podmínky tisíců chudých lidí,
kteří si s rozvojem Prahy v první polovině
20. století stavěli své chatrče a boudy,
lze ilustrovat na jedné dobové fotografii
(hlavní snímek na této stránce) z počátku
první republiky.
„Jde o provizorní stavení, které stálo
v chudinské kolonii na periferii Prahy. Je
stlučené z odpadního materiálu – dřevěných prken a bedniček. Většinou se stavělo ze dvou vrstev, mezi které se dala izolace, třeba štěrk nebo starý papír,“ popisuje
fotografii antropoložka Jana Viktorínová,
která připravila v Muzeu hlavního města
Prahy výstavu s názvem Chudá Praha.
Bídou trpěli především lidé z řad dělnictva. Jejich největší strastí bývala zima.
Vždyť například 12. února 1929 psaly pražské noviny o tom, jak v kolonii „U Edenu“
umrzli v noci dva kojenci. Bouda totiž tehdy nebyla domovem pouze pro osamělé
dělníky, ale žily v ní celé – mnohdy velmi
početné – rodiny.
Kolonie vyrůstaly zejména tam, kde
se rozvíjel průmysl. V Brně se takovému
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Veřejná nabídka investice pro občany:

Dluhopisy e-Finance

• Investice od 30 000 Kč, úrok je vyplácen ročně
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místu říkalo Písečník, v Ostravě vznikla
hornická kolonie U Dubu, v Praze do dnešních dnů existuje kolonie Na Slatinách.

„Do osmi dnů musíš pryč“
Stavba chudinských kolonií většinou neprobíhala na černo. Půdu lidem bez vlastního domova pronajímali velkostatkáři,
později přímo samotné město. „Pronájem
byl levný, platilo se mnohem méně než třeba za byt. Obyvatelé kolonií ovšem podepisovali zároveň i dekret o tom, že do
osmi dnů musí stavbu opustit a odstranit,
pokud k tomu budou vyzváni. Žili tak ve
stálé nejistotě,“ vypráví Jana Viktorínová.
Chatrč obvykle hlídal pes, její obyvatelé většinou chovali drůbež nebo si na zeď
svého stavení přitloukli alespoň kotce pro
králíky. „Inženýrské sítě zde nebyly – ani
voda, ani elektřina. Když si vedení města
uvědomilo rozrůstání kolonií a jejich so-

Lidé se snažili živit, jak jen to šlo.
Takto například vypadalo místo,
kde se na ulici prodávali párky
a buřty. Chudým lidem sloužily
také městské vývařovny.
FOTO | ARCHIV MHMP

ciální dopad, posílalo do těchto lokalit
vodu alespoň v cisternách. A také se třeba
snažilo nechat zpevnit rozbité blátivé cesty,“ podotýká Viktorínová s tím, že cesty
byly často rozryty od těžkých vyřazených
železničních vagónů, které si někteří zdejší obyvatelé zakoupili a nechali do kolonií
dopravit. Poté se je snažili v rámci svých
skromných možností zabydlet a hlavně zateplit, především novinami.
Chudinská bouda byla vlastně takovou
skládačkou. „Jejím základem byla jedna
malá místnost. K ní si obyvatelé přistavovali postupně další. Na to si přivydělávali
i tím, že na zemi ubytovávali další nocležníky,“ popisuje.

Bída, ale i kultura a fotbal
Ve 30. letech 20. století se počet obyvatel
nouzových kolonií v Praze odhadoval na
15 až 25 tisíc. I přestože prioritou tamních
lidí bylo mít něco k snědku a ve světničce
teplo, v koloniích se spolu s postupným
zlepšováním životních podmínek rozvíjel
i kulturní a společenský život. „Dodnes
žijí pamětníci, kteří se v těchto koloniích
ve 30. letech narodili a vzpomínají na ně
v dobrém. Fungovaly tam hospody, spolky jako dobrovolní hasiči či baráčníci,
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existovala dokonce fotbalová družstva
nebo cyklistické oddíly,“ vyjmenovává.
Některé kolonie měly i svého předáka
či výbor, který mezi obyvateli udržoval
korektní vztahy, jednal s městem nebo
zprostředkovával výměny jednotlivých
příbytků.
Chudinská vrstva obyvatel ovšem nežila jen na okrajích měst či v blízkosti průmyslových lokalit, ale také přímo v centru. Tam nejčastěji obývala takzvané
sklepní byty. „Přeplněných temných místností byla Praha plná. Nedalo se v nich větrat ani třeba chovat drůbež,“ popisuje autorka výstavy. pokračování na straně 10
INZERCE

Výstavy Chudá Praha
a Dýmová hora
Je to minulost, o které se příliš nehovoří.
Kdo se chce ale o životě a osudech nejchudších
obyvatel Prahy zejména v období 19. a první
poloviny 20. století dozvědět více, může až
do 25. srpna navštívit výstavu v Muzeu Hlavního
města Prahy. Život chudiny zde ilustrují desítky
dobových fotografií. „Časově se přesuneme do období mezi lety 1781 a 1948, tedy od
reforem Josefa II. až po nástup komunismu, který se snažil sociální rozdíly mezi lidmi
vyrovnat,“ říká autorka výstavy Jana Viktorínová. Současně s výstavou Chudá Praha byla
otevřena výstava Dýmová hora, věnovaná je současnému životu bezdomovců v Praze.
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dokončení ze strany 9

Snaha řešit bídnou situaci chudých lidí
ovšem není výdobytkem až přelomu
19. a 20. století či první republiky. Plošnou starost o chudé ve větším měřítku odstartovaly už reformy Josefa II. „Panovník si uvědomoval, že absolutním nedostatkem tehdy trpí především lidé staří, nemocní – a to i duševně, vdovy a sirotci.
Neexistovalo žádné pojištění. Kdo nemohl pracovat, často spadl na dno,“ přibližuje vědkyně Jana Viktorínová.
Právě do této doby, tedy konce 18. století, se datuje zakládání ústavů pro choromyslné, chorobinců, nalezinců, chudobinců, které ovšem zpočátku fungovaly pouze v Praze. Ostatním chudým sloužila instituce zvaná chudinský ústav. „Byl rozdělen na okresy, kde ho zastupovali jednotliví faráři. Chudákům se rozdávali almužny, doporučení do chudobinců nebo na
bezplatnou lékařskou péči.“
Postupně se prosadilo také mnoho zákonů potírajících chudobu. Například „domovský zákon“, tedy povinnost domovské obce postarat se o své chudé. „Vznikl
institut takzvaného ‚postrku‘. Byl-li třeba
v Praze přistižen žebrák například z Mělníka nebo Jihlavy, tak ho město na své náklady ‚hnalo‘ domů. Zpočátku koňským
povozem s mužským a ženským oddělením, později vlakem. Tomu se říkalo ‚postrk‘ nebo také německy ‚schub‘. To se
čte ‚šup‘, proto z toho vzniklo české slovo

Takto zoufale vypadal sklepní byt
v dobách první čtvrtny 20. století.
Jak ukazuje druhý snímek, rodiny
nejchudší z nejchudších žily v podzemí, kde měly prostor na spaní
ohraničený pouze cihlami.
FOTO | ARCHIV MHMP

šupák,“ vysvětluje Jana Viktorínová. Právě pojem „šupák“ je dodnes synonymem
pro nuzného, chudého člověka.

Místo almužny poukázky
Koncem 19. století se mnoho chudých
lidí z velkých měst stravovalo v obecních
kuchyních. Hlavně v zimních měsících se
v nich prodaly jen v Praze tuny jídla. Šlo
třeba o 105 tisíc porcí polévky po 2 krejcarech, 81 tisíc příkrmů po 6 krejcarech či
42 tisíc porcí masa po 7 krejcarech.
Fungovaly také takzvané „donucovací
pracovny“, tedy ústavy určené k nápravě
lidí odsouzených za potulku, žebrotu, vyhýbání se práci či prostituci. V roce 1885
byly zřízeny například v Jihlavě, Šumperku a dalších městech, třeba ta v Brně měla
kapacitu 250 osob. První republika se žebrotu zase snažila vyřešit poukázkami. Vydávalo je město a občané byli vyzváni,
aby chudákům nedávali almužny, ale pou-

kázky, které si předtím zakoupili. V zimě
také fungovaly i takzvané „ohřívárny“, čili
místnosti s velkými kamny, kde se dala
vsedě přečkat i noc.

Novodobá chudoba
Podoba současné chudoby se od té v minulosti samozřejmě v mnoha ohledech změnila. „Žijeme ve spotřební době, základní
vybavení domácností či třeba oblečení je
dostupné skoro všem. Přitom v minulých

desetiletích a staletích chudáci řešili, aby
vůbec měli v zimě kvalitní svrchník nebo
boty. To bylo pro chudé ještě před 90 a
více lety nedostatkové zboží. Děti z nouzových kolonií chodily do školy raději bosy,
aby si boty neošlapaly. Máme fotky z obecné školy, kde některé dívky obuv nemají,“
zdůrazňuje. „Dnes se chudoba, pokud
není extrémní, projevuje jinak než v materiální rovině. Spíš se týká příležitostí – přístupu ke vzdělání nebo možností rodičů
platit dětem kroužky nebo sport,“ uzavírá.

INZERCE

Chtějí odebrat řidičáky seniorům

Mgr. Petr Hannig s vnoučaty, foto: archiv

Doč etl jsem se v MF Dnes z 3.
kvě tna, ž e Magistrá t Prahy v rá mci př ipomın
́ kové ho ř ıźenı́ k př ipravované CELOSTATNI novele
silnič nıh
́ o zá kona navrhl snıź̌enı́
trestný ch bodů pro osoby nad
70 let z dneš nıćh 12 na pouhý ch
6. To je neuvě řitelná diskriminace seniorů. V době , kdy veř ejná autobusová doprava je stá le
ř idš ı,́ zanikajı́ vesnické prodejny
a pojıźdné př está vajı́ jezdit, ruš ı́
se poš ty, ordinace a dů chodci
jsou tak odká zá ni na individuá lnı́
dopravu svý mi auty za lé kař i, ná kupy, na poš tu atd., je tento návrh z dílny Pirátů, Trojkoalice
(STAN, TOP09 a KDU-ČSL) a
Praha sobě, což jsou vládnoucí
strany v Praze pro starš ı́ obč any

likvidač nı.́ Starš ı́ č lově k má podle
parlamentnıćh stran, což jsou vý š e jmenované , plus ješ tě SPD - T.
Okamura, CSSD a KSCM, ODS a
ANO, pracovat do stá le vyš šıh
́ o
vě ku, ale ř ıd
́ it nesmı?́
Koalice ROZUMNÍ a Národní demokracie - STOP MIGRACI NECHCEME EURO, (chceme platit korunou) volebnı́ č ı́ s lo 12
(která v poctivé internetové anketě zıśká vá více jak 8 % hlasů,
ať už CT v zá jmu parlamentnıćh
stran ř ık
́ á cokoliv jiné ho), se bude na pů dě Europarlamentu zasazovat o to, aby senioři nebyli
diskriminováni. Takové to zá kony, které př ipravujı́ na celostá tnı́
ú rovni ti, kteř ı́ nemajı́ ž ádnou
ú ctu ke starš ım
́ generacım
́ , nesmě jı́ bý t v ž á dné m př ı́ p adě
akceptová ny!
Mgr. Petr Hannig, př edseda
ROZUMNYCH, sá m senior 73 let,
druhý na kandidá tce Rozumný ch
a ND, ř idič , který bez nehody jezdı́ celý ž ivot a roč ně nynı́ najezdı́
30 tisıć kilometrů .
Zadavatel: ROZUMNÍ a Národní demokracie
– STOP MIGRACI – NECHCEME EURO,
zpracovatel: Adam B. Bartoš
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Nechcete euro a migranty? Tak jděte k volbám
Letošní volby do Evropského parlamentu, které se konají 24. - 25. května, hodně napoví
o budoucích životech nás všech. Každý, kdo odmítá, aby nám EU vnutila euro, povinné
kvóty na přijetí migrantů a řadu dalších nařízení, by tak rozhodně neměl zůstávat doma.
Kdo už nechce být v unii, má volbu jednoduchou. Vystoupení Česka z EU totiž požaduje
jediná z kandidujících stran. Jde o Stranu nezávislosti České republiky.
už nemáme právo veta. Evropská komise chrlí
další a další nařízení a zákazy.
I proto je stále víc a víc Čechu pro odchod naší
země z Evropské unie. Jen ten nám totiž zaručí,
že se nařízením a zákazům z Bruselu nebudeme
muset podvolit. Na české politické scéně je však
pouze jeden subjekt, který odchod z unie požaduje. Jde o Stranu nezávislosti České republiky.
Její předseda a lídr kandidáty do Evropského
parlamentu František Matějka je přesvědčen, že pokud si chceme v budoucnu sami rozhodovat o našich
životech, nemáme jinou možnost.
„Evropskou unii už není možná reformovat. Kdo tvrdí opak, lže voličům
a možná i sám sobě. Strana nezávislosti České republiky proto
říká jasně, vystupme z EU,“
řekl Matějka, který věří, že
si voliči důležitost letošních voleb uvědomí.
„Když se bavím s lidmi,
tak cítím, že vědí, o co
jde. Tlak Bruselu se

zvyšuje a naše svoboda je menší a menší. Jestli
nezavelíme k odchodu teď, v budoucnu už možná nebude šance. Pokud uspějeme a dostaneme
se do Evropského parlamentu, tak okamžitě
zahájíme rozhovory s poslanci napříč zeměmi,
abychom s nimi dohodli podmínky klidného
vystoupení České republiky z unie a další vzájemné spolupráce, která však bude výhodná
pro všechny strany a umožní nám, abychom si
o sobě rozhodovali sami,“ uzavřel Matějka.

Strana nezávislosti České republiky má
ve volbách do Evropského parlamentu
reálnou šanci na úspěch.Vystoupení
z EU totiž požaduje zhruba desetina Čechů a žádná jiná politická strana opuštění unie
neprosazuje. Voliči, kteří
už v unii nechtějí být,
by tak mezi volebními
lístky měli hledat číslo 2.

Zadavatel: Strana nezávislosti České republiky, Zpracovatel: dcode creative s.r.o.

Lidí, kterým vadí stále razantnější diktát Evropské unie, žijí v České republice podle průzkumů
statisíce. Už brzy budou mít šanci se hlasitě ozvat.
Zároveň je zřejmé, že pokud tuto příležitost propásnou, budou se muset smířit s tím, že jednou
budou nosit v peněženkách místo korun eura,
pořádně si připlatí za nová auta i elektřinu, po
silnicích budou muset jezdit výrazně pomaleji
a možná právě jejich novými sousedy se stanou
někteří migranti, kteří nám v rámci povinných
kvót budou přiděleni. Evropská unie totiž přitahuje šrouby, a pokud zůstaneme jejími členy,
budeme muset dříve či později na nová nařízení
kývnout.
Volby do Evropského parlamentu však můžou
přinést zásadní obrat. Voliči, kteří ještě stále věří,
že by se EU mohla reformovat, mají na výběr
z několika stran, které tuto reformu slibují. Je
však samozřejmě velkou otázkou, zda několik
našich europoslanců dokáže jakkoli ovlivnit hlasovací mašinu velkých zemí v čele s Německem
a Francií. Doposud se nic takového nepodařilo.
Naopak, míra nezávislosti jednotlivých zemí se
neustále snižuje. Po přijetí Lisabonské smlouvy

S Teribear na pomoc dětem
Běžecký happening
Nadace Terezy Maxové
opět pomůže dětem či
třeba rodinám pěstounů.
Registrace účastníků
už začala.
ČR | Vrch Vítkov v centru Prahy, kde kdysi Jan Žižka s hrstkou věrných odrazil přesilu křižáků, bude od 5. do 14. září patřit jiným bojovníkům. Bojovníkům s osudem,
kterým může pomoci každý z vás. Přihlásit
se do „akce“ lze už nyní.
Tak jako v minulých letech se poblíž Národního památníku uskuteční běžecký happening Teribear hýbe Prahou aneb Prima
den s Medvědem, který pořádá Nadace Terezy Maxové. Každý, kdo ve dne či v noci
projde nebo proběhne ve zmíněných zářijových dnech speciální branou akce Teribear,
přispěje lidem v nouzi na lepší život. Elektronické rezervace pro ty, kteří chtějí pomoci, už jsou spuštěné. Za každý kilometr se
připisuje 30 korun, loni tak tisíce lidí, kteří
se do akce zapojili, pomohly vybrat kolem
10 milionů korun a zajistily tak lepší start

do života zejména dětem. Každý, kdo chce
pomoci, si nejdříve vybere příběh či skupinu, pro kterou poběží. Ať jsou to ti nejmenší,
již potřebují lásku a péči pěstounské maminky, nebo ti starší, které čeká zásadní krok do
života – opuštění dětského domova.

Hudba překonává překážky
Že vybrané peníze opravdu pomáhají těm
správným lidem, dokládá třeba příběh paní
Heleny, ženy s velkým srdcem, která dala náhradní domov hned čtyřem dětem z dětského domova. „Již jako malá jsem vyrůstala vedle pěstounských rodin a hrávala si s jejich
dětmi. A čím jsem byla starší, tím častěji
jsem si říkala, že si určitě nějaké děti z domova jednou vezmu,“ říká paní Helena.
Postupně přijala z domova čtyři děti, které
neměly to štěstí vyrůstat s vlastní biologickou maminkou. Všechny si prožily těžké
chvíle, což je ale semklo dohromady. „Díky
tomu si rozumí a nežárlí na sebe,“ popisuje
vztahy v nové rodině náhradní maminka.
U všech čtyř sourozenců se postupně objevil
hudební talent, který se Helena rozhodla rozvíjet. „Patnáctiletá Bára sice navštěvuje speciální školu, díky své přirozené muzikálnosti
se však úspěšně zapojila ve smyčcovém or-

chestru jako houslistka. Stejně starý Leoš
sice trpí dyslexií, ale také hraje krásně na
klavír a bicí a má už dokonce vlastní kapelu. I Honza má problémy se soustředěním, zároveň je však vnímavý pozorovatel – baví ho technika i klarinet a bravurně čte noty.
Nejmladší dcera si vybrala violoncello a gymnastiku,“ popisuje pěstounka jednotlivě
nejmilovanější děti. Jenže
zajistit všem kroužky, uměleckou školu i doučování
je pro ni finančně náročné, zároveň je ale pevně
rozhodnutá rozvoj svých ratolestí podporovat. „Hudba
mým dětem pomáhá překonávat jejich potíže a traumata,“
prozrazuje Helena, které tisíce dobrovolníků – běžců
FOTO | HERMINAPRESS
a chodců na Vítkově – pomohly loni touhu po šťastné rodině uskutečnit. Dětí, TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem
které na podobnou příleži- Akce se koná od 5. do 14. září na pražském vrchu Vítkov.
tost čekají, je ale stále hod- Na www.teribear.cz se může už dnes každý registrovat.
ně a právě zářijový běh Za 200 korun pro dospělé a za polovinu pro děti poté obdrží
na Vítkově jim může po- čip, se kterým se může 24 hodin denně pohybovat na 1500
(jos) metrů dlouhém okruhu. Za každý kilometr se vybere 30 korun.
moci.
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S ním nás bavil svět

…PŘÍSTUPU K HERECTVÍ

FOTO: RADEK KALHOUS, ČESKÁ TELEVIZE,
FTV PRIMA, TV NOVA, ARCHIV MAFRA

TEXT: VERONIKA STREJCOVÁ

Ve středu se na prknech pražského Národního divadla rozloučili přátelé
i obdivovatelé s hercem Václavem Postráneckým. Ve svých pětasedmdesáti
letech podlehl zákeřné nemoci. Zemřel obklopený nejbližší rodinou.
Před kamerou stál ve více než 160 rolích, pro diváky ale zůstane hlavně
jedním z tatínků při pánské jízdě v komedii století S tebou mě baví svět.
Nezapomenutelný však byl i v Četnických humoreskách, Cirkusu Humberto,
Vinařích, Černých baronech či Bobulích. Václav Postránecký
získal v roce 1995 Cenu Thálie a později prezidentoval
Herecké asociaci. Připomeňte si, co velký herec prozradil
v posledních rozhovorech.
VÁCLAV POSTRÁNECKÝ O…
Stát před publikem či kamerou pro něj znamenalo víc než práci. Přesto nepatřil k těm,
kteří dovolili svým postavám převládat. „Kdo
to bere jako práci, není herec. Ale mýlí se i ti,
co říkají, že se s rolí ztotožňují, protože to
dost dobře nejde. Jestli totiž něco s jistotou
nevíme, tak nevíme, kdo jsme. A představa,
že postava jsem já, je zpozdilost. Stává se to
těm, kteří do postavy projektují sami sebe.
Divadlo není o vůli umělců se
předvádět, ale o ochotě diváka
to přijmout.“

…DOČERPÁVÁNÍ ENERGIE
V jednom z rozhovorů před sedmnácti lety vzpomínal na bujaré roky, k dočerpání síly pomohl třeba i noční flám. „V jistém časovém období jsem okamžitě
doplňoval tekutiny a s nimi i náladu. To jsme s Frantou Němcem a Petrem
Kostkou dokázali třeba i nespat, a pak jít na zkoušku. Dneska už to nejde.
Fakt ale je, že kolečka mého vnitřního soustrojí se vytočí do tak vysokých
obrátek, že to chvilku trvá, než se celý mechanismus ustálí a uklidní, než je
člověk schopen usnout.“
INZERCE

Centropol chrání zákazníky před energetickými šmejdy
Do boje s nekalými obchodními praktikami a s tzv. energetickými šmejdy vytáhl společně
s Asociací nezávislých dodavatelů energií, Energetickým regulačním úřadem, Českou obchodní
inspekcí, ministerstvem průmyslu a obchodu či Svazem obchodu a cestovního ruchu i Centropol.

Chceme vyčistit trh od šmejdů

Všichni prodejci elektřiny nebo plynu, kteří komunikují přímo se zákazníkem,
by měli mít akreditaci, kterou by vydával Energetický regulační úřad. “Pokud
by prodejce klamal lidi nebo kradl, přišel by o licenci. Tím se trh vyčistí
od různých pochybných existencí,” říká Tibor Flašík, ředitel zákaznické
zkušenosti Centropolu.

Každou novou smlouvu ověřujeme

Když Centropol obdrží smlouvu, volá zákazníkovi a zjišťuje, zda bylo vše
v pořádku. Ověřuje tím, zda zná délku závazku, možnost odstoupení atd.
Pokud zákazník nepotvrdí, že je vše v pořádku nebo třeba nezvedne telefon,
smlouvu firma nepřijme.

Zvláštní zřetel na starší obyvatele

Starší lidé jsou daleko citlivější. U nich si rozhodnutí přejít
k Centropolu nechá společnost potvrdit nejen od nich, ale třeba
i od příbuzných nebo sousedů. Centropol chce mít jistotu, že prodej byl
korektní.

Energie nemůže prodávat člověk, který o tom nic neví

“Chceme vzdělávat naše prodejce poté, co budeme mít možnost je u nás
zaregistrovat. Budeme pro ně vydávat naše certifikáty a vychovávat z nich
svoje energetické poradce. Energie nemůže prodávat člověk, který o tom
vůbec nic neví,” dodává ředitel zákaznické zkušenosti společnosti Centropol
Tibor Flašík.

Dodavatel
elektřiny a plynu

Zákaznická linka

478 575 555
www.centropol.cz
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Bobule. Vinaře si
Václav Postránecký
zahrál s Lukášem
Langmajerem.

VÁCLAV POSTRÁNECKÝ O…
…NAHOTĚ NA JEVIŠTI

Pokud šlo o svlékání v rámci role, měl Václav Postránecký zcela jasno.
„Kdyby diváci opravdu byli tuzí, měl bych chuť je tím někdy potrestat
(směje se). To přijde od člověka. Myslím si, že obnažovat se není vůbec
nutný. Režíroval jsem jednu povídku Dekameronu, a když se tam dvojice
začne milovat, před diváky strčím kulisu a ptám se: Vadí vám? A oni, že
samozřejmě vadí. A já říkám, to je chyba, takhle si představíte mnohem
víc. A to je divadlo: probuzenej divák, a ne obnaženej herec.“

…ÚTĚKU K DIVADLU
Na přání otce dostalo ve vzdělání mladého Václava Postráneckého přednost řemeslo před uměním. „Podle mého je nejlepší školou život sám,
a když vás tohle na vysoké nenaučí, tak jste tam chodili zbytečně. Přáním
mého otce bylo, abych měl seriózní zaměstnání, tak jsem se vyučil zámečníkem. K divadlu jsem musel utéct. A herectví jsem samozřejmě studoval,
jen trochu jinak než ti, co chodili na DAMU či JAMU.“

V legendární
komedii S tebou
mě baví svět.

…NATÁČENÍ CIRKUSU HUMBERTO
Jedním z koproducentů legendárního seriálu bylo i tehdejší západní Německo. Díky tomu Postránecký zažil během natáčení i bizarní momenty.
„Chtělo se mi být západoněmeckým imperialistickým morčetem. To přijelo
natočit jedno přeběhnutí po slonovi – od konce chobotu až k ocásku. Dělalo to spolehlivě už delší čas. Problém byl v tom, že s morčetem nepřijel
do pražských hostivařských ateliérů i západoněmecký imperialistický slon,
kterému morče nevadilo. Našemu socialistickému slonovi se imperialistické morče eklovalo. Vyváděl tak, že hrozila zkáza ateliérů. Po marných
pokusech byl krotiteli morčete vyplacen sjednaný honorář. V západoněmeckých imperialistických markách přesahovala tahle jednodenní odměna
ekvivalent v korunách, kterým byla oceněna moje role Kerholce v celém
seriálu. Obávám se, že i dnes jsou na tom cvičená německá morčata lépe
než čeští herci.“

S Pavlem
Mangem
a Petrem
Haničincem
v seriálu Cirkus
Humberto.

…MLÁDÍ
Po letech se Václav Postránecký zamýšlel nad tím, co se mu vybaví při
vzpomínce na své role v seriálech Byl jednou jeden dům a Nejmladší
z rodu Hamrů, což byly jeho první seriálové zkušenosti. „Vybaví se mi šlachovitá postava, něco mezi dvaceti a třiceti lety, s nevyčerpatelnou energií.
Na dýchání, tepotu srdce a mládí nikdo nemá nejmenší zásluhy. Přesto se
nám to zpětně jeví jako ztracená dovednost. Určitě ale stojí za námahu
uchovat si v sobě co nejvíc toho, co mládí evokuje. Zvědavost, zkoumavost
a pozitivní vztah ke změnám.“

V Národním divadle.
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Zapomeňte na zapomínání!
Omega-3 mastné kyseliny
Ginkgo biloba
Doplněk stravy Acutil
můžete koupit online
na www.acutil.cz nebo
ve vaší lékárně.

Vitamín B12 a kyselina listová
Vitamín E

Acutil obsahuje vyvážený
poměr látek pro podporu
paměti a koncentrace

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

Acutil.cz www.acutil.cz
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Česká republika

Chřest v koláči i jako utopenec
Chřest se v posledních
letech opět zabydlel
v českých kuchyních.
Nechte se inspirovat
recepty, které jsou
důkazem, že z něj není
jen vynikající polévka.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Produkce českého chřestu rok co
rok stoupá a gurmáni dobře vědí, že tato
na přípravu jednoduchá a přitom chutná
zelenina se zdaleka nehodí jen do polévek. Jeho sezona je nyní v plném proudu a je k sehnání takřka v každém obchodě se zeleninou – tedy podobně,
jako tomu bývalo za první republiky.
A ačkoliv se mu říkalo „královská zelenina“, byl tehdy dostupný v podstatě
v každém obyčejném zelinářství. Tradici pěstování chřestu přerušili komunisté, kteří mu dali hloupou nálepku „buržoazního přežitku“ a lokality, kde se
ve velkém pěstoval, nechali rozorat.
„Pravým důvodem však bylo, že komunisté se svými zemědělskými družstvy
nezvládali jeho pěstování a chřest jim
hnil na polích. A svedli to, jak jinak,
než na buržoazii,“ uvedla foodblogerka
Dagmar Heřtová.
(re, lidovky.cz)
INZERCE

KOUPÍM PAROŽÍ,

TROFEJE I CELÉ SBÍRKY.

Tel.: 776 192 242, vykupparoziaeu@gmail.com

Chřestové koláčky
Na 4 kusy potřebujeme: 32 kousků drobného chřestu, 300 g hladké mouky, 1 lžičku
soli, 150 g másla, 4 velká vejce, 1 kelímek smetany na vaření, 1 kelímek zakysané
smetany, sůl, pepř, 100 g goudy.
Postup: Mouku promícháme se solí, přidáme pokrájené studené máslo, zpracujeme na
drobenku, přidáme vejce a vypracujeme těsto. Těsto vytvarujeme do válečku, zabalíme
do potravinové fólie a odložíme na hodinu do chladničky. Chřest očistíme, oloupeme,
povaříme tři minuty v osolené vodě, slijeme, zchladíme ve studené vodě a necháme
okapat. Odřízneme horní třetiny stonků. Troubu předehřejeme na 190 °C,
váleček těsta rozdělíme na čtyři části. Každou část rozválíme na kolečko
větší než obvod formičky, formičku jím vyložíme. Dno těsta propícháme
vidličkou, vyložíme kolečkem pečicího papíru a zapečeme zatížené
fazolemi asi 10 minut. V misce prošleháme vejce, promícháme je se
smetanou a zakysanou smetanou, strouhaným sýrem, ochutíme solí
a pepřem. Koláčky vyjmeme, odstraníme fazole a papír.
Náplň rozdělíme do formiček a poklademe ji špičkami chřestu.
Pečeme ve vyhřáté troubě dalších 25 až 30 minut.

Nakládaný chřest
Potřebujeme: tenčí stonky zeleného chřestu, sůl. Na nálev:
3 l vody, 250 g cukru, 1 l octa, 100 g soli, 2 lžíce hořčičného semínka.
Postup: V hrnci promícháme vodu s cukrem, octem, solí a hořčičným
semínkem, 10 minut povaříme a necháme zchladnout. Připravíme vyšší
sklenice a víčka na zavařování. Stonky chřestu očistíme, spodní třetinu
stonků oloupeme, svážeme do menších svazků po 5 až 7 stoncích.
Chřest povaříme 2 minuty v osolené vodě, vyjmeme, zchladíme
ve studené vodě, odstraníme provázky a chřest naskládáme
do vysokých sklenic. Chřestové špičky by měly být 2 cm
pod okrajem sklenic. Chřest zalijeme připraveným nálevem tak,
aby hladina nálevu byla centimetr nad vrcholky chřestu. Sklenice
uzavřeme a sterilujeme 20 minut při 90 °C.
Zdroj receptů: I. Smetanová, L. Tréglová (ONA DNES)

Chřestový salát
Potřebujeme: 200 g zeleného chřestu, 200 g bílého chřestu,
150 g rukoly, 12 ks malin, 1 snítku máty, 4 vejce, 40 g prosciutto
crudo, 0,15 l malinového octu, 0,1 l medu, 0,3 l estra panenského
olivového oleje, sůl a pepř. Postup: Chřest pečlivě očistíme
a nakrájíme podélně na tenké plátky. Přidáme rozmačkané maliny,

Italské chřestové rizoto
s bílým vínem a parmazánem
Potřebujeme: 40 g rýže, 15 g parmazánu,
70 g chřestu, 0,05 l bílého vína, 15 g másla,
10 g cibule, 2 dcl kuřecího vývaru, sůl, pepř.
Postup: Oddělíme spodní část a hlavičky chřestu.
Ze spodní části připravíme
svařením, zredukováním
a následným rozmixováním
pyré. Vedle si na másle
zpěníme najemno
nakrájenou cibuli,
do které přidáme Arborio
rýži. Tu lehce
zesklovatíme a přidáme
bílé víno, které vydusíme.
Postupně přidáváme
kuřecí vývar a chřestové
pyré, které již máme
připraveno. Když je rýže
hotová „na skus“,
přidáme máslo
a parmazán. Odstavíme,
vymícháme
a servírujeme. Hlavičky
chřestu si zvlášť na
pánvi spaříme
a orestujeme na másle.
Následně jimi zdobíme
již hotové rizoto.
Šéfkuchař
Jiří Melichar

mátu, dresink (podle potřeby), rukolu a promícháme. Servírujeme
s teplým vejcem a drceným křupavým prosciuttem. Dresink:
Malinový ocet, med a olivový olej rozmixujeme. Dochutíme solí
a pepřem. Křupavé prosciutto: Šunku nakrájíme na tenké plátky
a pečeme mezi dvěma plechy v předehřáté troubě na 150 °C 10 až
15 minut. Vejce: Celá vejce vaříme v parní troubě na 63 °C 45 minut.
Zdroj: lidovky.cz

ŽIVOTNÍ POHODA JE DŮLEŽITÁ!

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

NAJDĚTE JI
V LÉKÁRNĚ

Menopauza?

Žádná pauza!

Menopauza neboli přechod se vyznačuje
mnohými těžkostmi. Podrážděnost, pocení,
řídnutí kostí, návaly horka, deprese, nárůst
hmotnosti a ztráta chuti na sex patří mezi
ně. Nedovolte, aby menopauza zastavila váš
aktivní život.

Odrazte se od DNA a žijte naplno

Přechodem můžete projít v pohodě, aniž byste ho
zaznamenala. Pomůže vám v tom doplněk stravy
Elli MenoOsteo FORTE, který nabízí komplex důležitých látek pro ženy v menopauze i po ní. Díky
extraktu z jetele lučního pomáhá udržovat klidný
a pohodlný přechod. Extrakt ze šištic chmele otáčivého zase napomáhá ženám vyrovnat se s návaly
horka, pocením, neklidem a podrážděností. Přípravek obsahuje vitaminy D3 a K2 či vápník, který
je potřebný pro zdraví kostí.

Nezdravý životní styl je běžným projevem dnešní doby. Bohužel právě
on stále ččastěji ústí ve zdravotní komplikace. Jednou z nich může
být nepři
nepřirozené vylučování kyseliny močové, která v těle vytvoří
jehličkovi krystalky usazující se v kloubech.
jehličkovité

Řešení představuje posílený doplněk stravy Enzycol® DNA*.
Jeho unikátní složení napomáhá k omezení kyseliny močové1,2
a podporuje její lepší vylučování z těla2. Přípravek obsahuje komplex přírodních látek Multi CleanUPTM, kde původní trojkombinace extraktu z 1kyselé višně, 2celeru a vitaminu C je nyní obohacena o extrakt z pistácie a kurkumin. Díky přidanému *zinku je
DNA pod kontrolou.

ALERGIE? LETOS SI JARO UŽIJU! ZAPOMEŇTE
Jarní práce na zahrádce, slunce, prach, pyly… Toť každoroční těžká
zkouška pro náš zrak. Slzení, pálení a štípání očí jsou poté nepříjemnou
daní za příjemně strávený den.

Nenechte si letošní jaro pokazit a vyzkoušejte hydratační oční kapky
OCUTEIN® ALLERGO z prémiové řady Da Vinci Academia, které poskytují potřebnou úlevu a osvěžení pro vaše oči při projevech senné rýmy a alergií. Složení
tohoto zdravotnického prostředku obsahuje tekutý extrakt rostliny Helichrysum
italicum, jenž má protizánětlivý a antibakteriální účinek. Kapky je možné dávkovat dle aktuální potřeby, bez denního omezení dávek.
Oční kapky OCUTEIN® ALLERGO
lze aplikovat i při nošení kontaktních čoček

NA VAZELÍNU

KONOPKA KŮŽI ROZUMÍ!
Trpíte suchostí rukou, jejich šupinatěním
a vznikem prasklin? Pokud problém řešíte
vazelínou či krémy na jejím základě, dost možná
si zaděláváte na nekonečný kolotoč mazání.
ní.
Věřte, že mnohem lepší služby, než vazelínaa
vyráběná z ropy, kůži prokáží přírodní látky..
Konopná mast Konopka obsahuje pouze přírodní
ní
vsložky. V jejím složení s certifikací CPK bio hraje hlavmní roli 50 % bio konopného oleje z Kanady a bambucké máslo doplněné o sójový olej, včelí vosk
sk
oa šalvěj. Konopka vytváří na povrchu pokožky prodyšnou ochrannou vrstvu, která brání jejímu vysušování a vzniku prasklin. Na rozdíl od vazelíny
ny
to
je Konopka kompatibilní s kožními lipidy, a proto
ehloubkově hydratuje kůži a obnovuje její přirozenou ochrannou bariéru. Konopka je vhodná nejen
en
ky
pro ruce, ale také pro suché paty a ošetření pokožky
atopiků a lupénkářů.
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Komerční prezentace

Horku v bytě zabrání roleta.
Okno navíc ochrání před kroupami a bouřkou

Ve dne se šplhá
na pětatřicet
a v noci rtuť
teploměru neklesne
pod dvacet
stupňů. Češi se
tak musí zejména
v posledních
letech vypořádávat
s tropickými letními
teplotami a hledají
proto způsoby, jak
ochladit své domy
a byty. Stále častěji
přitom volí venkovní
stínící doplňky,
které zabrání
přehřívání. Do oken
lidé instalují i vnější
komponenty, které
regulují denní světlo
v místnosti a zajistí
tak ochranu před
pronikavým letním
slunečním svitem.

Na venkovní zastínění mohou lidé navíc získat dotaci z programu Nová zelená
úsporám. Dotaci je možné
využít při zateplení rodinného domu nebo při výměně oken. Žadatel musí mít
stínící techniku a její popis
v projektu, zažádá při tvorbě žádosti o podporu rekonstrukce a následně vše
doloží. Na rolety s ručním
ovládáním přispěje ministerstvo životního prostředí

částkou 500 Kč na m2 stíněné plochy okna, na ty s automatickým ovládáním,
které nabízí například systém VELUX ACTIVE, pak
částkou 1 000 Kč na m 2.
S venkovní roletou od společnosti VELUX navíc lidé
ušetří na energiích. „Kromě toho, že roleta umí zachytit až 95 procent tepla
z letních slunečních paprsků a tím snížit teplotu

v místnosti až o 7 stupňů
Celsia, totiž dobře poslouží
i v zimním období. Dokáže
zabránit úniku tepla skrze
okno a zmenšit tak tepelné ztráty až o 17 procent,“
vyzdvihl technický školitel
společnosti VELUX Martin
Masár.
Vnější roletu lidé ocení i při
intenzivní bouřce, dešti
nebo v případě velkých
krup. Dokáže totiž tlumit

hluk a chrání střešní okno
před poškozením. V noci
navíc poskytne úplné zatmění pro ničím nerušený
spánek.
Pokud obyvatele domu
nebo bytu řeší přehřívání
prostor, ale zároveň si přejí
mít ničím nerušený výhled
z okna, alternativou k venkovní roletě je předokenní
markýza. I ta dokáže snížit
teplotu v místnosti.

Řešení pro generaci žijící uvnitř budov

DOSTATEK DENNÍHO SVĚTLA
A ČERSTVÉHO VZDUCHU
PROSPÍVÁ VAŠEMU ZDRAVÍ
My jsme na základě tohoto faktu vytvořili ideální řešení
pro zdravý domov. Objevte i to své na velux.cz/reseni

Střešní okna

Internet v mobilu zdarma?
Internet zdarma platí 30 dnů
od aktivace SIM nebo dobití. Více
o výhodách předplacené karty
na www.mobil.cz

JJ

Stačí si jen dobít za 200 Kč

9 828 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Kristýna 8 4+1

www.ekonomicke-stavby.cz

katalog 600 domů

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Plícemi projde denně 15 kilo
V průběhu roku i teď na jaře ohrožují zdraví doma
i venku nečistoty ve vzduchu. S domácím klimatem
se přitom dá něco dělat – tradičně i moderně.
ČR | Během 24 hodin udělá člověk
až 20 tisíc nádechů a tělem mu projde
neuvěřitelných 15 kilogramů vzduchu.
Ideální by bylo dýchat pouze čistý
vzduch, ale i přes dodržování přísné hygieny a pravidelného větrání není v lidských silách zbavit se škodlivin obsažených v ovzduší. A to jednoduše proto,
že je ani lidské oko nedokáže zachytit.
Většinu svého života trávíme v uzavřených místnostech – doma, v zaměstnání, v obchodech, posilovnách, děti
ve školách, školkách, na kroužcích
a v družinách. A všude tam dýcháme
vzduch plný škodlivin a nečistot – prachy, pyly, viry, bakterie, plísně, cigaretový kouř, výpary ze syntetických materiálů, úklidových prostředků, chemických osvěžovačů vzduchu a mnoho dalšího.
Odborná měření v interiérech a venku ukázala alarmující výsledky. Například vzduch v 6. patře kancelářské budovy a vzduch ve sklepě byl, co se
množství škodlivin týká, horší než
vzduch u hlavní silnice. A vzduch
v obývacím pokoji rodinného domu byl
znečištěn podobně jako vzduch u méně
frekventované silnice. Z toho vyplývá,
že i když máme doma čisto a nablýskáno, nemusíme tam mít zdravý vzduch.
Udržet doma zdravé klima a zdravý
vzduch není jednoduché. Péče o domácí

Děti v rodině kuřáka

Mají o 40 % vyšší riziko, že onemocní
zánětem středního ucha či dolních
cest dýchacích.
■ Mají o 33 % vyšší riziko astmatu.
■ Mají o 50 % vyšší riziko chronické
obstrukční choroby plicní (CHOPN).
■

klima zahrnuje péči o správnou teplotu,
vlhkost a čistotu vzduchu.

Teplota a vlhkost vzduchu
Mnoho domácností se potýká se špatnou
vlhkostí. Ta ideální se pohybuje v rozmezí 45 až 60 procent. Hlavně v topné sezoně je péče o správnou vlhkost důležitá.
V přetopených bytech se suchým vzduchem trpí dýchací ústrojí (chronická
rýma, pocit plného nosu), pokožka (vysušená pokožka, předčasná tvorba vrásek)
i květiny. A naopak v příliš vlhkých a nevětraných interiérech se daří roztočům
a plísním. Dodržování správné vlhkosti
a teploty vzduchu je důležité nejenom
v domech a bytech, ale na úřadech, ve
školách a školkách. Tam by se měla teplota pohybovat kolem 22 stupňů Celsia a
mělo by se pravidelně větrat. Protože v
přetopených a nevětraných třídách jsou
děti unavené a špatně se koncentrují.

Čistý vzduch je nezbytný pro správné fungování organismu. Špatné klima
v interiéru nepomáhá ani alergikům, kteří trpí i venku.
FOTO | ARCHIV

INZERCE

Chraňte se
před alergiemi...

Zdravý vzduch z přírody do vašich domovů

vzduchu. Čistého?
Ideální teplota v obývacím pokoji by
měla být 20 až 21 stupňů, v kuchyni
i méně, pokud se zde vaří. Pokojová teplota ve dne by měla být vyšší než
v noci.
V ložnici a dětském pokoji je vhodná
noční teplota kolem 17 až 18 stupňů.
Obecně platí, že spánku prospívá snížení teploty o 3 °C. V chladnější ložnici
se většině lidí spí lépe a navíc je to zdravější pro organismus.
Aniž si to lidé uvědomují, polovina
z nich nějakým způsobem trpí Syndromem nezdravých budov. Ten způsobuje řadu potíží od bolesti hlavy, nespavosti, snížené koncentrace, alergií, astmatu, akutních i chronických onemocnění plic až po těžké deprese i rakovinu. Moderní stavební materiály, utěsněná okna, běžící klimatizace, vaření na
plynu, elektronika, to vše dohromady
vytváří uvnitř budov – tedy tam, kde trávíme 80 procent života – zdraví škodlivé prostředí.

Moderní řešení: čistička
vzduchu
Domácí kvalitu vzduchu lze mít mnohem více pod kontrolou, než by se mohlo zdát. Jednou z možností je pořízení
čističky vzduchu. Tu ocení v první řadě
lidé trpící alergiemi nebo respiračními
chorobami, kterým přináší značnou úlevu a zmírnění projevů těchto onemocnění. Ovšem čistý vzduch v interiéru není
důležitý pouze pro alergiky, odstranění
nečistot ze vzduchu prospěje každému.
Čistička vzduchu představuje účinnou

Anionty pomáhají

prevenci před vzduchem přenosnými
chorobami a také pomáhá s posílením
celého imunitního systému.
Kvalitní čistička vzduchu by měla zachytit minimálně 80 % prachu a polétavých nečistot. Ideální je mobilní čistička,
kterou lze po bytě přesunovat dle potřeby. Přes den například v dětském či obývacím pokoji a na noc v ložnici. S tím
úzce souvisí také hlučnost a energetická
náročnost takového přístroje. Čistička s
hlučným ventilátorem a vysokou spotřebou elektřiny svým uživatelům pravděpodobně brzy poleze na nervy.
(pd)

Záporné ionty jsou nezbytné pro
správné fungování organismu. Působí
příznivě na dýchací ústrojí a plíce,
ovlivňují pozitivně celý imunitní systém,
chrání tělo před nádorovými nemocemi,
snižují zvýšený tlak u hypertoniků a
přispívají k lepší fyzické i psychické
kondici. Jsou nezbytnou potravou pro
lidské buňky.
Do krevního oběhu se anionty dostanou
snadno - dýcháním vzduchu. Kdo tráví
dostatek času na čerstvém a čistém
povětří v přírodě, ten získává záporné
ionty přirozenou cestou. Čerstvý a čistý
vzduch je však pro mnoho Čechů po
většinu roku nedostupný.

Pravidlo úklidu: ocet
a citron místo chemikálií
Můžeme začít radami našich babiček
a při úklidu používat minimum chemikálií, uklízet například pomocí octu
a citronu. V obývacím pokoji můžete
v bytě rozestavět rostliny, které čistí
vzduch (fíkus, filodendron, břečťan,
tzv. tchýnin jazyk, kamélie, pokojové
růže). Důležité je i pravidelné větrání.
Ideálně krátké a intenzivní, které vzduch v místnosti vymění, ale neochladí

Proč ionizovat vzduch?
» zlepšíte dýchání
» odstraníte alergeny a prach
» ničíte viry a bakterie
» zlepšíte koncentraci a paměť
» zlepšíte pracovní výkonnost
» zkvalitníte spánek
» zmírníte depresivní stavy
» podpoříte růst rostlin

Ionic-CARE® Triton X6
– čistička a ionizátor v jednom
cena 3.490 Kč/ks
cena 3.290 Kč/ks od 2 ks

K objednávce dárek ZDARMA!
Ionic-CARE FF-210 – osvěžovač a čistič pro lednice,
toalety a šatní skříně v hodnotě 450 Kč zdarma!
Tento přístroj neutralizuje pachy a pročišťuje vzduch v lednici, koupelně, šatně a kdekoliv jinde. Navíc omezuje výskyt bakterií,
zabraňuje růstu plísní a v lednici uchovává
potraviny déle čerstvé.
Pro získání dárku
stačí zadat při
objednávce kód:

V3E

Akce doprava a dárek zdarma
platí do 30.06.2019

volejte zdarma
VÍTĚZ ANKETY PRODUKT ROKU
2015, 2016, 2017, 2018

kód

800 112 111

www.ionic-care.cz
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Zdraví

Rozmazlujte se domácí masáží
Zdravotní trable vám sice sama o sobě nevyléčí,
ovšem domácí masáž dokáže utlumit bolest a zlepšit
náladu. Musíte ale dodržovat základní pravidla.
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Nadšení i občasní sportovci, lidé těžce fyzicky pracující, ale také třeba vystresovaní manažeři nebo ti, již tráví zaměstnání za počítačem. Těm všem může poskytnout úlevu od bolesti zad či svalů masáž, a to i ta v domácím prostředí. Musí
být ovšem provedená správně.
Ideální variantou je svěřit svoje rozbolavělé tělo zkušenému fyzioterapeutovi či
masérovi. Ovšem ani masáž třeba od partnera doma nemusí být krokem vedle. Je ale
zároveň dobré vědět, že masáž jako taková
není všespásná a sama o sobě vás třeba
vleklých potíží se zády nezbaví. Důležité
také je, aby masér dobře znal zdravotní
stav masírovaného. Protože neodborný přístup může třeba u člověka, který se léčí se
zánětem žil, vést ke zhoršení stavu nebo
v extrémním případě dokonce k trombóze.
INZERCE

Pokud však masáž povedete opatrně, bez
zbytečné síly a zkrátka tak, aby to bylo druhé osobě příjemné, nic pokazit nemůžete.
Držíme se zásady, že nejprve provádíme
dlouhé hmaty na co největší ploše s použitím celé plochy dlaní. Postupně začneme
působit čím dál více lokálněji, používáme
více prsty či hrany dlaní, a nakonec se zase
vracíme k dlouhým hmatům.
Důležitým pravidlem je, aby se masáž
prováděla v teplém prostředí – pokud je
masírovanému zima, svaly jsou stažené
a neuvolní se. Místnost by tedy měla být
dobře vytopená, i kdyby z maséra kvůli
tomu měl lít pot. Před vlastní masáží je navíc vhodné záda nahřát. Můžeme použít
nahřátý ručník. Určitě používejte vhodný
masážní olej, gel nebo emulzi, které však
nikdy nelijeme přímo na záda. Teplota oleje či emulze je ve většině případů nižší
než teplota těla, takže by to vyvolalo teplotní šok a stažení svalů. Vždy je tedy napřed zahřejeme v dlaních.
(re)

FOTO | ARCHIV MAFRA

Domácí masáž krok za krokem

Začneme dlouhými hmaty, můžeme na obou polovinách zad najednou. Dlaněmi
obkroužíme hýždě, pak je vedeme podél páteře vzhůru až k hlavě, pak se vrátíme kousíček
zpět a pokračujeme směrem k ramenům, která obkroužíme. To několikrát zopakujeme.
■ Hýždě důkladně prohněteme krouživými pohyby spodní hranou dlaně (zde můžeme trochu
přitlačit) nebo i klouby prstů. Malými kroužky pomocí prstů pak můžeme promasírovat horní
část hýždí podél okraje pánve (pozor, některé body mohou být velmi citlivé).
■ Svaly podél páteře lze masírovat kroužky či vlnovkami spodní nebo malíkovou hranou
dlaně, postupujeme vždy zdola nahoru. Pak použijeme palce, kterými provádíme rovněž
krouživé pohyby, ale v menším rozsahu. Zvláště ztuhlým místům se věnujeme důkladněji.
■ Můžeme masírovanému dát ruku za záda, přidržet ji a promasírovat svaly pod lopatkou,
která se tímto nadzvedne. To však provádíme velmi opatrně.
■ Trapézové svaly (na šíji) masírujeme vidlicí z palce a ukazováčku, a poté opět prsty.
■

HUDEBNÍ IMPULSY

Sólista i muzikant do party
Jiří Korn 17. května slaví
svoji sedmdesátku.
Skvělý zpěvák, tanečník
i herec prošel během své
kariéry pozoruhodnými
etapami.
JOSEF VLČEK
ČR | Dnešní šedesátníci ho pamatují
z konce 60. let jako člena rockové skupiny Rebels, padesátníci si ho připomínají
jako baskytaristu Olympiku a pak sólového zpěváka, který představoval mladého
bonvivána a playboye v písničkách Windsurfing a Gentleman. Ve druhé polovině
80. let se bez něj neobešla žádná televizní
zábava. V 90. letech byl u nás první, kdo
experimentoval s house music a v roce
2002 se věnoval u nás nezvyklé groove
music ve spolupráci s DJem Neo. Nechce
se tomu věřit, ale v pátek 17. května slaví
Jiří Korn sedmdesátku. Je to asi nejuniverzálnější zpěvák, kterého moderní česká
pop music měla, navíc vynikající tanečník a herec.
Korn má vzácnou vlastnost – je muzikantem do party. Spolu s ním stála a padala dvě obsazení Rebels, v letech 1971 až
1973 jako zpívající baskytarista vytrhl trn
z paty Olympiku v jeho nejkrizovějších letech. Pravda, Únos nebo Když Lola pila
pátý drink nebyly zrovna písničky, kterými by se kapela chlubila, ale v těch dobách
platilo heslo „hlavně, že existujeme“.
Dá se o něm říct, že je mistrem duetů.
Zvláště písně, které zpíval v 80. letech
s Helenou Vondráčkovou, přežily dodnes.
Kdekdo zná jejich společné písně To pan
Chopin, Slunce, Já půjdu tam a ty tam
nebo Každá trampota má svou mez. Ostatně, i pozdější duet s Lucií Bílou Byl by
hřích patří k tomu nejpopulárnějšímu, co
kdy nahrál.

ropské úrovně, založený už v roce 2002,
se specializuje na složitá vokální aranžmá
klasických hitů i původních skladeb v neuvěřitelně vitálním provedení. Zpívá a capella, takže se obejde bez nástrojů, postačí
jen hlas. Korn v něm našel ideální prostředí, v němž může uplatnit svůj smysl pro
hudební humor a brilantní pěveckou techniku.

A která je nejoblíbenější písnička Jiřího
Korna podle posluchačů Rádia Impuls?
Když vynecháme jeho oblíbené duety,
pak je to nenápadný romantický recitativ
Jednou je hůř, jednou je líp z alba 24 stop,
které vyšlo v roce 1984.
A zasloužený respekt dodnes budí
i o čtyři roky mladší něžná melodie Ještě
tě mám plnou náruč.

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SELVO 41000

79 900 Kč

47 990 Kč
Dojezd 50 km
Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
Hydraulické kotoučové
brzdy

Prorazit zkoušel i ve Vídni

Výkon 1000 W

Smysl pro kolektivní práci z něj udělal také
velkou muzikálovou osobnost. Málokdo
ví, že na konci 80. let zkoušel muzikálovou
kariéru ve Vídni, ale respekt doma si získal
až v muzikálech Karla Svobody Dracula,
Monte Christo a Golem. A Landova Kvaska by bez něj prostě nefungovala.
Muzikálové role by asi jen těžko zvládal, kdyby zároveň nebyl dobrým hercem. Jen málokdo může říct, že hrál v tolika trhácích. Včetně Trháku z roku 1980.
U Korna to ale začalo pohádkou Honza
málem králem v roce 1977 a kulminovalo
ve filmech Anděl s ďáblem v těle a Anděl
svádí ďábla, kde si zahrál to, co mu odjakživa sedělo nejlépe – kabaretní hvězdu.
Muzikantem do party je i v posledních
letech, kdy nejvíc působí jako člen souboru 4TET. Precizní čtyřčlenný soubor ev-

Nový výrobek
42 prodejen a servisů

Třebíč – Trnava
Autobaterie Kopečný s.r.o., Trnava 215
tel.: 724 319 325, tel.: 568 823 537
Havlíčkův Brod
Elektro-bicykl.cz - ADOVE, Dolní 227
tel.: 730 517 388
Brno – Černovice
Gardentech - Jaroslav Toninger, Mírová 15,
tel.: 548 531 294

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz
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Česká republika

Vaří i Američan
Soupeři z pořadu Prostřeno! v Olomouckém kraji
ČR | Na Olomoucku přivede soutěžní
Prostřeno! k plotnám 2 muže a 3 ženy.
Výherce získá 60 tisíc. Kdo to bude?
Sledujte televizi Prima každý všední
den od 17.50 hodin. V pondělí vaří Karel, student průmyslovky ze Šumperku.
Miluje svíčkovou a nesnáší houby i
ryby, co mají hodně kostí. Úterý patří
cukrářce Janě z Javorníku. Má ráda kuřecí maso a sýr nivu, nesnáší vnitřnosti,
ale když je někdo připraví, zkusí je. Ve
středu kuchtí důchodkyně Priska. V pořadu Prostřeno! bude podruhé, poprvé
vařila před devíti lety. Narazí na lepší
partu než tehdy? Čtvrtek prověří šéfku
obchodu Adélu. Coby instruktorka fitness běhá překážkové závody. A v pátek vše v kuchyni rozlouskne alchymista-lékárník Kyle. Je to Američan a má
vlastní likérku. Zkuste některý z receptů soutěžících, které vám nabízíme:
Pikantní thajská polévka
Ingredience: 1 plechovka kokosového
mléka, cherry rajčátka, curry pasta, žampiony, 150 až 200 g cukru, cibule, mrkev, zázvor, vývar, pórek, olej. Postup:
INZERCE

Zleva 18letý Karel, pak 36letá Adéla, uprostřed 62letá Priska, padesátník
Kyle z Bostonu a 42letá Jana. Kdo z nich shrábne výhru?
FOTO | FTV PRIMA
V hrnci rozehřejeme olej, na němž opečeme cibuli nakrájenou na měsíčky a mrkev na kolečka, přidáme cukr a curry
pastu. Až vznikne konzistence marmelády, tak přidáme kokosové mléko a dolijeme vývarem. Jakmile se začne polévka
vařit, přidáme zázvor, žampiony, pórek
a rajčátka. Provaříme a podáváme.
Vepřová panenka s bramborovo-lanýžovým pyré
Ingredience: vepřová panenka, brambory, polníček, lanýžový olej, rozmarýn, tymián, celer, petržel, mrkev, máslo, 0,7 l červeného vína, cukr. Postup:
Nejprve si do oleje přidáme pár snítek
tymiánu a rozmarýnu, přidáme panenku

vcelku a necháme odležet. Láhev kvalitního červeného vína společně se snítkami tymiánu a rozmarýnu svaříme a zredukujeme téměř na sirup a podle chuti
osladíme. Z vody, mrkve, celeru a petržele uděláme vývar a necháme změknout kořenovou zeleninu. Brambory
uvaříme v osolené vodě s kmínem doměkka. S horkým mlékem vymícháme
nadýchanou bramborovou kaši, kterou
necháme chvíli odležet. Panenku vcelku zatáhneme na rozpáleném másle na
pánvi, pak přendáme na deset minut do
trouby vyhřáté na 180 °C. Mezitím si v
hrnci zahřejeme kaši. Přidáme pár lžic
zeleninového vývaru, promícháme a přidáme 2 až 3 lžíce lanýžového oleje. Vše

jako sůl, olej a vývar dávkujeme podle
chuti a konzistence. Na pánvi opečeme
uvařenou nakrájenou zeleninu. Na talíři
rozetřeme kaši, naservírujeme panenku
nakrájenou na plátky, opečenou zeleninu a dozdobíme polníčkem.

Pamětní medaile zdarma

Oslavte 100. výročí vzniku
československé koruny!
• Pamětní medaile oslavující
nejvýznamnější numismatické výročí
• Numismat vyobrazuje legendární motiv
československé koruny z roku 1922
• Exkluzivně jen v nabídce Národní
Pokladnice

Limitováno!

ZDARMA

Ø 33 mm

Pouze 1 ks na osobu

+ 89 Kč za poštovné a balné

Pospěšte si, nabídka platí do vyprodání zásob!

ODPOVĚDNÍ KUPON

Číslo rezervace:

72012793

❏

Paní

❏

Pan

Pečlivě vyplňte prosím!

ANO, objednávám si medaili 100. výročí vzniku československé koruny.

Zaplatím pouze 89 Kč za poštovné a balné. Poštovné a balné uhradím
prostřednictvím složenky, kterou obdržím společně s objednanou medailí.
Medaili mohu zaslat zpět do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím. Odesláním
objednávky nenesu žádné riziko – tento nákup neobsahuje další povinnosti.
Dodání se uskuteční nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení objednávky.
Vaše osobní údaje zde uvedené, budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, a za podmínek, které jsou dostupné na www.narodnipokladnice.cz.
Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se
sídlem Karolinská 661/4, 186 00, Praha 8, vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly v souladu
s výše uvedenými podmínkami zpracovávány po dobu deseti let od poskytnutí za účelem nabízení
zboží a služeb naší společnosti i třetích osob. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat.

MOŽNOSTI REZERVACE:

www.koruna-ceskoslovenska.cz
810 00 1918
(Po-Pá 9:00-18:00, So-Ne 9:00-15:00, voláte za cenu běžného hovoru)

Vyplněný odpovědní kupon zašlete na adresu:
Národní Pokladnice, s.r.o.; P. O. Box 39; Praha 025; 225 39

Příjmení / jméno

Ulice / číslo domu

PSČ

QR objednávka

Obec

Datum / Podpis
Nabídka je platná do 31. 12. 2019 nebo do vyčerpání zásob. Prodávající vylučuje přijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky
naleznete na www.narodnipokladnice.cz. Odesláním objednávky stvrzuji, že jsem se s VOP Národní Pokladnice seznámil, a že s nimi souhlasím.
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Fotbal

Přetahovaná o Součka
EXTRA
PORCE
FOTBALU
DO FINÁLE
M
S BONUSE
1000 Kč

Po sezoně bude nejlepší hráčem Fortuna ligy nejspíš
vyhlášen Tomáš Souček. Pro slávistického záložníka
by to byla skvělá tečka před odchodem do zahraničí.
Nebo zůstane, protože ho přesvědčí mimořádná
smlouva, kterou mu slíbil šéf klubu Tvrdík?
ČR | Jeho s klidem proměněná penalta
v klíčovém nedělním duelu s Plzní nasměřovala Slavii k titulu. Dost možná to ale
byla jedna z posledních tref, které si tento
univerzální záložník v sešívaném dresu
připsal. Letní odchod vytáhlého středopolaře do zahraničí byl – a pro mnohé pořád
je – hotovou záležitostí. Jenže tým z Edenu chce svého klíčového hráče udržet.
Ať to stojí, co to stojí. Nebo jde jen o manažerskou hru, která má vyšponovat
Součkovu cenu na přestupovém trhu?
„Pro Tomáše připravujeme nový, výjimečný, pětiletý kontrakt a rozhodně o něj
budeme ještě bojovat,“ prohlásil na konci dubna šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Šlo
o reakci na zájem Fenerbahce Istanbul,
který byl podle tureckých médiích ochotný vyplatit za 24letou českou hvězdu
zhruba 100 milionů korun. To se ale Tvrdíkovi zdá za klenot sestavy málo. „Případní zájemci budou muset opravdu robustně přidat nejen klubu, ale i samotnému hráči,“ napsal Tvrdík na Twitteru. Podle kuloárních informací bere Souček

ve Slavii nyní okolo 700 tisíc měsíčně,
s novou smlouvou by šlo nejméně
o 1,5 milionu měsíčně. Otázkou ovšem
je, jestli takto vylepšený kontrakt bude
pro Součka vyšší motivací než možnost
si v 24 letech zahrát za nějaký věhlasný
zahraniční klub. „Posunout bych se chtěl,
to nebudu zapírat,“ přiznal nedávno.

Cenou hned za Rosickým
Součkův agent Pavel Paska v rozhovoru
pro MF DNES uvedl, že lídr první ligy
za Součka bude požadovat deset milionů
eur (256 milionů korun). „Jediným dražším přestupem z české ligy byl Tomáš

Střípky z Fortuna ligy
■ Třetí kolo Skupiny o titul v nadstavbové části Fortuna ligy
se hrálo ve středu, tedy po uzávěrce tohoto vydání týdeníku
5plus2. Pokud Plzeň neporazila Spartu a Slavia zvládla duel s
Jabloncem, můžou sešívaní slavit titul. V klíčovém střetu mezi
slávisty a Západočechy totiž v neděli triumfovali domácí 3:1.
■ Enfant terrible sparťanského kádru Guélor Kanga dostal od
vedení klubu jasně najevo, že ne všechny jeho výstřelky hodlá
tolerovat. K sobotnímu zápasu s Libercem - v němž si letenští
díky výhře 1:0 pojistili konečné třetí místo v tabulce - ho trenér

18+

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

Nejbližší program
Fortuna ligy
Skupina o titul
4. kolo
Ostrava - Slavia, Liberec - Plzeň,
Sparta - Jablonec (vše NE 19. 5., 15:00)
Skupina o záchranu
4. kolo: Karviná - Bohemians,
Dukla - Slovácko, Opava - Příbram
(vše SO 18. 5., 17:00)

Rosický, když šel do Dortmundu. Ani za
Dočkala nebo Schicka s bonusy nedostala Sparta tolik, co žádá Slavia za Součka,“ uvedl Paska. Specializovaný server
Transfermarkt.de hráče oceňuje na šest
milionů eur.
Pro Součka, který do mládežnických
týmů klubu z Edenu přišel z Havlíčkova
Brodu, je letošní sezona čtvrtou v nejvyšší tuzemské soutěži. Ve slávistickém dresu debutoval 24. července 2015 v zápase
s Plzní. Na jaře 2017 hostoval v Liberci,
po návratu už se ale stal nepostradatelným hráčem Slavie. Letos v létě jej dost
možná čeká nejtěžší skok v kariéře. Fyzické dispozice – 192 cm, 86 kg – k tomu,
aby uspěl i na zahraniční štaci, nepochybně má. Jeho snem byla od dětství Anglie.
„Je to nejtěžší i nejlepší liga. Ale svým
stylem bych se asi nejvíc hodil do Itálie
nebo do Německa,“ přiznává.
(mb)

Michal Horňák po dohodě se sportovním ředitelem Tomášem
Rosickým nenominoval ani na lavici náhradníků. „Nedodržel naše
jasně stanovená pravidla, která jsou platná pro všechny hráče,“
uvedl nekonkrétně Rosický. Podle neoficiálních informací bylo
důvodem ke Kangově suspendaci chování hráče po zápae
s Baníkem, kdy se přímo na hřišti drsně pohádal s Adamem
Hložkem a navíc na tradiční děkovačce u sparťanského kotle
dával ostentativně najevo nezájem.
■ Ve Skupině o Evropu Teplice mírně poopravily svou pověst
po domácím debaklu v Boleslaví 0:8 a v odvetě ve městě
automobilů remizovaly 1:1. To Zlín sice v Olomouci prohrál 3:2,
ale díky lepšímu poměru gólů vstřelených venku postoupil dál.

www.ifortuna.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 18. května 2019
Nova

Prima

Prima cool

7.50 Show Toma a Jerryho II (11) 8.10 Chytrá
horákyně 9.10 The Voice Česko Slovensko
11.50 Koření 12.45 Volejte Novu 13.25 Rady
ptáka Loskutáka 14.05 Tipy ptáka Loskutáka
14.20 Výměna manželek 15.40 10 důvodů,
proč tě nenávidím 17.25 Croodsovi 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.20 Ninjago IX (6) 6.50 My Little Pony IV
(10) 7.15 M.A.S.H (22) 7.50 M.A.S.H (23) 8.20
M.A.S.H (24) 8.55 Autosalon 10.05 Bikesalon
10.35 Parta z penzionu 11.45 Česko Slovensko
má talent FINÁLE 15.05 Hotel Modrá hvězda.
Filmová komedie (ČR, 1941) 17.10 Ten svetr
si nesvlíkej. Komedie (ČR, 1980). Hrají
I. Janžurová, P. Nárožný, Z. Bydžovská,
M. Vladyka, S. Zázvorková, Z. Řehoř,
K. Slunéčková a další. Režie Z. Míka 18.55
Velké zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.30 Extant (2) 7.25 Top Gear XXIV 8.40 Pevnost
Boyard (4) 11.10 Re-play 11.45 COOL e-sport 12.15
Futurama IV (6) 12.45 Simpsonovi III (14, 15) 13.35
COOLfeed 13.45 Simpsonovi III (16) 14.15
Simpsonovi III (17) 14.45 Futurama IV (7) 15.10
COOLfeed 15.20 Star Trek 17.50 COOLfeed 17.55
Simpsonovi III (18-21) 19.50 COOLfeed 20.00
Madagaskar 2: Útěk do Afriky 22.05 Boj
o Hedvábnou stezku 0.15 Akta X XI (8)

20.00 Všechnopárty
Speciální vydání oblíbené
talk show Karla Šípa představí
známé osobnosti české
populární hudby
20.57 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.00 Eurovision Song Contest 2019
64. finále Eurovision Song
Contest je tady. Známe všech
26 finalistů, ale pouze jeden
z nich může vyhrát
0.30 Eso v rukávu
Komediální drama (VB/N, 1976).
Hrají O. Sharif, K. Blacková,
J. Bottoms, B. Wicki a další
Banánové rybičky
Zábavná talk show Haliny
Pawlowské
2.35 Pod pokličkou
3.10 Sama doma
4.45 Kuchařská pohotovost
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 7.40 Policisté v akci 8.40 Nové
bydlení 2 9.45 Na chalupě 10.50 V sedmém nebi
12.30 Třetí patro (5/6) 14.05 Policisté v akci 15.05
Policisté v akci 16.00 Policisté v akci 17.05 Nové
bydlení 2 18.15 Postavíme, opravíme, zvelebíme
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Zákony pohybu
(2/13) 21.20 Nikdo není dokonalý 22.50 Nikdo
není dokonalý 0.15 Nové bydlení 2

NEDĚLE 6.20 Noviny 7.00 Soudní síň – nové
případy 8.05 Soudní síň 9.10 Nové bydlení 2 10.30
Nová zahrada 11.30 Postavíme, opravíme, zvelebíme
12.15 Nikdo není dokonalý 13.50 Zákony pohybu
(2/13) 14.50 Jak se krade milion 16.55 Na chalupě
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 21.45 Všechno, co mám rád
23.55 Na chalupě 0.55 Nové bydlení
PONDĚLÍ 8.40 Soudní síň – cz 9.35 Soudní síň –

cz 10.35 Policisté v akci 11.35 Dr. Stefan Frank (81)
12.45 Aféry 2 13.50 Aféry 2 14.50 Soudní síň 15.55
Soudní síň – cz 16.50 Policisté v akci 17.55 Nová
zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Jak se
krade milion 22.20 Policisté v akci 23.20 Policisté
v akci, seriál (SR, 2016) 0.25 Nová zahrada

SÉRUM PRAVDY

ZÁBAVA

ZLATO

Matthew McConaughey se vydává na cestu
za zlatem do neprozkoumané džungle

STŘEDA | 20:15
20.25 The Voice Česko Slovensko
23.35 Šílený Max: Zběsilá cesta
Akční sci-fi film
(Austr./USA, 2015)
1.45 Odložené případy IV
Po porodu. Krimiseriál
(USA, 2006)
2.45 Volejte Novu
3.15 DO-RE-MI

ÚTERÝ 11.50 Dr. Stefan Frank (82) 12.55
Záchranáři v akci 13.45 Záchranáři v akci 14.40
Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové případy 16.55
Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (40, 41/82)
22.20 Policisté v akci 23.20 Policisté v akci
STŘEDA 10.55 Policisté v akci 11.55 Dr. Stefan

Frank (83) 13.10 Medicopter 117 (40, 41/82) 15.10
Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 17.05 Policisté
v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Nikdo není dokonalý 21.55 Nikdo není
dokonalý 23.25 Policisté v akci 0.25 Policisté v akci

ČTVRTEK 11.40 Dr. Stefan Frank (84) 12.45
Záchranáři v akci 13.45 Záchranáři v akci 14.35
Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové případy 17.00
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (42, 43/82)
22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

PÁTEK 10.00 Soudní síň 11.00 Policisté v akci
11.55 Dr. Stefan Frank (85) 13.10 Medicopter 117
(42, 43) 15.10 Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 17.00
Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Třetí patro (6/6) 21.50 Policisté
v akci 22.45 Policisté v akci 23.45 Nová zahrada

INZERCE

ČT1
8.40 Durrellovi III (6/8) 9.30 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 O ševci
Ondrovi a komtesce Julince 14.00 Rozpaky
kuchaře Svatopluka 15.06 Vysílací čas vyhrazený
pro kandidující politické strany, politická hnutí
a koalice 15.30 Škola základ života 17.05 Hercule
Poirot 18.00 Ferdinandovy zahrady II 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

20.15 Seznamka
Komedie (ČR, 2016). Hrají
Z. Kajnarová, J. Langmajer,
A. Gondíková a další. Režie
Z. Marinovová
22.15 Pod vysokým napětím
Akční film (USA, 2015).
Hrají J. Travolta, S. Stoneová,
K. Bosworthová, D. Sawa,
G. Bellows a další. Režie
D. Hackl
0.15 Návrat Růžového pantera
Krimikomedie (VB, 1974).
Hrají P. Sellers, Ch. Plummer,
H. Lom a další. Režie
B. Edwards
2.45 Vraždy v Midsomeru XIII
Krvavé sedlo. Krimiseriál
(VB, 2010). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další.
Režie R. Holthouse
4.45 Policie v akci
Čtyři případy, čtyři lidské osudy

Relax
SOBOTA 5.55 Doktor z hor 6.55 Doktor z hor

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

NEDĚLE 6.05 Stefanie 7.00 Stefanie 8.30

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

PONDĚLÍ 6.00 Top Relax 7.35 Pohodové zprávy

7.55 Doktor z hor 8.55 Stefanie 9.55 Divoký anděl
10.50 Filmové novinky 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy

Nova Cinema
5.10 Memphiská kráska 6.55 Cesta peklem 8.40
Mentalista VI (17, 18) 10.25 Mistr iluze (10, 11) 12.45
Agent WC40 14.15 Mravenčí polepšovna 15.55
Rodičovství, komedie (USA, 1989) 18.20 Zachraňte
Willyho 3, dobrodružný film (USA, 1997) 20.00
Johnny Worricker: Turks a Caicos, thriller
(USA/VB, 2014) 21.55 Pařba ve Vegas, romantická
komedie (USA/N, 2009) 23.55 Prci, prci, prcičky 2,
komedie (USA, 2001)

Prima Max
7.55 My Little Pony IV (9) 8.20 Ninjago IX (5) 8.50
Velké zprávy 10.15 Pekelná kuchyně XV (15, 16)
12.10 Utajená pravda 14.00 Dobrodružství
v divočině 3: Sloní příběh 15.55 Afričan 18.10
Hrdina Max 2: Chlupatý bodyguard, rodinný film
(USA, 2017) 20.00 Co jsme komu udělali?,
komedie (Fr., 2014) 22.10 Vražedná chapadla,
horor (Kan., 2006) 0.05 Boj o Hedvábnou stezku,
dobrodružný film (Čína, 2015)

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

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

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

zprávy 11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
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neděle 19. května 2019
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Spáč 6.35
Škola základ života 8.10 Úsměvy
Libuše Havelkové 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.00 Cukrárna (3/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Jak se stal švec
Dratvička tchánem pana krále
14.00 Strom pohádek
14.25 Chobotnice z II. patra
15.28 Vysílací čas vyhrazený
pro kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice
15.50 Panna a netvor
17.25 Pošta pro tebe
18.25 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Klec
21.30 168 hodin
22.00 Koptashow
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Agentura Puzzle (1/3)
0.00 Taggart

NOVA
6.00
6.10
7.00
7.20
7.45
8.05
9.20
9.40
11.40
14.00
15.40
17.10
19.30
20.20
21.35
22.05
0.25
1.55

Oggy a Škodíci V
Tlapková patrola III (17, 18)
Looney Tunes: Nové příběhy (12)
Looney Tunes: Nové příběhy (13)
Show Toma a Jerryho II (12)
Sedmikráska
Krok za krokem VI (16)
Maturiťák
Komediální drama (USA, 2011)
Návrat do budoucnosti
Komedie (USA, 1985)
Honza málem králem
Pohádka (ČR, 1977)
Dva lidi v zoo
Rodinná komedie (ČR, 1990)
Adéla ještě nevečeřela
Krimikomedie (ČR, 1977)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Policie Modrava (2)
Ranč. Krimiseriál (ČR, 2015)
Střepiny
3 dny na zabití
Akční film
(Rus./Fr./USA/Řec., 2014)
Dva lidi v zoo
Rodinná komedie (ČR, 1990)
Holky pod zámkem III

Prima
6.20
6.45
7.15
7.45
8.20
9.35
10.05
11.00
11.50
12.45
13.25
13.45
14.55
16.55
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.55
1.30
2.35

Ninjago IX (7)
My Little Pony IV (11)
M.A.S.H (24)
M.A.S.H (25)
Svět ve válce (10)
Prima ZOOM Svět
Rozpal to, šéfe!
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak se staví sen – extra
Rosa: Svatební romance
Romantická komedie (N, 2016)
Seznamka
Komedie (ČR, 2016)
Velké zprávy
Divošky
Sport Star
Temný Kraj (6)
Hříšníci 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)
V. I. P. vraždy (2)
Loupež v Hatton Garden
Krimifilm (VB, 2017)
Bikesalon
Svět ve válce (10)
Vraždy v Midsomeru XIII

Nova Cinema
5.05 Válečný vůz 6.40 Zachraňte Willyho 3 8.15
Neuvěřitelné příběhy 8.40 Neuvěřitelné příběhy
9.10 Rodičovství 12.05 Mravenčí polepšovna 13.40
Johnny Worricker: Turks a Caicos 15.35 Sherlock
Holmes: Jak prosté II (21-23) 18.15 Croodsovi 20.00
Pán prstenů: Dvě věže 23.30 Supertajná zbraň,
akční sci-fi film (USA, 1997)

Prima cool
9.40 Pevnost Boyard (5) 12.10 COOL Motorsport
12.35 Bikesalon 13.10 Futurama IV (7) 13.40
Simpsonovi III (18, 19) 14.30 COOLfeed 14.40
Simpsonovi III (20, 21) 15.40 Futurama IV (8) 16.00
COOLfeed 16.10 Madagaskar 2: Útěk do Afriky 17.50
COOLfeed 17.55 Simpsonovi III (22, 23) 18.55
Simpsonovi IV (1, 2) 19.50 Úplně debilní zprávy 20.00
Aliance 22.25 American Horror Story: Roanoke (3)

Prima Max
8.10 My Little Pony IV (10) 8.35 Ninjago IX (6) 9.05
Velké zprávy 10.20 Pekelná kuchyně XV (16) 11.10
Pekelná kuchyně XVI (1) 12.15 Hotel Modrá hvězda
14.15 Hrdina Max 2: Chlupatý bodyguard 16.05 Co
jsme komu udělali? 18.10 Whitney 20.00 Charlieho
andílci: Na plný pecky, akční komedie (USA, 2003)
22.15 Pod vysokým napětím, akční film (USA, 2015)
0.20 Loupež v Hatton Garden, krimifilm (VB, 2017)

pondělí 20. května 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi III (6/8) 9.50
168 hodin 10.25 Rozpaky kuchaře
Svatopluka (7/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vysílací čas vyhrazený
pro kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice
14.25 Panna a netvor
15.55 To je vražda, napsala XII
16.45 Vysílací čas vyhrazený
pro kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice
17.10 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 Vraždy v kruhu
21.20 Reportéři ČT
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Kriminalista
23.00 Na stopě
23.20 Koptashow

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.10
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.15
22.20
23.20
0.10
1.45
2.20
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3680)
Policie Modrava (2)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (17)
Ordinace v růžové zahradě 2 (454)
Mentalista VI (19, 20)
Kriminálka Miami IX (15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3681)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (80)
Specialisté (26)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (17)
Beze stopy II (11)
Mentalista VI (19, 20)
Kriminálka Miami IX (15)
Střepiny
Krok za krokem VI (17)

6.10
6.40
7.20
8.10
8.50
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.30
0.30
1.30
2.30
3.30

Prima

Nova Cinema

Ninjago IX (8)
My Little Pony IV (12)
M.A.S.H (25)
M.A.S.H (26)
M.A.S.H (27)
Policie v akci
Inga Lindströmová:
Gréta se vdává
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk IV (17)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (3)
Komisař Rex IV (1)
Komisař Rex IV (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (177)
Poklad z půdy
Rozpal to, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex IV (1)
Komisař Rex IV (2)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (3)
Prostřeno!

5.55 Svatební války 7.35 Maturiťák 9.30 Johnny
Worricker: Turks a Caicos 12.00 Návrat do
budoucnosti 14.50 Pán prstenů: Dvě věže 18.10
10 důvodů, proč tě nenávidím 20.00 Vítězství je
naše, drama (USA, 2015) 22.00 Vražedné myšlenky,
thriller (USA, 1991) 0.00 Šílený Max: Zběsilá cesta,
akční sci-fi film (Austr./USA, 2015)

Prima cool
14.50 Re-play 15.25 Futurama IV (9) 15.45
COOLfeed 15.55 Americký chopper (16) 16.55 Top
Gear XXV 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi IV
(3-6) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Simpsonovi
XXX (16) 20.45 Teorie velkého třesku XII (16) 21.15
Teorie velkého třesku IX (24) 21.45 Teorie velkého
třesku X (1) 22.10 Partička 22.55 COOLfeed 23.10
COOL e-sport 23.30 Americký chopper (16)

Prima Max
7.50 My Little Pony IV (11) 8.15 Ninjago IX (7) 8.45
Velké zprávy 10.10 Pekelná kuchyně XVI (1, 2) 11.55
Vraždy podle Solveig 13.55 Whitney 15.50
Charlieho andílci: Na plný pecky, akční komedie
(USA, 2003) 18.10 Láska pod hvězdami,
romantická komedie (Kan., 2015) 20.00 Líbat
nevěstu zakázáno, romantická komedie (USA, 2011)
22.10 Pohřbený zločin, krimifilm (VB, 2008)

úterý 21. května 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Příběhy slavných... Jaroslav
Marvan 10.40 Šahrazád. Pohádka
(ČR, 1985) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.25 Zpěváci na kraji nemocnice
15.05 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala XII
16.45 Vysílací čas vyhrazený
pro kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice
17.10 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 Láska je láska
Komediální drama (ČR, 2012)
21.45 Columbo
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.20 Taggart

5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.50
12.00
12.40
13.05
14.20
16.15
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.35
0.30
2.00
2.40
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3681)
Specialisté (80)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (455)
Mentalista VI (21, 22)
Kriminálka Miami IX (16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3682)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (899)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (18)
Beze stopy II (12)
Mentalista VI (21, 22)
Kriminálka Miami IX (16)
Krok za krokem VI (18)
Co na to Češi

6.05
6.35
7.15
8.05
8.45
9.20
11.20
12.10
12.25
13.25
14.25
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.40
0.35
1.40
3.55

Prima

Nova Cinema

Ninjago IX (9)
My Little Pony IV (13)
M.A.S.H (27)
M.A.S.H (28)
M.A.S.H (29)
Inga Lindströmová:
Rodinná pouta
Romantický film (N, 2016)
Policie Hamburk IV (18)
Polední zprávy
Doktor z hor: Nové příběhy VII (4)
Komisař Rex IV (3)
Komisař Rex IV (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (69)
Chlapská rýmička. Komediální
seriál (ČR, 2018)
Mordparta (5)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex IV (3)
Komisař Rex IV (4)
Prostřeno!

5.40 Návrat do budoucnosti 7.50 Mentalista VI
(19, 20) 10.05 Pán prstenů: Dvě věže 14.00
Croodsovi 15.50 Vítězství je naše 17.50 Adéla ještě
nevečeřela, krimikomedie (ČR, 1977) 20.00 Ohnivý
oceán, dobrodružný film (USA, 2004) 22.35
Zúčtování v Malém Tokiu, akční film (USA, 1991)
0.05 Vražedné myšlenky, thriller (USA, 1991)

Prima cool
14.25 Teorie velkého třesku IX (24) 14.55 Teorie
velkého třesku X (1) 15.25 Futurama IV (10) 15.45
COOLfeed 15.55 Americký chopper (17) 16.55 Top
Gear XXV 18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi IV
(7-10) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 To nejlepší
z Top Gearu: Top 41 (8) 21.20 Teorie velkého třesku
X (2, 3) 22.15 Partička 22.55 COOLfeed 23.05
Americký chopper (17) 0.05 Partička

Prima Max
8.05 My Little Pony IV (12) 8.35 Ninjago IX (8) 9.05
Velké zprávy 10.25 Pekelná kuchyně XVI (2) 11.15
Pekelná kuchyně XVI (3) 12.20 Dobrodružství
v divočině 3: Sloní příběh 14.15 Láska pod hvězdami
16.00 Líbat nevěstu zakázáno 18.15 Smrtelná
pomsta, thriller (USA, 2013) 20.00 Pravidla mlčení,
thriller (Kan., 2012) 22.35 Insidious, horor (USA,
2010) 0.50 Pohřbený zločin, krimifilm (VB, 2008)

středa 22. května 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Doktor Martin 10.35
Všechno, co mám ráda 11.05 AZ-kvíz
11.33 Vysílací čas vyhrazený pro
kandidující politické strany, politická
hnutí a koalice

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kluk
14.25 Columbo
15.55 To je vražda, napsala XII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Škoda lásky
21.20 Nemocnice na kraji města (6/20)
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Grantchester III (4/6)
23.05 Případy detektiva Murdocha IX
23.50 Kriminalista

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.10
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.40
23.35
0.30
2.00
2.45
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3682)
Ordinace v růžové zahradě 2 (899)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (19)
Ordinace v růžové zahradě 2 (456)
Mentalista VII (1, 2)
Kriminálka Miami IX (17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3683)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Holky pod zámkem III
MasterChef Česko
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (19)
Beze stopy II (13)
Mentalista VII (1, 2)
Kriminálka Miami IX (17)
Krok za krokem VI (19)
Co na to Češi

6.05
6.35
7.15
8.05
8.45
9.20
10.20
12.10
12.25
13.20
14.20
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
1.00
3.10

Prima

Nova Cinema

Ninjago IX (10)
My Little Pony IV (14)
M.A.S.H (29)
M.A.S.H (30)
M.A.S.H (31)
Policie v akci
Inga Lindströmová: Láska žije dál
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk IV (19)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (5)
Komisař Rex IV (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (178)
Pravda, nebo lež. Seriál
(ČR, 2019)
Show Jana Krause
Temný Kraj (6)
Hříšníci 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)
Policie v akci
Komisař Rex IV (5)
Doktor z hor: Nové příběhy VII

6.10 Mentalista VI (21, 22) 7.55 Sherlock Holmes:
Jak prosté II (21-23) 11.10 Vítězství je naše 13.45
10 důvodů, proč tě nenávidím 15.35 Ohnivý oceán
18.10 Honey 3: Tanec v krvi 20.00 Svatba na
bitevním poli aneb Hodiny před slávou 22.00
Zevlovat a prudit, komedie (USA, 2009) 23.45
Zúčtování v Malém Tokiu, akční film (USA, 1991)

Prima cool
11.55 Futurama IV (10) 12.25 Simpsonovi IV (7, 8)
13.20 COOLfeed 13.30 Simpsonovi IV (9, 10) 14.25
Teorie velkého třesku X (2, 3) 15.25 Futurama IV (11)
15.45 COOLfeed 15.55 Americký chopper (18) 16.55
Top Gear XXV 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi IV
(11-14) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Teorie
velkého třesku X (4-7) 22.05 Parta z penzionu
23.00 COOLfeed 23.10 Americký chopper (18)

Prima Max
7.40 My Little Pony IV (13) 8.10 Ninjago IX (9) 8.40
Velké zprávy 10.05 Pekelná kuchyně XVI (3, 4)
11.50 Hrdina Max 2: Chlupatý bodyguard 13.40
Smrtelná pomsta, thriller (USA, 2013) 15.25
Pravidla mlčení, thriller (Kan., 2012) 18.10 Nejlepší
přítel, rodinný film (Kan., 2015) 20.00 Surfařka,
drama (USA, 2011) 22.15 Mizerové, akční komedie
(USA, 1995) 0.50 Insidious, horor (USA, 2010)

čtvrtek 23. května 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Zpěváci na kraji nemocnice
10.30 Pošta pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Durrellovi III (6/8)
14.45 Svatební cesta aneb Ještě ne,
Evžene!
15.10 Doktor Martin
16.00 To je vražda, napsala XII
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Debata o vztahu národní a unijní
politiky
22.00 Columbo
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
23.30 Grantchester III (4/6)
0.15 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera
1.35 Banánové rybičky

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.10
0.05
1.45
2.25
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3683)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (20)
Ordinace v růžové zahradě 2 (457)
Mentalista VII (3, 4)
Kriminálka Miami IX (18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3684)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (900)
Život ve hvězdách
Focus
Krimikomedie
(USA/Argentina, 2015)
Mentalista VII (3, 4)
Kriminálka Miami IX (18)
Krok za krokem VI (20)
Co na to Češi

6.10
6.40
7.20
8.10
8.50
9.25
10.20
12.15
12.30
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.50
2.55
3.55

Prima

Nova Cinema

Ninjago X (1)
My Little Pony IV (15)
M.A.S.H (31)
M.A.S.H (32)
M.A.S.H (33)
Policie v akci
Inga Lindströmová:
Elin má každý rád
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk IV (20)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (6)
Komisař Rex IV (6)
Komisař Rex IV (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (70)
Parta z penzionu
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex IV (6)
Komisař Rex IV (7)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (6)
Prostřeno!

5.10 Sedmikráska 6.20 Mentalista VII (1, 2) 8.05
Honey 3: Tanec v krvi 10.00 Ohnivý oceán 13.05
Člověk z ledu 15.30 Svatba na bitevním poli aneb
Hodiny před slávou 17.30 Bitva o Midway 20.00
Mistr iluze (12, 13) 21.55 Drew Peterson:
Nedotknutelný, krimifilm (Kan., 2012) 23.40
Zevlovat a prudit, komedie (USA, 2009)

Prima cool
12.05 Futurama IV (11) 12.35 Simpsonovi IV (11, 12)
13.30 COOLfeed 13.40 Simpsonovi IV (13, 14)
14.40 Teorie velkého třesku X (6, 7) 15.35
Futurama IV (12) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký
chopper (19) 17.00 Top Gear XXV 18.00 COOLfeed
18.10 Simpsonovi IV (15-18) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku
X (8, 9) 22.15 Četa 0.45 Americký chopper (19)

Prima Max
7.55 My Little Pony IV (14) 8.20 Ninjago IX (10)
8.50 Velké zprávy 10.15 Pekelná kuchyně XVI (4, 5)
12.10 Láska pod hvězdami 13.55 Nejlepší přítel,
rodinný film (Kan., 2015) 15.50 Surfařka, drama
(USA, 2011) 18.10 Zločin za bílého dne, thriller (USA,
2015) 20.00 Holka na zabití, krimikomedie (ČR,
1975) 22.15 Mrtvý muž přichází, krimidrama (USA,
1995) 0.50 Mizerové, akční komedie (USA, 1995)

pátek 24. května 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala XII
9.45 Doktor Martin 10.35 Nemocnice
na kraji města (6/20) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Jaroslav Dietl
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Dešťová víla
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Hercule Poirot
23.30 Případy detektiva Murdocha IX
0.15 AZ-kvíz
0.40 Objektiv
1.10 Rajské zahrady II

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.10
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.35
0.25
1.55
2.35
3.25
4.00

Eurovolby 2019 – snídaně v Bruselu
Novashopping
Ulice (3684)
Ordinace v růžové zahradě 2 (900)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (21)
Ordinace v růžové zahradě 2 (458)
Mentalista VII (5, 6)
Kriminálka Miami IX (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3685)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ženy v pokušení
Komedie (ČR, 2010)
Prci, prci, prcičky: Svatba
Komedie (USA/N, 2002)
Mentalista VII (5, 6)
Kriminálka Miami IX (19)
Život ve hvězdách
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (458)

6.10
6.40
7.20
8.10
8.50
9.25
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00

1.05
2.05
3.10
4.10

Prima

Nova Cinema

Ninjago X (2)
My Little Pony IV (16)
M.A.S.H (33)
M.A.S.H (34)
M.A.S.H (35)
Policie v akci
Inga Lindströmová: Ten pravý
Romantický film (N/Švéd., 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk IV (21)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (7)
Komisař Rex IV (8)
Komisař Rex IV (9)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Mizerové 2
Akční komedie (USA, 2003).
Hrají M. Lawrence, W. Smith,
P. Stormare a další. Režie M. Bay
Komisař Rex IV (8)
Komisař Rex IV (9)
Doktor z hor: Nové příběhy VII (7)
Prostřeno!

6.00 Bitva o Midway 8.30 Mentalista VII (3, 4) 10.15
Křivé obvinění 12.30 Svatba na bitevním poli aneb
Hodiny před slávou 15.00 Co se doma usmaží
16.45 Mistr iluze (12, 13) 18.35 Superpes, komedie
(USA, 2007) 20.00 Máma mezi Marťany, animovaný
film (USA, 2011) 21.45 Živý terč, akční film (USA,
1993) 23.35 Focus, komedie (USA, 2015)

Prima cool
10.50 Autosalon 12.05 Futurama IV (12) 12.35
Simpsonovi IV (15, 16) 13.30 COOLfeed 13.40
Simpsonovi IV (17, 18) 14.40 Teorie velkého třesku X
(8, 9) 15.30 Futurama V (1) 15.50 COOLfeed 15.55
Americký chopper (20) 16.55 Top Gear XXV 18.00
COOLfeed 18.10 Simpsonovi IV (19-22) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Star Trek: Do temnoty 22.55
Válka dronů 0.40 Americký chopper (20)

Prima Max
8.10 My Little Pony IV (15) 8.35 Ninjago X (1) 9.05
Velké zprávy 10.25 Pekelná kuchyně XVI (5, 6)
12.20 Nejlepší přítel 14.15 Zločin za bílého dne 16.10
Rosa: Láska bez předsudků 18.10 Učitelé na
zakázku, komedie (Fr., 2013) 20.00 Velká vlaková
loupež, dobrodružný film (VB, 1978) 22.20
Vetřelec: Vzkříšení, sci-fi film (USA, 1997) 0.45
Mrtvý muž přichází, krimidrama (USA, 1995)
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Staročeské odrůdy zeleniny
se vrací do módy

To správné BIO
Ať už pro zeleninu
míříte do obchodu
nebo na farmu,
dejte si pozor na její
kvalitu, kterou může
spolehlivě
garantovat pouze
označení zkratkou
BIO. Certifikované
logo biozebry či zeleného biolistu vám
zaručí, že v koupených ředkvičkách nebo
třeba mrkvi nebudou stopy chemických
hnojiv a zbytečných postřiků. Zároveň
podpoříte ekologické zemědělství, které
produkcí potravin neznečišťuje životní
prostředí a pomáhá přírodu zachovat
v dobrém stavu.

ČR | Již s příchodem prvních jarních
dnů Češi zatouží po čerstvé zelenině, bylinkách i ovoci. Také si nedovedete
představit jaro a léto bez kvalitních rajčat, paprik, špenátu, česneku, jahod a jiných dobrot? Přinášíme několik tipů na
tuzemské druhy zeleniny, které se v posledních letech vracejí na české talíře.

Tuřín: opomíjená plodina
nejen pro chudinu

Ředkvičková polévka
Kvalitní zelenina by měla být základem jídelníčku.
Tuřín neboli brukev řepka je znovu čím
dál častěji vidět na českých farmách a
zahradách. Tato skromná a tradiční kořenová zelenina byla oblíbená už v minulosti. Chutí připomíná kedlubnu a lehce fialovým vzhledem řepu či větší ředkev. Její dřeň je sytě oranžová až žlutá.
Je to nenáročná a mrazuvzdorná rostlina, která je skvělým zdrojem vitamínů
A, C, vápníku, draslíku i vlákniny. Perfektně se hodí do polévek, jako příloha
(např. pečené hranolky), ale spolehlivě
nahradí i maso v „masových“ směsích.
Seženete ji většinou na farmářských trzích a v menších obchodech.

které jsou plné vitamínů a využijete je
jak ve studené, tak i v teplé kuchyni.
Mangold lze sehnat v několika různých
odrůdách, jejichž stonky mohou hrát všemi barvami (např. žlutá, fialová). Listy
rostliny jsou výtečné zejména do salátů,
můžete je ale i podusit a podávat jako

Mangold místo špenátu

přílohu. Mají vysoký obsah vitamínů,
minerálních látek a zejména vlákniny.
Nemusíte zůstat jen u mangoldu. Třeba listy červené řepy se perfektně hodí
do letních salátů a s lebedou můžete v

Špenát zná každý, ale co takhle vyzkoušet mangold? Rostlina podobná právě
špenátu má velmi chutné listy i stonky,
INZERCE

FOTO | ARCHIV

kuchyni naložit podobně jako se špenátem. Mimochodem po špenátu vám sice
nevyrostou bicepsy jako Pepku námořníkovi, ale je prospěšný díky draslíku,
hořčíku, kyselině listové či vitamínům
E, K a C.

Vitamínové bomby:
ředkvička a mrkev
I klasické české druhy zeleniny jako
ředkvička nebo mrkev jsou přímo nabité vitamíny. Malá červená kulička obsahuje draslík nebo zinek, bohatá je zejména na vitamíny C, K a skupiny B. A mrkev? Oční problémy vám sice nevyřeší,
ale skrývá řadu jiných benefitů, které využijete zejména, když ji budete jíst pravidelně – přísun vitamínů A, C nebo zinku. Díky betakarotenu funguje také
jako přírodní solárium.
(dk)

Na másle zpěňte pokrájenou šalotku
a přilijte 800 ml zeleninového vývaru.
Až začne vřít, přidejte čtyři střední na
větší kusy nakrájené brambory a vařte,
dokud nezměknou.
■ Uvařené brambory vyjměte a spolu se
dvěma svazky pokrájených ředkviček,
stroužkem česneku, solí a pepřem
rozmixujte na pyré.
■ Směs společně s 250 mililitry smetany
ke šlehání vlijte do vývaru. Milovníci
masa a uzenin si polévku mohou
přizdobit kousky opečené klobásky.
■

Salát s celerem a mrkví
400 g mrkve, 250 g celeru a jedno jablko
očistěte a nastrouhejte do mísy. Směs
zakápněte šťávou z jednoho citronu.
Přidejte hrst rozinek a oblíbených oříšků,
skvěle se hodí například vlašské. Směs
promíchejte a skvělou svačinu v teplých
dnech máte připravenou.

Jak udělat z krávy modelku
Výstavní kusy skotu se
předváděcí chůzi učí od
narození. Zadek se jim
posypává třpytkami.
ČR | Ostříhat, vyčesat a vyfénovat.
Když chtěli studenti ze Střední školy zemědělské a veterinární v Lanškrouně
předvádět svoje krávy na Národní výstavě hospodářských zvířat, která se konala před pár dny na brněnském výstavišti, museli se vybavit celou řadou nástrojů. A udělat z krávy modelku je proces,
jenž začíná už od narození.
Středoškolští studenti si v prvním ročníku vyberou tele, o které pak celé studium pečují. Typickou předváděcí chůzi
se však zvíře nenaučí za měsíc. „Musíme
s nimi každý den chodit a učit je, že se nemusejí ničeho bát. Vodíme je hodně do
přírody. Pokud jsou krávy na procházce
hodné, dostanou odměnu. Všechno je to
postaveno na motivaci,“ vysvětluje sedmnáctiletá studentka Květa Lóžiová.
Na soutěž se připravovali i ve Školním zemědělském podniku v Žabčicích,
jejich kráva Kája získala na minulém
ročníku titul šampiona v kategorii
holštýnského plemene. „Studenti musí
zvířatům nasadit ohlávku a chodí s nimi
stále dokola, tak jako na výstavě. Navedou je na vůz, provezou, aby si zvykla,“

„Zkrášlování se odvíjí od toho, jestli
máte masnou krávu nebo dojnici. Masným se zastříhává srst po obvodu svalů,
aby se pěkně lemovaly. Dojnici oholíme celou. Jalovici necháme srst na břichu a na páteři jí zůstane rovný pruh,“
popisuje přípravy před soutěží Lóžiová.
Páteřní pruh se poté natuží a vyfénuje
do pozoru. Jalovicím se tak maskují páteřní nerovnosti.

Po fénu třpytky a spreje

Krávy na výstavě hospodářských zvířat v Brně.
popisuje techniku šéf podniku Radomil
Měřínský.
Na soutěž je zvíře potřeba řádně připravit, nejen co se chůze týče. Několikrát týdně studenti trénují čištění. Každá kráva dostane péči jako v salónu
krásy, a to včetně šamponování.

Aby nebyl venkov
plný igelitových tašek
ČR | Igelitky poletující na polích, loukách, mikrotenové sáčky v lesích...
Na některá místa českého venkova je
smutný pohled. K tomu, aby se situace
nezhoršovala, chce přispět i největší maloobchodní síť v Česku COOP, která
spouští dlouhodobou kampaň na podporu třídění a odpovědného přístupu k přírodě.
K zákazníkům 2600 prodejen po celé
zemi se bude obracet pod heslem „Společná věc“. Zároveň zavádí novinku
v podobě ekologičtějších odnosných tašek nebo programu pro domácnosti.
„Tuto kampaň jsme připravovali řadu
měsíců. Naše družstva provozují kolem
2 600 prodejen a příprava takové kampaně trvá výrazně déle než u jiných řetězců s pár desítkami prodejen,“ uvedl Pavel Březina, předseda Svazu českých
a moravských spotřebních družstev
(Skupina COOP).
„Během kampaně budeme zákazníkům vysvětlovat smysl správného třídění, ochranu přírody nebo potřebu opakovaného využívání odnosných tašek

nejdříve pro nákupy a na konci jejich životnosti ke správnému vytřídění odpadů. Právě tašky může prodejce velmi
ovlivnit. A tak jsme po konzultaci s odborníky zavedli nové typy obalů, které
ponesou heslo kampaně a zároveň budou vyrobeny z ekologicky šetrnějších
materiálů. Celkově se pak jedná o miliony kusů tašek na následující období
a tím i o menší ekologickou zátěž,“ uvádí Lukáš Němčík za Skupinu COOP.
I když Češi dosahují jednoho z nejvyšších procent úspěšného třídění v Evropě, stále je podle Němčíka potenciál
ke zlepšení a hlavně k lepšímu používání stávajících materiálů. „Mnoho tun odpadů vzniká jen proto, že mnozí zákazníci zakoupí tašku na prodejně, kterou
několikrát využijí a pak vyhodí. Taková
taška má však mnohem delší životnost
a čím déle se používá, tím méně surovin
a energie je potřeba k výrobě nových.
COOP v této oblasti hodně vsází na
recyklované materiály tak, aby nebylo
nutné produkovat nové plasty,“ uvádí
Němčík.
(pd)

FOTO | PATRIK UHLÍŘ, MAFRA

Někteří chovatelé využívají i třpytky, ale
nejde o obvyklou úpravu. „Krávě jimi posypou boky nebo zadek, ale to už mi připadá moc okaté,“ přiznává Lóžiová. Většina chovatelů však běžně používá barevné spreje, aby zakryli nedostatky.
Dojené krávy jsou klidnější a studenti
tak mají větší šanci, že jejich učení a úpravy snesou. Plemena masného skotu bývají méně přístupná. „Jsou to drsnější zvířata, když se jim něco nelíbí, jdou po vás.
A když mají tele, tak je lepší se k nim ani
(lav)
nepřibližovat,“ radí Měřínský.
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Brno centrem vinařského světa
Jižní Morava se pro rok
2020 stane centrem
světového vinařství.
Brno bude hostit
nejprestižnější
mezinárodní soutěž vín
Concours Mondial
de Bruxelles.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
BRNO | Bude to vůbec největší vinařská událost příštího roku. Jihomoravský
kraj bude v květnu 2020 pořadatelem
vůbec největší soutěže vín na světě –
Concours Mondial de Bruxelles. O pořadatelství, které je pro konkrétní vinařské země otázkou nejvyšší prestiže, se
před pár dny rozhodlo ve švýcarském
Aigle, kde se konal letošní ročník.
Lisabon, Maastricht, Bordeaux, Valencia, Palermo, Luxembourg, ale třeba
i Peking. I tato města se v minulých ročnících pyšnila pořadatelstvím nejprestižnější mezinárodní soutěže vín
Concours Mondial de Bruxelles. Teď
se po jejich bok zařadí i Brno. Příští rok
v květnu se na zdejší výstaviště sjedou
hodnotitelé z celého světa, aby posoudili několik tisíc špičkových světových
vín.
V souladu s tradicí soutěže už starosta Aigle Frédéric Borloz slavnostně předal vinný pohár coby symbol pořadatelství Bohumilu Šimkovi, hejtmanovi Jihomoravského kraje. Toho důvěra organizátorů soutěže velmi potěšila.
„Na této prestižní soutěži se pravidelně setkávají zástupci mnoha vinařských
regionů z celého světa. Přestože réva
vinná roste v rozdílných klimatických
podmínkách a na rozdílných půdách,
spojuje je láska a pozitivní vztah k vínu.
U nás na jižní Moravě je tento vztah vel-

O tom, že Brno bude v roce 2020 hostit nejprestižnější mezinárodní soutěž vín Concours Mondial de Bruxelles, se
rozhodlo před pár dny ve švýcarském Aigle.
FOTO | OMNIMEDIA

„

mi intenzivní a já pevně věřím, že
v květnu 2020 se o tom osobně přesvědčí účastníci Concours Mondial a že mi
dají za pravdu, že Jihomoravský kraj je

Publicita
spojená se
soutěží pomůže rozšířit
a hlavně zvýšit známost
kvality vín z Moravy
a Čech nejen v naší
zemi, ale také ve světě.
správná volba,“ poznamenal Šimek
a připomněl, že na jižní Moravě se nachází více než 90 procent vinic a vinohradů České republiky a vinný hrozen

je i ve znaku Jihomoravského kraje. Pěstování vinné révy má na jižní Moravě
tradici dlouhou téměř dva tisíce let.

Devět tisíc vín
Co do počtu hodnocených vín patří Concours Mondial de Bruxelles k největším
soutěžím vín na světě a co do počtu degustátorů, kterých každý rok bývá na
350, je pak úplně největší. Zkušení hodnotitelé z celého světa degustují více
než 9 000 vín a jejich hlavním úkolem
je vybrat vína bezvadné kvality, bez
ohledu na jejich etiketu či prestiž apelace.
Pořádání soutěže přidává na dobrém
jménu také České republice, která garantuje podmínky pro hodnocení na nejvyšší mezinárodní úrovni. Vína oceněná
medailí Concours Mondial de Bruxelles

jsou vína špičkové světové úrovně a jejich kvalita je potvrzována kontrolními
analýzami.
„Díky velkému zájmu médií o tuto
soutěž se v roce 2020 můžeme těšit na
další zviditelnění vín a vinařských regionů České republiky,“ řekl Pavel Krška,
ředitel Národního vinařského centra,
a dodal: „Věříme, že publicita spojená
se soutěží pomůže rozšířit, a hlavně zvýšit známost kvality vín z Moravy
a Čech nejen v naší zemi, ale také ve
světě,“ poznamenal.
Mezinárodní soutěž vín Concours
Mondial de Bruxelles se poprvé konala
v roce 1994. V prvních letech hodnocení probíhalo v Bruselu, v roce 2006 začalo být místo hodnocení putovní mezi
významnými vinařskými regiony Evropy. Česká republika se účastní soutěže
od samého počátku v roce 1994.
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Krmivo na Váš dvůr
Prrodej pytlovaných krmných směsí pro domácí
hosspodářská zvířata. Krmiva pro drůbež, králíky,
husy a kachny, prasata, bažanty a další.
Balení: 10kg, 25kg, 50kg
Sídlo firmy: AFEED, a.s., 693 01 Hustopeče u Brna, Nádražní 563/60

NAVOS, a.s.

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

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

Prodej: VKS Hustopeče: Po – Čt 8.00 – 12.00 12.30 – 14.00 Pá 8.00 – 12.00
VKS Opava:
Po – Pá 12.00 – 14.00
Kontakty: Hustopeče - tel.: 606 077 088 | Opava - tel.: 724 724 904
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Dita Charanzová: V Evropě
chceme hrát první housle
„Blížící se volby jsou pro
nás mnohem důležitější,
než si připouštíme,“ říká
Dita Charanzová, která
vede kandidátku hnutí
ANO ve volbách do
Evropského parlamentu.

Dita Charanzová
Narodila se 30. dubna 1975.
Vystudovala VŠE v Praze
a absolvovala diplomatickou
akademii v Madridu. V diplomacii
také dlouho působila.
■ Do Evropského parlamentu byla
zvolena v roce 2014 za hnutí
ANO. Letos svoji funkci obhajuje
jako jednička kandidátky hnutí.
■ Časopis Forbes ji loni zařadil do
první desítky nejvlivnějších žen
Česka.
■ Mluví anglicky, francouzsky,
španělsky a rusky, má dvě dcery.
■
■

Volby do Evropského parlamentu
jsou za dveřmi, hodně lidí má ale pocit, že se jich příliš netýkají. Co byste jim na to odpověděla?
Že je to přesně naopak, tyto volby se týkají každého z nás a já si dokonce myslím, že jsou pro naši budoucnost naprosto zásadní. Evropa stojí na rozcestí, řeší
se brexit, ale i migrační krize a obecně
bezpečnosti Evropy. Unie se bude měnit, a pokud chceme, aby se tam Česká
republika neztratila, musíme tam mít silný tým.
Jak se tedy musí Evropa změnit?
Musí se reformovat, vrátit ke své původní myšlence a zaměřit se na dva základní pilíře – bezpečnost a prosperitu. Já
také s oblibou říkám, že Unie potřebujeme méně, ale s kvalitnějšími výsledky.
To znamená, že by neměla jednotlivým
státům zasahovat tam, kde si lépe poradí samy, neměla by chrlit regulace na
každém kroku našeho života.
Méně, tím tedy myslíte, že by měla
méně řešit zbytečnosti?
Přesně tak, občas sama koukám, co do
europarlamentu z komise doputuje. Nedávno jsem třeba díky několika pozměňovacím návrhům zabránila tomu, abychom museli platit povinné ručení na zahradní traktůrky. Přesně takové nesmysly lidi na Unii štvou.
Mluvila jste o velkých celoevropských tématech, jako je brexit nebo
migrace, ale v poslední době se mluví hlavně o dvojí kvalitě potravin.
Ano, to je pro mě naprosto klíčové
téma, protože si myslím, že v tom Evropská unie zatím selhává. Ten současný stav z nás dělá občany druhé kategorie. V regálech máme horší a často dražší výrobky než na Západě. Stejný název, stejný obal – a jiná kvalita, než
když to zboží kupujete třeba v Německu. Nerozumím tomu, proč by Češi
měli jíst méně kvalitní jídlo nebo používat horší prací prášky. Podle některých
průzkumů by se problém mohl týkat až

na billboardech není pouze prázdná
věta.

Dita Charanzová patří k nejaktivnějším europoslancům a za svou práci byla
FOTO | HNUTÍ ANO 2011
dokonce oceněna i takzvaným evropským Oscarem.
třetiny výrobků nabízených napříč Evropou, to je přeci strašné číslo! Ukazuje,
že nejde o nějaké výjimky, ale o běžnou
praxi.
Nedávno jste ale v Evropském parlamentu přijali směrnici, která to omezuje...
To sice ano, ale definitivní tečku jsme
za problémem bohužel neudělali. Já
jsem prosazovala nejpřísnější variantu,
aby dvojí kvalita prostě přestala existovat. Tohle neprošlo a můžeme tu jen spekulovat, jaké zájmy za tím byly. Každopádně já jsem připravena tu věc znovu
otevřít a udělat vše pro to, abychom ji
dotáhli do konce. Jen to na můj vkus
trvá strašně dlouho.
Nedávno jsme slavili 15 let od vstupu do Unie, je podle vás co slavit?
Jak členství hodnotíte?
Vstup do Unie byl správný krok. Díky
němu cestujeme po Evropě s občankou,
nečekáme ve frontách na hranicích, mů-

žeme pracovat i studovat v zahraničí
a našim firmám se daří. Máme dokonce
nejnižší nezaměstnanost v Evropě. Bez
EU bychom dnes nebyli tam, kde jsme.
Na druhou stranu i já samozřejmě vidím
řadu problémů, s nimiž se EU potýká.
Co konkrétně vám vadí?
Unie občas připomíná zkostnatělý moloch. Byla bych ráda, kdybychom toho
v Bruselu regulovali míň a zabývali se
hlavně tím důležitým. Pro mě je to jednoznačně bezpečnost, a to v mnoha směrech. Ať už bezpečnost na vnější hranici, ochrana před teroristickými útoky,
hlubší spolupráce zpravodajských služeb, vracení neúspěšných žadatelů
o azyl, zrychlení azylového řízení a podobně. A pak tu jsou návrhy, které hází
klacky pod nohy našim firmám. Jsem
proti tomu, aby se regulovalo, za jakých
podmínek mohou firmy vysílat své pracovníky. Proto potřebujeme v Bruselu
silný tým, který bude prosazovat
a ochraňovat české zájmy. Náš slogan

Pokud by vás lidé měli hodnotit podle toho, co jste prosadila, čím byste se pochlubila? Tím hlavním asi nebudou zahradní traktůrky…
Hlavní věc je určitě zlevněné volání.
Vybojovala jsem pro celou EU, aby
cena volání do zahraničí byla v Unii za
minutový hovor maximálně šest korun.
Před pár dny se to konečně promítlo do
praxe. Do teď jsme třeba za minutový
hovor z Chorvatska zaplatili 25 korun.
Jsem ráda, že se to podařilo dotáhnout.
Změkčila jsem také text nesmyslné zbraňové směrnice, která by jinak zasáhla
mnoho držitelů zbraní. Tam jsem hodně
spolupracovala s českým sdružením
GUN Lex. Pak to je určitě celoevropský
varovný SMS systém, který zajistí, že
jakmile se ocitnete kdekoliv v Evropě
blízko nějakého nebezpečí, přijde vám
varovná zpráva. Naše kandidátka ale
není jen o Ditě Charanzové, máme tam
skvělé lidi a třeba Martina Dlabajová se
má rozhodně také čím pochlubit.
Volby jsou 24. a 25. května, je něco,
co byste chtěla lidem vzkázat?
Určitě. Chtěla bych všechny poprosit
a zároveň vyzvat, aby šli k volbám.
I když se občas Brusel může zdát jako
vzdálená instituce, opak je pravdou.
Tyto volby jsou pro nás mnohem důležitější, než si připouštíme. A byla by škoda, abychom promarnili možnost hrát
v Evropě první housle. My nabízíme zkušený a pracovitý tým, který se tam neztratí a bude hájit zájmy našich občanů.
Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011
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Chřest znovu provoní ulice
Ivančice budou patřit
dobrotám z chřestu.
Dnes začínají tradiční
slavnosti, na kterých
připraví speciality třeba
šéfkuchař Přemek Forejt.
VERONIKA HORÁKOVÁ
JIŽNÍ MORAVA | Smetanová zmrzlina
s chřestem, chřestový cheesecake nebo
vyzrálé hovězí v máslové briošce
s chřestovou remuládou. Na všech těchto dobrotách z lahodné zeleniny si mohou ode dneška pochutnat návštěvníci
Ivančic. Začínají tam totiž třídenní tradiční Slavnosti chřestu a vína.
Organizátoři mysleli na milovníky
masitých pokrmů, vegetariány i na fanoušky párování vína s jídlem. Opět se
očekávají davy lidí, nebudou chybět ani
známé osobnosti a slavní kuchaři. „V sobotu například ovládne pódium usměvavá Markéta Hrubešová,“ poznamenala
za ředitele ivančického infocentra Magdalena Černá.

V neděli připraví speciality z chřestu
Přemek Forejt, který je aktuálně porotcem v soutěži Masterchef. Je také šéfkuchařem olomoucké restaurace Entrée,
která byla v roce 2017 v prestižní anketě Maurerův výběr Grand Restaurant
vyhlášena nejlepší v Česku. Mezi jeho
známé recepty patří například chřestový salát s lískovými ořechy, řeřichou
a kerblíkem, ale také vinaigrette houba
se žampiony, šalotkou a voňavými bylinkami.
Moderování kuchařských show se
opět ujme šéfkuchař Petr Stupka, který
se věnuje kuchařskému umění na profesionální úrovni už přes třicet let. Mnozí
ho mohou znát také jako moderátora pořadů o vaření v televizi a rádiu.
Návštěvníci Ivančic se mohou těšit
i na bohatý doprovodný program. Dnes
bude patřit hudební pódium místním
školám a spolkům. Zítra dopoledne rozezvučí náměstí swingová kapela The
People. V poledne bude možné procestovat s Pavlem Liškou a Janem Révaiem – Vandráky Vagamundos – Střední
Ameriku, a to klidně s chřestem v puse
nebo se skleničkou dobrého vína v ruce.
„Odpoledne náměstí rozezpívá zpěvač-

ka Barbora Poláková s kapelou, po ní nastoupí brněnská turbo-šanson kapela Poletíme? a večer návštěvníkům zpříjemní
rocková kapela Arcus,“ přiblížila program Černá. V neděli dopoledne pak zahraje milovníkům dechovky Mistříňanka. Program příjemně uzavře kapela
The Tap Tap.

Sazenice chřestu si mohou
lidé pořídit v infocentru

Na chřestových slavnostech v Ivančicích se každoročně spotřebuje
několik tun této sezonní zeleniny.
FOTO | ARCHIV MAFRA

A proč vlastně Ivančice a chřest? Odpověď je jednoduchá. Jeho pěstování
mělo v Ivančicích dlouhou tradici.
Na přelomu 60. a 70. let ale chřest
z polí vymizel. Komunistický režim ho
totiž považoval za buržoazní zeleninu,
protože si na něm pochutnávali například na císařském dvoře ve Vídni. Loni
však zhruba po půl století pěstování
této stále oblíbenější zeleniny v Ivančicích obnovili. První sklizeň lze očekávat v příštím roce. Kdo by si chtěl vyzkoušet péči o sazenici chřestu, může si
ji koupit v ivančickém kulturním a informačním centru. Čerstvý český
chřest a sazenice budou k mání také po
celou dobu slavností.
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HUSTOPEČE AGROTEC Tour
ŠKODA AUTO
HUSTOPEČE
DĚTSKÉ ZÁVODY ČT :D JUNIOR TROPHY
Starty 9:00 - 12:30 po kategoriích, holky a kluci zvlášt.
Závod odrážedel v 11:50, startovné zdarma.

ZÁVODY NA HORSKÝCH KOLECH

25. 5. 2019
Naskenuj QR kód

Spoj se s naším Chatbotem

Získej všechny
informace o seriálu

Zázemí a doprovodný program: areál Krásná Louka
Trasa B: 56 km, převýšení 1408 m - start 11:00
Trasa C: 35 km, převýšení 825 m - start 12:00
Trasa D - Family jízda: Nezávodní vyjížďka 22km, start 12:30

NEJVĚTŠÍ SERIÁL ZÁVODŮ HORSKÝCH KOL PRO VEŘEJNOST
NEJVĚTŠÍ
SERIÁL ZÁVODŮ HORSKÝCH KOL PRO VEŘEJNOST

PARTNER ZÁVODU
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Anglický jazykovědec John Florio: Blázni pořádají oslavy...

Tajenka: ... a chytří na ně chodí.
INZERCE

Znojemsko

17. května 2019 35

Znojmo musí vyhrát a doufat
Sérii pěti proher v řadě
sice fotbalisté 1. SC
Znojmo ve druhé lize
prolomili, ale k sestupu
mají stále blíž než
k záchraně.
Změnit se to snaží
nový realizační tým.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
ZNOJMO | Do různých období své nedávné i vzdálenější minulosti sáhlo vedení fotbalistů Znojma při skladbě trenérského štábu, který má za úkol zachránit
mužstvo ve 2. lize. Pokusí se o to Leoš
Kalvoda, odvolaný v letošní zimní pauze po slabém podzimu, Bohumil Smrček, který Znojmo vedl v letech 2010 až
2011, a současný oddílový sekretář Michal Sobota. Muž mnoha funkcí se na
znojemskou lavičku vrací průběžně.
„Byl jsem informován, že jde o nouzovou situaci, která si žádá nouzové řešení. Aby hráči před sebou viděli nové tvá-

Znojemští fotbalisté David Machalík (č. 16) a David Helísek (čelem) bojují
o míč v minulém utkání v Sokolově, v němž už je k remíze 2:2 dovedli noví
trenéři.
FOTO | MARTIN STOLAŘ, MAFRA
ře, slyšeli nový hlas. Z určité trenérské
kolegiality nejsem příznivcem těchto řešení, ale zároveň jsem z regionu, mám
k němu vztah, za Znojmo jsem hrával
a chci pomoct,“ řekl Smrček.
Tři kola před koncem druhé ligy byl
prvním utkáním nového trenérského
tria výjezd do Sokolova, kde Znojmo
uhrálo remízu 2:2. „Klobouk dolů za to,
jak to kluci utáhli. Pršelo, terén byl těž-

ký, domácí do toho šli naplno, víc bych
to rozvádět nechtěl. Taky neměli záchranu jistou, doma to chtěli rozhodnout. Remíza je nesmírně cenná a povzbudivá,“
hodnotil staronový trenér.
Bod však stačit nemusí. V aktuální tabulce je sice Znojmo na 14. místě před
Táborskem, oba celky ale mají stejný počet bodů a Táborsko má lepší vzájemné
zápasy. Při bodové rovnosti by v koneč-

né tabulce skončilo výš než Znojmo. Poslední dva zápasy, zítra doma proti Vítkovicím a za týden ve Varnsdorfu, proto
Znojmo potřebuje zvládnout za každou
cenu, a pak musí doufat.
„Někdy stačí jedno slovo, někdy gesto a hráče se podaří povzbudit k maximálnímu výkonu,“ říká Smrček. Ví, že
v závěru soutěže už kondici hráčů nenažene. Čeká ho víc psychologické práce.
„Motivovat a inspirovat hráče spadá
do práce a umění trenéra. Musí hráčům
vysvětlit závažnost situace, že je pro
klub nesmírně důležité se udržet. Nedostávat je pod tlak, ale aby v jejich výkonu byla zodpovědnost,“ připomíná.
Přestože jeho předchůdce na znojemské trenérské židli František Šturma poukazoval na málo bojovníků v kádru,
s čímž Smrček opatrně souhlasí, sází na
efekt nového impulzu.
„Nemám právo hodnotit práci předchozího trenéra, když jsem zde čtyři hodiny i s cestou,“ říká s nadsázkou. „Teď
je na nás, abychom hráče probudili, aby
odevzdali to nejlepší, čeho jsou schopní.
V Sokolově zápas odmakali, tam jsem
viděl posun. Důležité je, aby tak pokračovali,“ dodal.
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Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

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

SVÁŘEČ - mzda až 45.000,- Kč Pro
významné zakázky hledáme zájemce SVÁŘEČE. Měsíční mzda až 45.000,- Kč +
další příplatky a výhody. Požadavky: ZK
svařování ZK 135 1.1, znalost čtení výkresů PS P Mac hinery
s.r.o.
výhodou. PSP Machinery s.r.o. Přerov, tel:
702 230 784, personalni@pspmachinery.cz.

Vedoucí oddělení sociální prevence
Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje
VŘ na místo vedoucího oddělení sociální
prevence odboru sociálních služeb. Bližší
informace najdete na úřední desce
Magistrátu města Frýdku-Místku nebo na
internetových stránkách města
www.frydekmistek.cz

Více na www.jobdnes.cz/detail/F3TWNB

Více na www.jobdnes.cz/detail/A4EQ1M

Personalistika, HR

Bezpečnost, ostraha

HR recruiter s AJ relokace do belgie

70 000 - 90 000 Kč / měsíc

Asistent/ka ředitele & provozní účetní
HR Business Partner (SK)
Benefitní specialista
Více na www.jobdnes.cz

30 000 - 40 000 Kč / měsíc

S tatutární
město FrýdekMístek

Bezpečnostní technik (38-48.000 Kč)

38 000 - 48 000 Kč / měsíc

Bezpečnostní technik (35–40.000 Kč)

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

Specialista BOZP a PO (40–45.000 Kč)

40 000 - 45 000 Kč / měsíc

EHS specialista s AJ

30 000 - 45 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

