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Jsem ostýchavá.
Texty svých písní
dopředu neukážu
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Vystavují skvosty
středověkého umění
Díla do chomutovského muzea doputovala z českého Krušnohoří i z Německa

ZEMĚDĚLSTVÍ

Pěstitelé z Ústeckého kraje
si pochvalují studené jaro
... str. 2

MIROSLAVA STRNADOVÁ
CHOMUTOV | Opožděnou premiéru si
na začátku týdne odbyla výstava Umění
pozdního středověku v chomutovském
muzeu, věnovaná uměleckému vývoji
česko-saského pomezí v době největšího rozmachu krušnohorské těžby. Původně měli lidé historické skvosty obdivovat již od února, ale kvůli protiepidemickým opatřením se muzeum pro veřejnost otevřelo až 11. května.
„Výstava je stěžejním výstupem přeshraničního projektu Umění pozdního
středověku v hornické oblasti Krušnohoří a unikátní umělecká díla budou u nás
k vidění do 29. května v budově starobylé radnice,“ upozornila Markéta Houdková z muzea s tím, že exponáty zapůjčily česká i německá muzea a církevní instituce.
Podle organizátorů je soubor vystavených exponátů výjimečný a nyní je
jediná příležitost je vidět pohromadě.
Ústředním symbolem je socha sv.
Anny Samotřetí ze sbírky Oblastního
muzea a galerie v Mostě, kterou restaurovala Vysoká škola výtvarných umění v Drážďanech. Mezi další stěžejní
díla patří také Votivní deska mostecká
a Trůnící Madona z mostecké sbírky,
retábl se sv. Barborou z chomutovské
sbírky a dále Madona z Krupky z teplického muzea.
Výstavu nově doplnilo pět publikací,
které se věnují zrestaurovaným uměleckým dílům z různých odborných pohledů, včetně pohledu těch, kteří se dílům
přiblížili nejvíce, a to restaurátorů.
Návštěvníci muzea si mohou také prohlédnout stálou expozici Všemu světu
na útěchu – Sochařství a malířství na
Chomutovsku a Kadaňsku, Mnišský
dvoreček, kostel sv. Kateřiny, historické sklepy a Hvězdářskou věž.

HVĚZDY ČESKÝCH ZOO

Zahrady lákají na slůňata,
velbloudě i lví rodinu... str. 6 až 10

TRENDY V BYDLENÍ

Ve „vlastním“ žijí 4 z 5 Čechů.
U sousedů vedou nájmy ... str. 12

ZÁHADNÝ BŘETISLAV KAFKA
Jedním z vystavených exponátů v chomutovském muzeu je zrestaurovaná
Madona z Krupky.
FOTO | ARCHIV MUZEA, ROMAN DUŠEK

Umělec, ale také léčitel, který
ovládal hypnózu
... str. 13
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KRÁTCE
Děti si užijí v městském
parku nové herní prvky

CHOMUTOV | V chomutovském
městském parku najdou návštěvníci
nové interaktivní prvky pro děti. Rovnovážné kladiny, vrtidla, pexeso, kuličkolam a přelézačky jsou vyrobeny
především z přírodních materiálů, k výrobě posloužilo akátové dřevo. Náklady
nepřesáhly 220 tisíc korun. Město prvky nainstalovalo v rámci 3. ročníku participativního rozpočtu.
(mst)

Náměstí zkrášlí kašna
s husitským kalichem
ŽATEC | Novou podobu získá Husitské náměstí v Žatci. Město tam plánuje úpravy za 9,5 milionu korun. Střed
náměstí vytyčí čtyři stromy, pod kterými budou lavičky. Hlavním prvkem
pak bude čtvercová kašna s husitským
kalichem. Povrch náměstí bude kamenný a vzniknou tam tři desítky parkovacích míst.
(mst)
INZERCE

JURIS REAL, spol. s r.o.

realitní a advokátní
kancelář, vykoupí Vaši
nemovitost za hotové.
Zprostředkujeme i prodej
s možností vyplacení
zálohy. Nabízíme realizaci
dražeb a aukcí. V souvislosti
s prodejem nemovitostí
vyplatíme z vlastních
zdrojů dluhy či exekuce.
VOLEJTE ZDARMA

800 22 33 88

www.prodejtojinak.cz

Studené jaro potěšilo

Chladnější a deštivější jaro těší zemědělce v Ústeckém kraji. Chladnější počasí prospívá plodinám, zlepšila se také
situace s přemnoženými hlodavci.
FOTO ILUSTRAČNÍ | RADEK MIČA

Chladné a deštivé
počasí dělá radost
zemědělcům. Očekávají
vyšší a kvalitnější úrodu.
PAVEL PŘIBYL
ÚSTECKÝ KRAJ | Letošní chladnější
a deštivější jaro je voda na mlýn pro zemědělce v Ústeckém kraji. Když podobné počasí vydrží ještě několik týdnů a nepřijdou přízemní mrazíky ani tropické teploty, bude to podle nich mít výrazný vliv na kvalitu letošní úrody. Ta
se prý sice o dva až tři týdny opozdí, ve
srovnání s předchozími roky by však
měla být nadprůměrná.
„Chladnější počasí našim plodinám
prospívá. Už naši předci říkali „studený
máj, v stodole ráj“. Na obiloviny je ideální počasí do patnácti stupňů a vlhko.
Sezona je sice zhruba o 14 dní zpožděná, ale počasí je zatím dobré,“ pochvaluje si například soukromý zemědělec Jaromír Rathouský z vísky Vysoké Třebušice, který se na Podbořansku věnuje
pěstování pšenice, kukuřice, řepky
a hořčice.
V posledních letech mu počasí vůbec nepřálo. Kromě velkého sucha úrodu decimovala i hejna přemnožených
hrabošů polních. „Loni to byla doslova
katastrofa. To se člověk pomalu bál vylézt z auta, všude byli hraboši,“ připomněl Rathouský.
Letos je prý situace s přemnoženými
hlodavci o poznání lepší. Díky chladné-

mu počasí z obilovin zmizeli a zůstávají
už jen v řepce. „Jenže trávit Rodenticidy je nesmíme, protože tu máme sýčka
(kriticky ohrožený druh sovy – pozn. autora). Zakázal to odbor životního prostředí krajského úřadu s tím, že si máme
zažádat o náhradu škody. Jenže to je
samá byrokracie, pořád musíme něco
prokazovat, aby nám dali alespoň nějakou korunu,“ nelíbí se farmáři.
Na druhou stranu je rád, že se situace oproti loňsku zlepšila, a že je v půdě
i více vláhy. „Skoro celou zimu tady ležela sněhová pokrývka a nedávno přišly
i vydatné srážky. Obiloviny se teď napijí a uvidíme, jaké bude počasí dál. Když
bude květen chladnější a vlhčí, což zatím meteorologové slibují, bude se to
vyvíjet dobře. Na polích to zatím vypadá dobře, ale můžou přijít třicítky a silné větry a bude to jako když fénujete
pole,“ varuje Rathouský.

Rozhodne červen
Rozhodující pro úrodu podle něj bude počasí v červnu. „Jsme v podkrušnohorském
pásu, ve stínu Doupovských hor, uvidíme,
co udělá květen a rozhodující červen.
Když bude chladnější počasí a sem tam nějaká voda, bude to dobré,“ věří.
Že by letošní úroda mohla být kvalitní, potvrzuje i Alena Petrásková z ovocnářství Ploskovice, jejíž rodinná firma
se na Litoměřicku specializuje na pěstování třešní, broskví, meruněk, švestek,
jablek a hrušek. „Momentálně nám
nakvétají třešně a meruňky už jsou po
odkvětu. Podle množství květů to vypadá na průměrnou úrodu,“ říká.

Problémy předchozích let, kdy bylo
teplé počasí, stromy začaly kvést a následně se ochladilo, se podle ní letos
neopakují. „Zatím to vypadá, že se úroda dva týdny zpozdí, ale to se ještě
může změnit. S vodou to bude lepší
než v předchozích letech, bylo dost sněhu, což nám dost pomohlo,“ připouští.
Zpoždění úrody hlásí i Stanislav
Štrympl, majitel rodinné farmy Zahrada
Svádov, která je na Ústecku vyhlášená
pěstováním jahod. „Jaká bude letošní
úroda, se teď těžko odhaduje. Ale sklizeň jahod bude kvůli chladnému jaru
zhruba o tři týdny opožděná, asi se protáhne až do prázdnin,“ přiznává Štrympl s tím, že loni se tu jahody z fóliovníků začaly sklízet už 2. května.
„Letos to bude nejdříve 15. května.
A polní jahody budou asi až od půlky
června. Pěstujeme i další plodiny, například brambory a i u nich bude sklizeň
zhruba o 3 týdny zpožděná,“ upozornil.
Zároveň podotkl, že ani nynější dostatek vláhy nemusí znamenat, že budou mít zemědělci vyhráno. „Zatím je jí
dostatek, ale uvidíme, co bude v létě.
Máme tu písčité půdy, takže v podstatě
stačí týden tropů a zase bude sucho,“
obává se.
Slušné podmínky pro letošní sklizeň
si zatím pochvalují i chmelaři. Například Josef Fric z chmelařství Ročov na
Lounsku. „Zima byla celkem slušná,
bylo dost sněhu a vláha v půdě je.
Pro chmel je ale vždycky rozhodující, jaké bude počasí během vegetace.
Rozhodující bude, jaké srážky a teploty
přijdou v červnu, červenci a srpnu,“ nechce předbíhat.
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Obvinili ho kvůli nálezům
z války. Je to absurdní, říká
Svatopluk Vyvážil vytvořil sbírku nálezů
z leteckých bitev 2. světové války a udělal z ní
expozici na zámku Červený Hrádek. Policie ji ale po
deseti letech náhle zapečetila a on teď čelí obvinění
z nedovoleného ozbrojování.
MIROSLAVA STRNADOVÁ
JIRKOV | Přes deset let provozoval Svatopluk Vyvážil s přáteli v jízdárně zámku Červený Hrádek u Jirkova muzeum
zaměřené na leteckou archeologii z období II. světové války. V červnu 2019
muzeum náhle uzavřela policie a jeho
obvinila z nedovoleného ozbrojování.
Podezřelý je i z trestného činu zatajení
věci. Proti obvinění podal stížnost, ta
ale byla nedávno zamítnuta a policie se
případem dál zabývá. Hrozí mu až dvouleté vězení. Vyvážil se brání a celou situaci považuje za absurdní.
„Dlouhá léta tu něco bez problémů
fungovalo a teď jsem za to popotahován. Věnovali jsme tomu spoustu volného času, nalezli jsme řadu artefaktů,
zaznamenali výpovědi účastníků bojů
a dalších pamětníků. Na vlastní náklady
jsme vybudovali stálou expozici, nalezené předměty vystavili a lidem přiblížili
část historie,“ podivuje se 55letý muž.
Vyvážil není archeolog z povolání,
letadlům ale propadl už v mládí a řadu
let se věnoval leteckému modelářství.
Postupně ho pohltila i historie, zajímal
se o válečné letecké bitvy nad Krušnými horami i v celé republice, a zařadil
se mezi nadšené hledače vojenských
artefaktů.
„Ještě před rokem 1989 jsem od
starších kamarádů zaslechl vyprávění
o tom, že v našem okrese za války havarovalo několik letadel obou válčících stran. V okolí obce Kovářská došlo k bitvě mezi německou Luftwaffe
a letouny USAF (United States Air
Force). V okolí zahynulo mnoho letců ze sestřelených letadel. V té době
se o letcích USAF nesmělo zbytečně
hovořit. Začal jsem pátrat, jezdit, vyhledávat pamětníky, lesní dělníky,
kteří věděli o zbytcích letadel, které
se v té době ještě povalovaly po lesích. Přidal se kamarád a zachraňovali jsme zbytky letadel, které by jinak
skončily ve sběru. Muzea o to v té
době nestála,“ vypráví.
Mimo jiné nalezl trosky americké stíhačky spadlé v zimě 1944 nedaleko
obce Perštejn, kdy následně vypátral rodinu letce a vybudoval mu v obci pomník. Nalezl také trosky stíhačky sestřelené nad Moravou.
Sbírka se rozšiřovala, a proto se Vy-

vážil před více než deseti lety dohodl
s tehdejším vedením Jirkova a zámku
Červený Hrádek na vzniku tematické
expozice v prostorách zámecké jízdárny. Založil kvůli tomu spolek Aero Archiv Jirkov. V roce 2019 ale vše náhle
skončilo. Změnilo se vedení zámku
a podle slov Vyvážila muzeum začalo
najednou vadit. V červnu ho pak zapečetila policie. „Od té doby už nemám ke
sbírce přístup. Nevím, co se s ní děje
a ani v jakém je stavu,“ říká Vyvážil.
Na začátku letošního roku mu policejní komisař sdělil obvinění z nedovoleného ozbrojování kvůli vystaveným torzům zbraní a munice. Hrozí mu až dvouleté vězení. Vyvážil se svým obhájcem
proti obvinění podali stížnost, kterou
ale dozorující státní zástupce v březnu
zamítl. „Nejde o střelbyschopné zbraně,
ale o nefunkční zkorodovaná torza vykopaná při nálezech. Lze je podřadit
pod torza zbraní, což je nová kategorie
zbraní kategorie D, které může držet
každý starší 18 let, a zavedla ji novela
zbrojního zákona od letošního února,“
uvedl pro server Novinky.cz, který na
případ upozornil, obhájce Radek Ondruš, podle něhož ve svých závěrech pochybila policie i dozorující státní zástupce a požaduje zastavení stíhání.

Neměl oprávnění
Policie Vyvážila prošetřuje i kvůli po-

Z artefaktů nalezených v místech válečných leteckých střetů sestavil Svatopluk Vyvážil stálou expozici na zámku Červený Hrádek. V roce 2019 ji zapečetila policie. Na snímku vlevo: Svatopluk Vyvážil před lety inicioval vznik
pomníku padlému americkému Georgi F. Wilsonovi, který zahynul u Perštejna na Chomutovsku.
FOTO | 3x ARCHIV S. VYVÁŽILA
dezření ze zatajení věci. Podle Archeologického ústavu AV ČR, který policie oslovila, aby sbírku ohodnotila,
mají exponáty charakter archeologických nálezů, a nemůže si je proto jejich nálezce přivlastnit. „Vyhledávání
archeologických nálezů a provádění archeologických výzkumů reguluje zákon o státní památkové péči. Stanovuje podmínky pro provádění archeologických výzkumů. Pan Vyvážil ani
spolek Aero Archiv Jirkov nebyli nikdy držiteli oprávnění k jejich provádění,“ stojí ve vyjádření.
Podle ústavu jsou navíc výzkumy bojišť včetně míst dopadů vojenských letadel nejen protizákonné, ale i neetické.
Řada takových míst je považována za
válečné hroby. „To je absurdní. Právě
bez amatérských hledačů by spousta
věcí skončila nenávratně pryč, zničena
ve šrotu, neexistovala by svědectví pamětníků ani příbuzných padlých letců,

protože se o to archeologové a muzea
nezajímali. Díky soukromým aktivitám
sběratelů a badatelů naopak vznikly expozice, napsány byly publikace. Navíc
my jsme věci vystavili veřejně,“ kroutí
Vyvážil hlavou.
INZERCE

nová vana do staré
nová akrylová vana

do staré plechové nebo litinové vany

y bez bourání
y montáž 3 hodiny

y bez nástřiku
y záruka 5 let

tel.: 602 945 204

www.vanabezbourani.cz
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Propojovat českou a řeckou
kulturu beru jako svoje poslání
Se svou sestrou Tenou naučila Martha Elefteriadu Čechy
milovat řecké písně. A už několik let k tomu přidává
i tamní tance. „Když do Řecka jedeme na letní pobyt,
místní překvapujeme, co všechno umíme,“ líčí zpěvačka,
které nedávno spolu s Tenou vyšlo další album a také
kuchařka plná - jak jinak - řeckých jídel. „Pamatuju časy,
kdy se dal olivový olej v Československu koupit jen
v lékárně,“ vzpomíná na dobu, kdy psala první verzi.
5plus2
■ ROZHOVOR
IVETA BENÁKOVÁ
ČR | Zpěvačka Martha Elefteriadu, která
na podzim oslaví 75. narozeniny, společně se svou sestrou Tenou projezdila celé
Česko křížem krážem. Nedávno jim vyšlo další album s řeckými písněmi s názvem Všechny barvy moře. Svým fanouškům ovšem přibližuje nejen řeckou
hudbu, ale i gastronomii a kulturu.
Scházíme se po roce, který pro zpěvačku jistě nebyl jednoduchý. Čemu
jste se věnovala, když nebylo možné
koncertovat?
Měla jsem štěstí, tedy štěstí v uvozovkách, protože co je to dneska štěstí? Pro
nás třeba to, že jsme loni, v prvním období, kdy se nedalo koncertovat, natáčely se
sestrou Tenou po dlouhé době společné
cédéčko. Jmenuje se Všechny barvy moře
a jsou na něm samozřejmě řecké písně. To
nás hodně zaměstnalo. Do toho jsem ještě
já připravovala už čtvrté aktualizované vydání mé kuchařky Řecká kuchyně. Některé recepty jsem přidala, jiné ubrala, jsou
tam nové fotky jak jídel, tak ilustrační fotky řeckého prostředí a celá její nová grafika se moc povedla. Měla jsem tak docela
dost pěkné práce.
Co je potřeba na kuchařce tak obměňovat?
Poprvé vyšla už v roce 1992. Chystala
jsem ji několik let, protože jsem zjistila, že
tu žádná řecká kuchařka předtím neexisto-

Martha Elefteriadu

vala. A tak jsem si řekla, že je na mně udělat ji reprezentativně tak, aby obsáhla
teoreticky i prakticky, o čem všem
naše kuchyně je. Když jsem ji od konce 80. let chystala, musela jsem ji dokonce přizpůsobit i tomu, že tady byl
problém sehnat všechny suroviny
najednou – rajčata, okurky a papriky, pro řecký salát. To už si dnes neumí nikdo ani představit. Neprodával se tu ani olivový olej, ten vám
prodali pouze na recept v lékárnách, do malé lahvičky jako lék.
Kuchařku jsem postupně před
každým dalším vydáním upravovala, například teď
v tom posledním jsem
přidávala víc čistě zeleninových receptů na
olivovém oleji.
Zmínila jste, že vaše
nová společná deska se sestrou Tenou
obsahuje pouze řecké písničky. Co rozhodovalo o výběru
písní?
Vybíráme je tak, že posloucháme a posloucháme. Už od první návštěvy
Řecka jsem absolutní sběratelka řecké muziky, je
to nepřeberné bohatství. Tenkrát jsem si
ji vozila na vinylech,
mám je dodnes. Písně, které nazpíváme,
nás prostě musí chytnout za srdce, je to

Narodila se 12. září 1946 ve vesnici Bulkes. Pochází z rodiny
řeckých emigrantů, jež uprchla z Řecka kvůli občanské
válce a usadila se v roce 1950 v někdejším Československu.
■ Maminka však brzy zemřela, Martha spolu se svou mladší
sestrou Tenou proto vyrůstaly v dětském domově pro řecké
děti v Ivančicích.
■ Odmaturovala na gymnáziu, pak studovala medicínu,
ale přestoupila na psychologii na Univerzitě Karlově.
■ První hudební nahrávky obou sester pocházejí z přelomu
60. a 70. let, od té doby byly stálicemi populární hudby.
■

jako když se zamilujete... A pak víme, že
tuto skladbu prostě musíme mít ve svém
repertoáru.
Kdybyste to měla českému publiku
přiblížit. Jsou to novější písničky a moderní hity, nebo spíš starší songy?
To nejde říct, je to spíš směs žánrů, snažíme se Čechům řeckou muziku přiblížit
v její rozmanitosti a bohatství, což jsem si
vždycky strašně přála. Sjezdily jsme za
naši kariéru celou republiku několikrát

na tisíci koncertech, takže už přece jenom
víme, na co tady lidé slyší.
Jak je pak na koncertech kombinujete?
Máme dvojí repertoár a české i řecké muzikanty. Třeba když děláme český koncert
s kapelou Professor, tak i tam máme
vždycky zařazeny nějaké dvě tři řecké písničky. Často se pak po koncertě stává, že
lidé přijdou a z řeckých skladeb, které slyšeli poprvé, byli obzvláště nadšení. Z toho
máme vždycky velkou radost. Beru to tak
trochu jako svoje poslání. Když má
člověk dvě kultury, chce je vzájemně propojovat.

Marta Elefteriadu (vlevo) spojila se sestrou Tenou celou svou
pěveckou kariéru.
FOTO | MAJKA
VOTAVOVÁ
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Řecko do uší i žaludku. Martha Elefteriadu vydává přepracovanou verzi své
populární kuchařky a také nové album
Všechny barvy moře, které natočila se
svou sestrou Tenou a jež nepochybně
osloví jejich věrné české fanoušky. „Čechy obdivuji za to, kolik dokážou vypít
piv. (smích) A také je vnímám jako
zdatné turisty, kteří dokážou i v parném létě vystoupat až na Olymp,“ řekla při rozhovoru, který v 5plus2 vyšel
v roce 2017.
FOTO | DAVID FILIP

Vy Čechům ale Řecko přibližujete
i kurzy tanců. Je o ně zájem?
Ano, už několik let. Vzniklo to náhodou.
Pořádaly jsme večery podobné tomu, jaké
se dělají v Řecku, to znamená, že by lidé nejen poslouchali, ale mohli by přitom i tancovat. Chodily tam obě národnosti, a zatímco
Řekové tančili, Češi seděli a koukali na ně,
někteří si stoupli za někoho, kdo to uměl,
a zkoušeli si to. Pak za námi přišli, že by to
také chtěli umět. Tak jsme v Praze začaly
kurzy pořádat. Postupně se to rozšířilo natolik, že ti nejlepší už jsou dnes sami lektory.
A v současnosti už máme kurzy pro začátečníky i pro pokročilé. Každý rok spolu
jezdíme na některý řecký ostrov, tam se
k nám mohou připojit i mimopražští. Dopoledne si vždy najdeme nějaké stinné místo,
kde tancujeme, poté si užíváme moře a sluníčka a večer jdeme do nějaké pěkné taverny, kde hraje živá hudba a tam si zatancujeme zase. Místní tam překvapujeme, co
všechno umíme, protože oni jsou zvyklí,
že turisté umí takový jen jeden základní tanec. Občas nastanou vtipné okamžiky, kdy
my tančíme něco, co v daném místě neznají. My totiž učíme tance z celého Řecka, od
severu po Krétu. Kdežto oni většinou umí
jednak všeobecné tance, kterých je asi deset, a zbytek mají svoje místní tance. Naše
tanečníky učíme hlavně to, že je nejdůležitější zůstat v rytmu a mít z toho potěšení, radost, nepočítat jen kroky.
Učíte i tanec Řeka Zorby, který byl
uměle vytvořen pro film?
Ano, učíme ho. Tento tanec si Češi pokřtili
jako tanec Zorba, jak zmiňujete. Není to lidový tanec, nemá pevně dané kroky, takže
si ho vlastně každý soubor v Řecku tančí po
svém, tedy vytvoří si svou vlastní choreografii. Přemýšlím, k čemu bych to přirovnala. Je to jako když páry tančí například jive,
je základní rytmus a krok, ale když vidíte nějakou soutěž, každý pár má několik stejných figur, kroků a variant, a tady jich existují desítky, ne-li stovky. Ve filmu byl tanec
jen s velmi základními kroky. Na YouTube
jich ale najdete spoustu...
Pokud to situace s pandemií dovolí,
co vás letos pracovně čeká?
Na podzim mi bude 75 let, takže bych
ráda uspořádala koncert, kam bych pozva-

la hosty, se kterými jsme za můj život vytvořili něco pěkného. To by mělo být někdy v říjnu. Těším se také, že snad konečně po dvou přeloženích se sem dostane
jedna z největších řeckých pěveckých
hvězd, Jannis Kotsiras. Jeho koncert se
kvůli dnešní situaci už dvakrát překládal.
Pokud přijede, měly bychom tu čest otevřít jeho koncert několika našimi písněmi.
Pak si říkám, že by nebylo od věci dát konečně dohromady album, kde bych měla
všechny texty, které jsem kdy napsala.
Něco už je natočeno a na něco se chystám.
Ale zatím je to o představách, tak uvidíme.
Několikrát jste zmínila svou sestru
Tenu. Čemu se kromě přípravy společné desky věnuje?
Věnuje se, mimo radostných babičkovských „povinností“, překládání knih
z řečtiny. Před lety už jednu knížku přeložila a vyšla jí. Našla si teď jednu, na které
začala pracovat. Poslala mi ukázky, dělá
to moc pěkně a dobře.
To byla ta kniha, o které jste v jednom
z rozhovorů vyprávěly, že Tena přišla
v Řecku do knihkupectví, zeptala se,
co tu mají nejprodávanějšího a pak to
přeložila?
Ano. A víte, co je legrační? V originále má
název Slzy Boha, ale v češtině se to jmenuje
Deník ctihodné prostitutky. Ony tedy oba
názvy odpovídají obsahu, osudu dívenky,
která se dostala do těžké životní situace
a vlastně omylem, ale přišlo mi to vtipné.
Když vám Tena posílá své překlady,
posíláte vy jí své texty?
Kdepak, v tom já jsem tajnosnubná...
Tedy ostýchavá. Já své texty nikomu neukazuji a zatím to tak nechávám.
Když jste mluvila o tom, jak máte ráda
pestrost hudby, posloucháte i svého
synovce, rapera Ektora?
Ano, něco jsem si poslechla, protože jsem
profík, chci být obeznámená. Neříkám, že
rap je můj žánr, ale musím uznat, že je to talent. Má fantastický rytmus a geniální frázování. Kdyby neměl hudební a rytmické cítění, tak by to nemohl dělat tak dobře. Poslechla jsem i jiné v tomto žánru, abych měla porovnání, a tím spíš můžu říct, že on je opravdu dobrý. Co mě hodně v rapu překvapuje, je,
že interpreti v textech dokážou odkrýt sami
sebe takovým způsobem, kam by moje generace nikdy nezašla, prostě to, že nemají žádný
ostych. Jde to až na dřeň. Jeho fanoušci o
něm vědí, že je Tena jeho maminka, dokonce
mu i křtila jedno z alb před vyprodaným sálem, ale jinak si šel vždy svou vlastní cestou.
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Hvězdy českých zoo
Po měsících nuceného uzavření se exteriéry zoologických zahrad otevřely
návštěvníkům. Představit se tak mohou i zdejší nové zvířecí celebrity, které se narodily
v poslední době a ještě třeba ani neměly možnost se veřejnosti předvést. A že jsou to
krasavci! Třeba velblouďata, slůňata či malý orangutan jménem Kawi jsou jasnými
hvězdami této sezony.

Zdroj: regionální redakce 5plus2 a MF DNES, foto: MAFRA a archiv zoologických zahrad

PRAHA: SLŮNĚ AMALEE OSLAVILO
ROK, KAWI HVĚZDOU INTERNETU
Pražská zoo v Troji se může pochlubit dvěma
slůňaty jménem Lakuna a Amalee, která se narodila již během první vlny pandemie. Amalee minulou
sobotu oslavila své první narozeniny. Zoo zároveň
představila další nová atraktivní mláďata, která je
možné sledovat ve venkovních expozicích, například
tapíra čabrakového jménem Morse, želvy Smithovy, jeřáby mandžuské nebo
surikaty. Pro trojskou zahradu byl loňský pandemií také značně ovlivněný rok,
co se odchovu mláďat týká, velmi úspěšný. „Do poloviny prosince se u nás narodilo nebo vylíhlo 1 360 mláďat 216 druhů a další přibývají,“ konstatoval tehdy ředitel zoo Miroslav Bobek. A letos zatím přibylo už více než 270 dalších mláďat.
Patří mezi ně tapír jihoamerický (na malém snímku), pekari Wagnerův nebo
jeřábi mandžuští. A třeba takový sameček orangutana Kawi se už v době, kdy
zoo ještě nebyla návštěvníkům přístupná, stihl stát hvězdou sociálních sítí.
Otevřeno: denně, v květnu 9-19 h, od června do srpna pak 9-21 h.

STŘEDNÍ ČECHY: LVI ČI ZAKRSLÁ PRASÁTKA
Zoo Chleby zve na unikátní lvinec, medvědy nebo nejkrásnější opice planety langury. V Ringellandu v Habrkovicích na Kutnohorsku chovají kočkovité
šelmy i zakrslá prasátka. Statel Soběhrdy na Benešovsku láká na velbloudy či
klokany a Zoopark Zájezd v okrese Kladno představuje třeba orly a surikaty.
V minizoo Statku U Merlina na Berounsku jsou pak k vidění exotičtí papoušci
nebo puma.

SAFARI DVŮR KRÁLOVÉ
NAD LABEM:
ROZTOMILÝ HROŠÍK
A HRABÁČ

LIBEREC: PÁSOVEC S JEDINEČNÝM
OSUDEM I STÁ ZEBRA
Po necelém roce, co liberecká zoo začala chovat pásovce
kulovitého, se zahradě podařilo odchovat jeho potomka.
„Porody pásovců jsou i v českých zoologických zahradách
poměrně běžné, vzácné jsou ale právě jejich odchovy.
Samice se totiž často po porodu přestane o mládě starat,“
uvedla zooložka Dorota Gremlicová. To byl případ i prvního
mláděte, které přišlo na svět na podzim. Nezkušená samice
se o něj tehdy nedokázala postarat a odchov se nezdařil. Letošní novou atrakcí je také jubilejní sté mládě zebry
Chapmanovy. První trio zeber Chapmanových přicestovalo
do zoo pod Ještědem v roce 1970 ze zoo ve Dvoře Králové.
Otevřeno: denně, v květnu 8-18 h, od června do srpna 8-19 h.

Tradičně hotový babyboom dělá
radost zoologům i návštěvníkům
Safari Parku ve Dvoře Králové
nad Labem. Už v únoru porodila
šestiletá samice hrošíka liberijského Malaya zdravého samečka, který
je tak druhým přírůstkem tohoto
ohroženého druhu ve Dvoře Králové
za posledních šest měsíců, což vedení zoo považuje za velký úspěch.
Odchov hrošíků se totiž 15 let nedařil. „Evropský chov stagnoval a bylo složité
vytvořit vhodné chovné páry. Problém byl
zejména v nedostatku chovných samců,“ připomíná zoolog Jiří Hrubý. Lákadlem je také
nyní už tříměsíční mládě hrabáče kapského, pět gazel Thomsonových, deset kudu
malých nebo pět vodušek abok. Poprvé
po třech letech se dvorskému Safari Parku
povedlo rozmnožit ohrožené jeřáby královské. Na svět přišel také vzácný kočkodan,
pro samici Yvette to bylo už čtvrté mládě.
Otevřeno: v hlavní sezoně 9-18 h,
vjezd do safari pouze do 17:15.
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Muškáty převislé

Pelargonium
- v různých barvách květu
- 10 pack
55229823,5007124

79.Samozavlažovací truhlík
BERGAMOT*

Subst á pro muškáty
Substrát
a jiné balkónové rostliny
- s dlouhodobě
působícím hnojivem
až na 6 týdnů
- 50 l 5077950

229.-

- rozměr 60x19,5x16,5 cm,
30x30x24 cm
- barva antracitová, hnědá, terakotová
7880897-8,7618329, 7888015-6, 5236292

*bez rostlin
Platnost od 14. 5. 2021 do vyprodání zásob, nejdéle však do 28. 5. 2021. Změny cen po 28. 5. 2021
možné. Za chyby a omyly v textu, tiskové chyby a za barevné odchylky u zobrazení neručíme.
Vyobrazení produktů může být pouze ilustrativní. Všechny ceny včetně DPH.

např.: 30x30 cm

99.-
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BRNO LÁKÁ NA VELBLOUDA,
HODONÍN NA LVÍ RODINKU
V brněnské zoo se na konci března narodili
dva samečci velblouda, kteří už jsou ve výběhu
s ostatními. A protože nemá téměř žádné bariéry,
mohou se jim návštěvníci podívat skoro do očí.
Nové přírůstky chovatelé hlásí také u takinů
a klokanů. „Dvě žlutonohá a dvě bažinná mláďata
klokanů se narodila již v minulém roce, ale od té
doby se vyvíjela ve vacích. Teď už se do nich vrací
pouze v případě, že se cítí ohrožena,“ řekla chovatelka Jana Moravcová.
Otevřeno: denně, od dubna do září 9-18 h.
V Hodoníně se lidé mohou těšit na rodinku
lva jihoafrického. „Odrůstající čtyřčata narozená
loni v srpnu stále zůstávají největším lákadlem,
stejně tak mládě vlka hřivnatého z prosince,
protože příležitostí prohlédnout si tato zvířata
naživo nebylo mnoho,“ podotkla zooložka Lenka
Štursová a dodala, že návštěvníci se mohou dále
těšit na stále se rozrůstající stáda ovcí a koz či
na mláďata klokana rudokrkého i obrovského.
Otevřeno: denně, od dubna do září 9-19 h.

OSTRAVA: REKORDNÍ
ANTILOPÍ BABYBOOM

OLOMOUC: JEDINEČNÝ ODCHOV
MALÝCH ZOBOROŽCŮ

V Zoologické zahradě a botanickém parku
Ostrava se od začátku roku narodilo osm
mláďat vodušek abok. Tím se stádo těchto
vzácných antilop rozrostlo na rekordní
počet v historii zdejšího chovu, a to i přesto,
že na konci loňského roku byly čtyři mladé
samice odvezeny do zoo v ruské Kazani.
První mládě přišlo na svět už v polovině
ledna, to poslední pak 3. dubna – dohromady pět samiček a tři samečci. Všechna jsou
v pořádku v péči svých matek.

Zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce se může pochlubit mládětem velblouda
jménem Malori. Samička po porodu vážila úctyhodných 41 kilogramů. „Pro její matku Maryszu
to byl druhý porod, tudíž je spolupráce příkladná,
o mládě se stará náležitě. Otec Lorenzo se ještě
nestačil vzpamatovat z otcovství Elliota, a už tady
má další závazek,“ shrnula s nadsázkou zooložka
Libuše Veselá. Chovatelům udělala radost i dvě
kuřata zoborožců kaferských, která se narodila
v březnu. Protože jsou pro mláďata první dny
života kritické, jejich odchov si vzal na starost
zoolog Jan Kirner. Na konci dubna se mláďata
poprvé mohla setkat se svými skutečnými rodiči,
samice předtím seděla na replice pravých vajec.

Otevřeno: denně, od dubna do srpna 9-19 h.

Otevřeno: denně, od dubna do srpna 9-18 h.

JIŽNÍ ČECHY: NEOBVYKLÉ OVCE MAJÍ ŠROUBOVITÉ ROHY
Novou atrakcí jihočeské Zoo Dvorec jsou tři kočkodani obecní - samec Oliver a samice Eliška a Sára.
„Kočkodan obecný je zařazen do seznamu Červené knihy IUCN. Obecně patří do skupiny primitivních
druhů a v historii zoologických zahrad byl hojně chovaným druhem. Pak došlo k rapidnímu ústupu
od jeho chovu a nyní je držen pouze v Zoo Liberec,“ informuje zoo na webu.

PLZEŇ:
JEDINÁČEK DRÁPKATÉ OPIČKY

Dva nové přírůstky do rodiny zubrů evropských potěšily chovatele ze Zoo Tábor, čímž se jejich počet
načas rozrostl na deset kusů. Táborská zahrada totiž v dubnu dva zubry poslala do rezervace v Milovicích. Nedávno se v Táboře narodila také tři mláďata emu hnědých.

Jedním z nejzajímavějších přírůstků byl v plzeňské zoo během prvních letošních měsíců tamarín
bělohubý. U drápkatých opic se většinou rodí
dvojčata, v tomto případě atypicky došlo na jedináčka. Péči má zejména otec. Chov tamarínů
a kosmanů má v Plzni dvacetiletou tradici, většina
druhů žije od roku 2014 v Amazonském pavilonu.
Jak už název napovídá, obývá tato čeleď jihoamerické deštné pralesy.

Otevřeno: denně, v dubnu a květnu 9-18 h, od června do srpna 9-19 h.

Otevřeno: denně, od března do října 8-19 h.

Otevřeno: denně, od dubna do srpna od 9 do 18 h.
To Zoo Hluboká v půlce dubna ohlásila nové plemeno švýcarských ovcí pocházející z kantonu Wallis.
Výrazné šroubovité rohy se u nich vyskytují jak u samců, tak u samiček.
Otevřeno: denně, v dubnu a květnu 8:30-18 h, od června do srpna 8:30-19 h.
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Coca Cola
energy drink

,-

bez cukru
250 ml

běžně 93,-

5

Jsme obchod
s nejlevnějším zbožím
na trhu. Přesvědčte
se sami v našich
prodejnách nebo na
eshopu.

levnoshop.cz
Tablety
do myčky
Cleveo
20 ks

UŠETŘÍTE

47

,-

%

běžně 25,-

Zboží s prošlou
minimální dobou
trvanlivosti

UŠETŘÍTE

80

%
Tablety
na praní
25 ks

běžně 2 490,Zboží s prošlou
minimální dobou
trvanlivosti (26.2.2021)

69,-

běžně 159,-

UŠETŘÍTE

Ventilátor

60

Vonné
perličky
320 g

%

59,-

Tristar, 50 W,
s dřevěným stativem

běžně 123,-

Barvy Alpina

od

krycí nátěry na dveře a okna,
ochranné laky na kovové povrchy,
objemy 0,75 l a 2,5 l

běžně 332,UŠETŘÍTE

35

UŠETŘÍTE

30

,-

%

běžně 49,90

Toaletní papír
(8 rolí)
a kuchyňská
role XXL

pouze v prodejnách

70

%

99,-

Holzlasur
0,75 l
běžně 150,-

99,-

Toplasur
0,75 l běžně 332,-

199,-

2,5 l
běžně 762,-

Platnost cen a nabídky od 13. 5. do 30. 5. 2021. Platí do vyprodání zásob v prodejnách LEVNO a na eshopu levnoshop.cz.

NAKUPTE V KAMENNÝCH
PRODEJNÁCH ZA

600 Kč

A ZAPLATÍTE

300
Kč

Platí jen v prodejnách
LEVNO od 13. 5.
do 30. 5. 2021.

A další tisíce produktů
za super ceny v našich
kamenných prodejnách.
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PRODEJEN
JE PRO VÁS
OTEVŘENÝCH

Česká Lípa | H. Králové – K. H. Máchy | H. Králové – Třída E. Beneše |
Jihlava | Kladno | Liberec | Praha – Nuselská | Praha – Prosek |
Praha – Lidická | Praha – Klapkova | Plzeň | Příbram | Teplice
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JIHLAVA: LEVHART PERSKÝ
„DOHLÉDNE“ I NA BABIRUSU

ZLÍN: BUDE OBŘÍ ŽELVA KONKUROVAT POPULARITĚ VYDER?

Velká lákadla hlásí jihlavská zoo. Nejčerstvější novinkou je
chovný samec levharta perského. Dva a půl roku staré zvíře
přicestovalo ze zoo v polském Plocku, jmenuje se Perun.
Zahrada se rozrostla také o čtyři mláďata gundi saharských
či o chovného hřebce zeber Burchellových. Nejvzácnějším
letošním mládětem je zcela jistě sameček babirusy sulaweské, který se narodil 11. března.
Jde teprve o druhý kus odchovaný ve zdejší zoo. „Mládě
se narodilo samici Ndari
pocházející z Velké Británie
a samci Salemovi z německého Stuttgartu,“ informovali
chovatelé.

Ačkoliv se ve zlínské zoo narodila tři mláďata vyder obrovských již vloni na konci října,
atrakcí pro návštěvníky jsou teprve tuto sezonu.
Zdejší zoologové tento druh vyder chovají jako
jediná zahrada v Česku. Velkou atrakcí je také
želva mohutná poddruhu phayrei, kterou se
tamním odborníkům podařilo odchovat vloni
jako jediné zoo v uplynulém roce. Tyto želvy
obývají deštné pralesy jihovýchodní Asie a patří
k vůbec největším na světě, ve volné přírodě
jsou velmi ohroženým druhem.
Otevřeno: denně, 8:30-18 h.

Otevřeno: denně,
od května do září 8-18 h.

V ÚSTÍ VLÁDNOU POLOOPIČKY VARI,
DĚČÍNU TROPICKÁ VEVERKA
Dvě mláďata kriticky ohrožených vari černobílých se podařilo odchovat
v ústecké zoologické zahradě. Jde o poloopice, které jsou příbuznými známějších lemurů kata. Oba druhy se ve volné přírodě vyskytují pouze na Madagaskaru. „Koncem března se naší samici vari černobílého narodila tři mláďata, druhý
den však jedno z nich uhynulo, což bylo pravděpodobně spojené s vrozeným
defektem. O zbylé potomky se matka vzorně starala, nenechávala je bez dozoru
a měla je přichycená na břiše,“ uvedl zoolog Lukáš Štěrba.
Otevřeno: denně, od dubna do září 9-19 h.
To v děčínské zoo je atraktivním přírůstkem
nádherně zbarvená tropická veverka. Narodila se zhruba před dvěma měsíci. Na to, že
je na světě, ale chovatelé přišli až po několika
dnech, kdy vylezla z hnízdní budky. Tento
druh veverky žije v deštných lesích jihovýchodní Asie. Patří k nejnádherněji zbarveným
savcům, proto se dříve jmenovala veverka
nádherná.
Otevřeno: denně, od května do srpna 8-19 h.

PARDUBICKÝ KRAJ: HARTA LÁKÁ
NA KRASAVCE S KRUNÝŘEM
Mezi nové přírůstky Zahrady Harta ve Vysokém Mýtě patří dva
samečci želvy obrovské - Forest a Junior. Do zahrady doputovali
z Plzně, je jim 17 let a váží okolo 100 kilo. V dospělosti budou mít
až jednou tolik, dožívají se i více než 150 let. Na hartecké naučné
stezce jsou k vidění desítky druhů exotických i domácích druhů
zvířat, ovšem právě na želvy se zdejší chovatelé specializují.
Otevřeno: v pátek 13-18 h, v sobotu 9-17 h, v neděli 14-17 h.

INZERCE

S Rentou z nemovitosti

mohu konečně létat

Na důchod jsem se těšil. Konečně budu volný jako pták!
Avšak brzy mě dohnala ﬁnanční realita českého důchodce.
Banka mi už nepůjčila, syn je zadlužený a byt prodávat nechci.
Pomohla mi zpětná hypotéka!
—
Jediný úvěr, který se nemusí průběžně splácet.

NECHTE SI SPOČÍTAT VÝŠI VAŠÍ RENTY:

www.rentaznemovitosti.cz |

233 321 850

INZERCE
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Pětina Čechů má hypotéku, na
okrajích měst bydlíme levněji
Trend stěhování do
příměstských oblastí
pokračuje. Rekordnímu
loňskému roku nahrály
výhodné sazby hypoték.
Banky teď ale přitvrdí.
JOSEF HORA
ČR | Češi a Češky raději než v nájmu
bydlí ve svém. „Ve vlastním domě či
bytě dnes bydlí téměř 80 procent Čechů,“ vypočítávají statistici Eurostatu,
statistického úřadu Evropské unie.
Když se zaměří na západní Evropu,
tam je naopak mnohem častější bydlení
v nájmu. Třeba hned v sousedním Německu, Rakousku nebo i Švýcarsku tvoří nájemní bydlení asi polovinu, lidé to-

FOTO 2x | ARCHIV MAFRA

INZERCE

tiž nemusí nemovitost, ve které bydlí,
nutně vlastnit a měsíční nájem je pro ně
svobodnější variantou.
I na západě jsou ale výjimky, touhy
po vlastním bydlení jako v Česku mají i
Španělé a Italové. Pokud se podíváme
na východ, tam nájemné bydlení rapidně klesá. Vůbec nejmenší podíl najdeme na Slovensku, v Litvě a Chorvatsku,
tvoří okolo 10 procent.

Mladí chtějí hlavně 2+1
Pokud se podíváme na mladé Čechy do
30 let, většina chce bydlet ve vlastním.
Mají i představu, jako toho docílit.
Plánují spíš menší bydlení o velikosti
maximálně 2+1 a spoléhají na pomoc rodiny, tedy buď rovnou finanční, nebo ve
stylu zástavy rodinné nemovitosti coby
ručení hypotéky.

2%

a vyšší úrok
začínají nyní na
jaře nabízet banky

„Rok 2020 byl rekordní. Lidé nemovitosti na hypotéku kupovali, protože trvaly dlouhodobě výhodné sazby. Je vidět,
že většina Čechů chce bydlet ve vlastním,“ potvrzuje Kamil Dunaj z realitní a developerské společnosti
Getberg.
Nižší roční hypoteční úrok se
například u pětileté fixace ještě
letos koncem zimy pohyboval u mnoha bank na hodnotě přibližně 1,89 %, dal se
sehnat i nižší. Na jaře ale
už banky oznamují, že
tak nízko nepůjdou, a
nabízejí úrok často
kolem 2 % a vyšší.
V současnosti má

hypotéku více než pětina Čechů, tedy
asi 700 tisíc domácností.

Výstavba na okraji měst
Protože v centrech velkých měst jsou
stavební možnosti developerů vzhledem k místu velmi omezené, zaměřili
se na výstavbu na okraji měst nebo ve
městech přilehlých k těm největším.
Vznikají zde celé bloky či čtvrti činžovních domů, ceny bytů ale občas dosahují výše cen bytů v centrech velkých
měst, zde by měli být zákazníci opatrní.
Přesto lze „na okraji“ poměrně dobře najít byty levnější než v centru, to platí i
při nákupu či stavbě rodinných domů,
stále totiž platí, že
za stejnou cenu
jako menší
byt ve městě
lze pořídit
dům mimo
metropoli.

„Loňský rok spolu s pandemií urychlil
trend stěhování do příměstských oblastí. Vidíme, že u lidí, kteří kupují nemovitosti na bydlení, vlivem karanténních
opatření, lockdownu a posilování způsobu práce na home office, výrazně vzrostl zájem o bydlení v okolí měst, zejména pak v okolí Prahy,“ dodává Dunaj.

Pozor, cenu rekonstrukce
bytu zvažujte střízlivě
V Evropě je průměr nájemního bydlení
asi 30 %. „Češi rádi bydlí ve vlastním.
Jejich byty jsou ale často menší, než je
standard v Evropě, a obecně je český bytový fond velmi zastaralý,“ uvedl před
časem tehdejší předseda představenstva
Českomoravské stavební spořitelny Vladimír Staňura. Další data plynou z průzkumu České bankovní asociace, společností Getberg a Ipsos.
Pokud starší byty vyžadují
rekonstrukci,
měli by lidé uvažující o vlastním bydlení s tímto nákladem počítat a
střízlivě uvažovat o celkové ceně
nemovitosti.
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Hypnotické schopnosti Kafky
Sedare dolorem opus divinum est neboli
Tišit bolest jest božské dílo. To bylo motto českého
léčitele a sochaře Břetislava Kafky, muže
s tajuplnými schopnostmi, od jehož narození
uplyne 14. května 130 let.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Chlapec Břetislav Kafka, pocházející z rodiny kovářů, se narodil slabý.
Kovářem byl jeho děd i otec, který
ovšem za 1. světové války onemocněl
tak těžkým zápalem plic, že byl ze služby propuštěn coby válečný invalida
a vrátil se domů do Červeného Kostelce. Je to kraj mezi Krkonošemi a Orlickými horami, kraj Babičky Boženy

Mladý Kafka.

FOTO | ARCHIV BK

Němcové nebo Karla Čapka, který na
své rodiště vzpomínal jako na místo,
kde „odjakživa žili duchaři a písmáci“.
Síly měl mladík méně, zato zručnosti
dostatek, začal se tedy učit řemeslu sochařskému. Rád chodil na hospodské
tancovačky, právě v hospodě prožil dvě
osudové chvíle. V Bílé Třemešné potkal svoji budoucí ženu, na jiné zábavě
v devatenácti letech se zase poprvé projevily jeho tajemné schopnosti.

První hypnózou málem
zabil, pak křísil pivem
Stalo se to kolem roku 1910, kdy dostal
za úkol vytesat hlavy chrličů při stavbě
Těšnovské přehrady, kde pracovalo i
mnoho italských dělníků.
S kamarády se po práci vydali do hospody, Kafka se opozdil. „Když jsem přišel do sálu, právě hrál ‚cimprkastl‘. Zahlédl jsem, jak dva naši chlapci, Karel a
Frantík, tlučou Taliána. Vletěl jsem k
nim, chytil je za ramena a poručil jim,
aby Itala pustili, a odvedl je k lavici u
výčepního pultu s rozkazem: ‚Zde si
sedněte a ani se nehněte!‘ Moji chlapci
svěsili hlavy, cimpr opět spustil a všechno zase bylo v tanečním kole. Sotva
jsem usedl ke stolu, vidím, jak ke mně
přichází pěkně ustrojený pán a pravil
mi: ‚Mladíku, pozoruji, jak jste na těch-

INZERCE

Rádi o vás
pečujeme
V ČEZ děláme našim zákazníkům život
jednodušší. Vždy se snažíme pomáhat,
jako bychom to dělali pro své blízké.

www.cez.cz

Svítání v duši. Duševědné výzkumy a objevy vydal Břetislav Kafka vlastním
nákladem již v roce 1927. Vpravo portrét z roku 1960. FOTO | BRETISLAVKAFKA.cz
to chasnících použil hypnózy. Jednoho
máte v kataleptickém stavu, je třeba ho
probuditi‘,“ popsal Kafka příhodu později ve svém životopise. Kafka pánovi
odpověděl, že ti dva hrají komedii, aby
si na ně na stavbě nestěžoval.
Jenže dotyčný změřil hochům tep
a upozornil, že u jednoho z chlapců se
blíží kriticky nízké hranici.
Bylo třeba jednat. Kafka vylil na
Frantu půllitr piva, ten se začal probírat.
Vylil pivo i na Karla, ten ale začal
modrat. Chlapec panikařil a prosil neznámého a usmívajícího se o pomoc.
Ten se ke Karlovi posadil, chvíli na
něho mluvil, až se začala chlapci vracet
barva. Probral se také.

Tajemná energie protonace
Zážitek změnil Břetislavu Kafkovi život. Zjistil, že v jeho přítomnosti, třeba
když začne vyprávět, lidé usínají. Začal
své hypnotické schopnosti pilně studovat, experimentovat a zkoumat.

Postupně objevil, že může i léčit.
Sám ale do lidského nitra občas neviděl, tehdy k tomu používal prostředníky, kteří ve stavu hypnózy popisovali,
co tomu či onomu člověku chybí.
Kafka za svůj život napsal mnoho
knih a postupně se stal světově proslulým badatelem v oboru experimentální
psychologie. Měl teorii, že vesmír plní
prastará energie – pojmenoval ji protonace, na kterou je možné se napojit a využívat ji. Měl nabídky odcestovat do
Spojených států amerických, napjatá situace a „železná opona“ mu ale odjet nedovolily. Kafka, coby hluboce věřící
muž, pomáhal bezplatně lidem až do
své smrti v srpnu 1967, mimo to se vědecky snažil svou moc uchopit a vysvětlit. V rodném městě něchal za první republiky vystavět vilu a ateliéry, kde léčil a zároveň se věnoval sochařině,
řezbařině a rekonstrukci sakrálních památek. Vila prošla loni rozsáhlou rekonstrukcí, město Červený Kostelec v ní zřídí hospic.
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Jak zbavit kozí mléko zápachu
Zdraví prospěšné kozí
mléko by mohlo získat
lepší vůni i chuť a tak se
se dostat k více lidem.
Vědci ČZU experimentují
s mandlovou moukou
či syrovátkou.
INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 40 %
SELVO 4250

49 490 Kč

29 990 Kč

ČR | Koza, které se dříve říkalo „kráva
chudých“, a její produkty, zejména mléko, jsou mezi lidmi stále oblíbenější a
patří k tomu nejzdravějšímu ze živočišné výroby. Důkazem může být i to, že
kozy netrpí na rakovinu, stejně jako například žraloci. Z dosavadních výzkumů lze předpokládat, že za to může
specifická bílkovina ubichon, kterou si
zvířata tvoří. Některé konzumenty
ovšem odrazuje typická chuť či pro mnohé dokonce pachuť kozího mléka a přidružených výrobků, jako je kozí sýr, kefír, jogurt či tvaroh. To se snaží změnit
vědci z České zemědělské univerzity
v Praze (ČZU).
Nejdříve trocha teorie. Proč vlastně
kozí mléko má svůj specifický zápach?
„Mléčný tuk kozího mléka se odlišuje
od kravského ve složení mastných kyselin. V mléčném tuku kozího mléka můžeme nalézt daleko vyšší množství mastných kyselin s krátkým a středně dlouhým uhlíkatým řetězcem, jež jsou z velké části zodpovědné za charakteristickou vůni a chuť kozího mléka, které nejsou spotřebiteli přijímány vždy kladně,“ popisuje typické vlastnosti kozího
mléka Veronika Legarová z Katedry
kvality a bezpečnosti potravin Fakulty
agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU.

Vědci „zamaskují“ chuť

Dojezd na nabití až 20 km
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
Elektromagnetická brzda
Rozměry i pro malý výtah 110cm
Smí na chodník, silnici i do obchodu
Nový výrobek

Louny - Zeměšská

HSQ centrum,
Zeměšská 2787,
tel.: 732 500 962, 607 268 934

Litoměřice

SVOBA, s.r.o.,
Žernosecká 2226,
tel.: 721 648 110, 416 733 051

Vědci se rozhodli pro zamaskování
vůně i chuti použít tři látky – mandlovou mouku, inulin, tedy prebiotikum,
které zjednodušeně slouží jako potrava
pro prospěšné mikroorganismy osídlující trávicí trakt člověka, a syrovátkové
bílkoviny. „Překvapivým výsledkem
pro nás bylo zjištění, že přídavek mandlové mouky neměl očekávaný efekt
zlepšení, neboť mandlová mouka ‚nezakryla‘ dostatečně nežádoucí kozí pach.
Ale u vzorků, kde byly přidány syrovátkové proteiny, došlo ke snížení intenzity typického kozího aromatu,“ popisuje
vědkyně nadějný výsledek.
„V současné době stále probíhá výzkum a věříme, že jsme se již přiblížili
době, kdy budeme moci spotřebitelům
nabídnout kozí výrobky, které doposud
kvůli nepříznivému aromatu odmítali,“
uzavírá Veronika Legarová.
(jos)

Teplice (u nádraží)

Chomutov (u nemocnice)

AUTOBEST - Tomáš Hájek,
Na hrázi 3334,
tel.: 777 746 457

MEDIOS - zdravotnické pomůcky,
Edisonova 1185,
tel.: 602 347 168
Další nejbližší prodejny: Praha,

Liberec, Cheb a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

S trochou zručnosti podojíte kozu
bez potíží.
FOTO | DALIBOR GLÜCK,
PETR LEMBERK

LÉKÁRENSKÝ RECEPT

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

PRO JARO BEZ POTÍŽÍ
KONEC
BOLESTI
ZAD, SVALŮ
A KLOUBŮ

OCUTEIN®
SENSITIVE PLUS
mají prodlouženou
trvanlivost – 90 dní
po prvním
otevření.

CHRAŇTE SVŮJ ZRAK
SILOU BORŮVEK
LEHCE
PŘILNAVÉ KONOPNÉ
NÁPLASTI

Bolesti pohybového aparátu mají snadné
snadn
né a efektivní řešení
řešení.
Konopné mazání Mentholka je totiž dostupné i ve formě
náplasti. Chladivé náplasti příjemně zchladí a rychle uleví
od bolesti, ztuhlosti i přetížení pohybového aparátu.
Konopné náplasti Mentholka vynikají vysokou účinností při
řešení bolesti svalů a zad i komfortním způsobem použití. Jsou
ideálním prostředkem pro úlevu od přetížení pohybového aparátu v klidovém režimu. Příjemný chladivý efekt nastává okamžitě po aplikaci zdravotnického prostředku a přetrvává dlouhé
hodiny. Díky hydrogelové formě náplast lehce přilne k pokožce,
ale je možné ji také snadno odstranit bez nepříjemného podráždění pokožky a trhání chloupků.

ODRAZTE SE OD DNA A ŽIJTE NAPLNO!
Nezdravý životní styl je běžným projevem dnešní doby.
Bohužel právě on stále častěji ústí ve zdravotní komplikace. Jednou z nich může být nepřirozené vylučování
kyseliny močové. Poté se vytvoří jehličkovité krystalky,
které se postupně usazují v kloubech.
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.

NEDEJTE STRIÍM ŠANCI!
Těhotenství je pro pokožku velmi náročné období. Kůže se napíná
a zvětšuje tak, že může dojít k popraskání její svrchní části a vzniku
strií. Důležitá je především prevence!
Jako zaručený pomocník zaměřený na problematiku strií se maminkám
výborně osvědčil tělový krém Elasti-Q® Exclusive. Je určen hlavně pro
těhotné a kojící ženy, ale doporučuje se používat i po porodu, kdy napomáhá odstranit strie již vzniklé. Přípravek obsahuje kombinaci elastinu,
D-panthenolu, kyseliny hyaluronové a vitaminu E, která kůži nejen chrání,
ale napomáhá také její hydrataci a pružnosti. Elasti-Q® Exclusive krém je
obohacen také o účinné látky pupečník a kozinec. Pupečník regeneruje, zklidňuje a vyhlazuje kůži, kozinec zase zvyšuje pevnost pokožky.

Podrážděné, unavené a citlivé oči umí potrápit každého z nás. Nenechte si proto
pokazit váš běžný den a pořiďte si kvalitní oční kapky s extraktem z borůvek,
které budou váš zrak doslova hýčkat.
Proti svědění, slzení, řezání nebo pálení
očí vyzkoušejte osvědčené oční kapky
OCUTEIN® SENSITIVE PLUS, které mírní
podráždění způsobené vnějšími vlivy
a zklidňují suché a unavené oči. V jejich
složení naleznete hyaluronát sodný zajišťující lubrikační a hydratační účinek a extrakt
z borůvek, který pomáhá ulevit od pocitu
unavených očí a přispívá k udržení dobrého
zraku. Díky šetrnému složení je tento zdravotnický prostředek určen i pro velmi citlivé
oči. Oční kapky je možné aplikovat přímo
na kontaktní čočky.
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Nejlepší cyklostezka Evropy
Vítězná trasa vede
v místech, kde se dříve
tyčila „železná opona“.

ko-finské hranice až k Černému moři téměř k Istanbulu. Její součástí je i 400 kilometrů dlouhý úsek podél české hranice s Rakouskem a kousek na Slovensku
– místo dříve s ostnatými dráty a bunkry, nad kterými se dlouhá desetiletí
vznášel stín strachu a nemožností sem
vůbec vstoupit. Právě tato část byla za
rok 2021 zvolena za nejlepší cyklostezku Evropy. „Je těžko pochopitelné, že v
roce 1989 bylo toto území odděleno ost-

JOSEF HORA
ČR | Jedna z nejslavnějších evropských
dálkových cyklotras se jmenuje Stezka
železné opony. Táhne se od severu z rus-

natým drátem a strážními věžemi,“ řekl
známý cyklistický novinář Bert Sitters,
předseda poroty, která v rámci nizozemského veletrhu cykloturistiky „Fiets en
Wandelbeurs“ vítěze vybrala. „O to je
pozoruhodnější podniknuté úsilí, které
vedlo k přeměně pohraničního pásma v
cyklistické eldorádo,“ dodal Sitters.
Česko-rakousko-slovenský úsek Stezky železné opony začíná v dvouměstí
České Velenice-Gmünd a pravidelně

INZERCE

PĚSTUJTE A
BUĎTE SOBĚSTAČNÍ S
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

/

MALOTRAKTORY

/

KARTÁČE

/

ŠTÍPAČE

/

A DALŠÍ

BUBNOVÉ SEKAČKY VARI
/ jednoúčelové nebo multifunkční, kdy svůj stroj
díky výměnnému příslušenství využijete na další práce
/ výběr ze silných čtyřtaktních motorů VARI, HONDA,
BRIGGS&STRATTON nebo KOHLER
/ dvojitý žací disk, který díky vyztuženým okrajům absorbuje
nárazy a je odolný proti deformaci
/ čtyři nebo pět otočně uložených nožů, které se při nárazu
do překážky zasunou mezi disky
/ uložení nožů je navíc vyztužené speciálními odlitky - tzv.T-Bar,
které zvyšují obvodovou tuhost disku o více než 30 %
/ kvalitní čelisťová bezpečnostní brzda s keramickým obložením,
která zastaví disk do pěti vteřin
/ intuitivní ovládání, nezávislé spouštění sečení a pojezdu
/ lehké a dobře vyvážené nejen pro práci na rovině,
ale i ve svazích, kde se nepřevažují na řídítka
/ šíře záběru 58,5 - 70 cm dle modelu
/ boční plachetka pro řádkování trávy

C e ny
y bu b n ov ý c h s e k a č e k o d

19 990

kličkuje mezi jižními Čechami a jižní
Moravou a rakouskými regiony až do
Bratislavy. Porota se vyjádřila, že ji
okouzlilo „fascinující putování historií
a kulturou všech tří zemí a jejich přírodními atrakcemi“, ocenila i „různorodou
cyklotrasu vedoucí rozmanitou krajinou propojující historická města a
okouzlující vesnice“.
Úsek pouze podél české hranice měří
329 kilometrů, vede po asfaltu, štěrku i
lesních cestách a cestovatelé se seznámí
třeba s příběhem legendárního loupežníka Grasela nebo s událostmi z doby
pádu železné opony před 30 lety.
Lesy, louky a vinice se střídají s krajinou rybníků a řek a rozmanitost přírody, která se zachovala neporušena lidskými zásahy, je obzvláště dobře vidět
v přeshraničním Národním parku
Thayatal/Podyjí.
Soutěž o nejlepší cyklostezku Evropy
probíhá už mnoho let a vybírá se přitom
pouze z cyklotras, které byly realizovány v uplynulých dvou letech.
„Náš“ poslední vítěz tak porazil například nizozemské „Stezky na pobřeží Severního moře“, „Oranžské cyklostezky“ či „Stezky kolem Zuiderzee“ rovněž v Nizozemsku.

Kč s DPH.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
/ Karlovy Vary, Jaroslav Čech, Chebská 100, T 353 566 473 / Klatovy, FRANČÍK, 5. Května 329, T 376 323 787 / Louny, HSQ centrum ,
Zeměšská 2787, T 732 500 962 / Marianské Lázně, GARFO, Chebská 602/20a, T 725 301 044 / Plzeň, AT SERVIS, Husova 73, T 377 221
789 / Roudnice nad Labem, ROSS UNIVERSUM, Žižkova 2491, T 608 124 767 / Roudnice nad Labem, Auto Krepčík, Žižkova 2493, T
602 430 322 / Rumburk, Jiří Šuma, Nová 168/15, T 606 850 100 / Sušice, PRŮCHA-MOTOROVÉ NÁŘADÍ s.r.o., Volšovská 1224, T 376 528
940, 602 546 022

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

Fascinující
putování
historií a kulturou všech
tří zemí a jejich
přírodními atrakcemi.

EuroVelo 13 – Stezka železné opony získala ocenění cyklostezka
roku 2021. Míjí rozsáhlé louky, lesy,
vinice i rybníky. Na dolním snímku
cesta na signálce u bunkru kolem
Jevišovky. FOTO | PARTNERSTVÍ o.p.s.,
JAKUB SMOLÍK

propagační sdělení

DLUHOPISY E-FINANCE PROPERTY
DLUHOPISY PRO OBČANY A FIRMY

5,6 %

Investice od 30 000 Kč
Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

ROČNÍ
ÚROK

Možnost předčasného splacení
Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

Koncern e-Finance, a.s. v současnosti spravuje investice do nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun. Investiční
strategií e-Finance je investovat prostředky získané z dluhopisů do nákupu a výstavby rezidenčních a komerčních nemovitostí
v atraktivních lokalitách České republiky. Portfolio investic najdete na www.e-finance.eu.

Multifunkční budova, Brno

Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ JIŽ 20 LET
Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.

Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení
(EU) 2017/1129. Toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení
vhodnosti investování do těchto cenných papírů. • Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální
rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

ZAŘÍZENÉ BYTY 1+KK a 2+KK V CENTRU BRNA
K DLOUHODOBÉMU PRONÁJMU OD 10 200 KČ MĚSÍČNĚ
•
•
•
•
•

Výměra 24 – 45 m2, umístění 2. – 5. NP
Kuchyňský kout v každém apartmánu
Příjemné zázemí a komfortní postele
Prostorné koupelny v moderním stylu
K dispozici ﬁtness, wellness, restaurace,
venkovní bazén
• Parkování na uzavřeném parkovišti
• Dostupnost do centra pěšky 10 minut,
MHD 2 zastávky
Pronájem bytů 1+kk od 10 200 Kč/měsíc
Pronájem bytů 2+kk od 13 300 Kč/měsíc
Prohlídky možné kdykoli po domluvě

eFi Palace Hotel, Bratislavská 52, Brno +420 720 220 760, hanzelkova@eﬁhotel.cz, www.eﬁhotel.cz

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

komerční příloha pátek 14. května 2021

Češi podceňují životní pojištění,

přitom může znamenat
záchranu rodinného rozpočtu

Mnoho obyvatel České republiky si raději pojistní auto, byt
nebo drahou elektroniku, než aby si uzavřeli životní pojištění
a zajistili tak nejen sebe, ale i svou rodinu. Základním posláním pojištění osob je totiž zabezpečení sebe a rodiny proti
nenadálým životním událostem nebo závažné změně postavení pojištěného. Může to být například dlouhodobý výpadek
příjmu v důsledku těžké nemoci nebo komplikovaného úrazu
či kompenzace v případě smrti pojištěného.
Co za nižší propojištěností vězí?
Mnoho lidí netuší, co má od svého
životního pojištění vlastně očekávat, jaké potřeby jim má pokrýt.
Petr Koblížek, garant pojištění
osob z České asociace pojišťoven,
k tomu říká: „Velmi silné konkurenční
prostředí pojišťoven v oblasti životního

pojištění dává klientům možnost výběru
z tolika produktů, že jim mnoho z nich
může připadat v podstatě stejné, bojí se,
že si vyberou špatně, nebo nemají čas
ani chuť si nabídky detailně prostudovat a rozhodnout se.“ Upozorňuje ale
také na to, jak může být uzavřené
životní pojištění pro mnoho lidí

Invaliditu nejčastěji způsobí
vážné onemocnění
Z průzkumu,
který Kooperativa
realizovala
s agenturou Ipsos,
vyplynulo, že lidé se
více obávají rakoviny
či nemocí nervové
soustavy než
duševních poruch.
„Vážná onemocnění opravdu stojí
za 96 % případů invalidity, jen 4 %
jsou způsobena úrazem. A u vážných
onemocnění je pak celých 36 % případů invalidity 3. stupně způsobeno
duševními poruchami a poruchami
chování. Jedná se tedy o vůbec nejčastější příčiny invalidity. To si mnoho
lidí neuvědomuje,“ upozorňuje ředitel Úseku pojištění osob Kooperativy
Petr Procházka.
Invalidita výrazně zasáhne
rodinný rozpočet
Proto byste si měli ověřit, jestli jste
vy nebo i vaši blízcí pro tyto případy pojištěni. Invalidita totiž výrazně
zasáhne nejen do života jednotlivce,
ale většinou i do finanční situace celé
rodiny. Jen počáteční náklady napří-

klad na úpravu
bydlení neb o
automobilu, případně na nákup
invalidního vozíku lehce přesáhnou částku 800
tisíc Kč. Navíc se
významně sníží
příjmy, které samozřejmě nedosahují
výše původního výdělku. Celkem tedy
může jít o miliony. Dobře nastavené
životní pojištění v takových případech
téměř dorovná původní příjem. A to je
jeho nejdůležitější vlastnost.
Dvojnásobné plnění
v případě invalidity 3. stupně
Aby Kooperativa podpořila pojistnou
ochranu v případě těchto vážných
onemocnění, připravila pro klienty,
kteří si do 30. června 2021sjednají pojištění rizika invalidity v rámci životního pojištění, po celý čas trvání smlouvy dvojnásobné plnění u pojištění
invalidity 3. stupně. V případě pojistné události tak lze získat zvýhodnění
až 1 milion Kč navíc. Nabídka platí
pro nově uzavřené smlouvy i žádosti
o změnu a dodatky produktů skupiny FLEXI a NA PŘÁNÍ a vztahuje se jak
na nové smlouvy, tak na úpravy starších smluv doplněním rizika pojištění
invalidity, pokud na smlouvě dosud
nikdy nebylo sjednáno. Kooperativa
výhodu garantuje po celou dobu platnosti pojištění, a to i v případě změny
pojistné částky v průběhu pojištění.

různější nepříjemné situace, které nás
mohou během života potkat, a to nejen
pojištěnému, ale i jeho blízkým, typicky

Petr Koblížek,
garant pojištění osob

v různých situacích zásadní: „Účelem
životního pojištění je poskytnutí pojistné
ochrany pro případ, že nastanou nej-

„Velmi silné konkurenční
prostředí pojišťoven
v oblasti životního pojištění
dává klientům možnost
výběru z tolika produktů,
že jim mnoho z nich může
připadat v podstatě stejné,
bojí se, že si vyberou špatně,
nebo nemají čas ani chuť si
nabídky detailně prostudovat a rozhodnout se.“
v případě dlouhodobé nemoci, invalidity nebo úmrtí.“ Životní pojištění si
nejčastěji uzavírá živitel rodiny,

Životní pojištění - komerční příloha
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na jehož příjmech a tím i na jeho
dobrém zdraví je závislá celá rodina
a její životní úroveň. Životní pojištění je však vhodným řešením i pro
zaměstnanou matku pro případ,
kdy v jejím životě dojde k výpadku příjmu a i krátkodobá pracovní
neschopnost jí může způsobit existenční finanční potíže, například
při splácení hypotéky či plnění dalších finančních závazků.
Záhada jménem pojistná částka
Když se lidé rozhodují, jak správně
nastavit své životního pojištění, řeší
především, jakou výši pojistné částky si mají zvolit. Petr Koblížek upozorňuje: „Mimo jiné je při volbě výše
pojistné částky důležité zvážit, jaký cíl má
uzavření životního pojištění plnit. Je-li
jím například pokrytí závazků, kterým
rodina, ale i jednotlivec měsíčně musí
dostát, musí si stanovit, jaká částka bude
dostatečná, aby uhradil například splátky hypotéky, leasingové splátky či zaplatil
nájem i s náklady na energie a ostatní
náklady běžného chodu domácnosti.“
Dále dodává: „Ideální je zvolit takový
produkt životního pojištění, který lze
v průběhu pojištění měnit. Životní pojištění může být opravdu velmi variabilní.
Klient se může rozhodovat o změně jeho
parametrů i v průběhu pojištění, např.
má možnost právě snižovat či zvyšovat
pojistnou částku či pojistné, přidávat
či odebírat připojištění, může dokonce
měnit i pojistnou dobu, jednoduše přizpůsobuje životní pojištění své momentální
potřebě a aktuální životní situaci.“
Na co při vybírání životního pojištění nezapomenout
Každý, kdo uvažuje o životním pojištění, by si měl nejen pečlivě projít
podmínky nabízených produktů,
včetně seznámení se s výlukami,
ale také si nejprve určit, například

má pro tyto případy dostatečnou
rezervu na svém účtu. V pracovní
neschopnosti může člověk strávit
třeba jen několik dní nebo týdnů,
ale při vážnějších komplikacích to
mohou být i měsíce a roky a stovky
tisíc, o které člověk přijde.
Proč je důležité pojištění pro děti?
Řada rodičů uvažuje o pojištění
svého dítěte před nástupem do
školy, důvodem je fakt, že k mnoha dětským úrazům totiž dochází
právě ve škole. Tam se děti nyní
postupně začínají vracet z domácího prostředí. Pojišťovny nabízí vedle
typického samostatného úrazového
pojištění dětí také produkty životního pojištění, kdy zároveň dochází i k vytváření finanční rezervy.
„Pokud chce klient své dítě zabezpečit
pro případ, že by se mu něco stalo, měl
by volit speciální produkty určené dětem,
jejichž škála je na našem pojistném trhu
rovněž široká. Vedle krytí nejrůznějších

finanční rezervy. Základní složkou
tohoto pojištění je vždy krytí rizika smrti pojištěného (rodiče nebo
jiné dospělé osoby) a rizika dožití
se konce pojistné doby. Tento typ
pojištění také umožňuje krytí rizika úrazu a závažných onemocnění
dospělé osoby nebo dítěte, případně i dalších připojištění. Vyplacené
finanční prostředky z těchto rizik
lze využít např. na vyrovnání ztráty
ušlého výdělku, jež rodiči vznikne
v důsledku ošetřování dítěte při léčbě úrazu nebo závažné nemoci.
Pojištění dítěte by mělo krýt trvalé následky úrazu, nastavení by

mělo být odpovídající závažnosti
možných trvalých následků. Dále
pojistná smlouva může krýt i riziko
vážných nemocí. Pojišťovny v mnoha případech vylučují z pojistného
plnění vrozené vady dítěte, ale na
trhu existují i produkty životního
pojištění pro dospělé, které kryjí
riziko narození dítěte s vyjmenovanými vrozenými vadami. Některé
pojišťovny nabízí i krytí invalidity
dítěte z důvodu psychických příčin,
které jsou častým důvodem dětské
invalidity a většina pojišťoven je
má ve výlukách. Některé pojišťovny
nabízejí také krytí výpadku příjmu,
pokud musí rodiče pečovat o dítě.

Dobře víme,
že život nehraje
vždycky fér
s pomocí odborného poradce, co
vše by měla pojistka zajišťovat. Zda
to bude pojištění jen pro případ
smrti, nebo jestli bude také investiční, či zda bude více kryté riziko
dlouhodobé pracovní neschopnosti. Krytí pracovní neschopnosti je
důležité proto, že většině zaměstnanců na nemocenské klesne příjem o významnou část a ne každý

rizik, která mohou naše děti potkat, je
nespornou výhodou u těchto druhů pojištění pak výplata finančního obnosu při
dožití se konce sjednané pojistné doby,
kterou náš potomek může využít jako
vítaný vklad do startu svého samostatného života,“ uvádí Petr Koblížek.
V rámci životního pojištění dětí lze
tedy sjednat kombinaci pojistné
ochrany dítěte a rodiče s tvorbou

Proto nyní s FLEXI a NA PŘÁNÍ nabízíme
2x víc v případě invalidity 3. stupně,
která je v naprosté většině způsobena nemocí.

Mimořádná akce platí
od 1. 4. do 30. 6. 2021.
www.koop.cz/akce

NOVĚ I VE VAŠEM MĚSTĚ
Přijďte nás navštívit.
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NAJDETE NÁS NA TĚCHTO ADRESÁCH
• Blansko - Na Řadech 2347/1
• Česká Lípa - Mimoňská 3091
• České Budějovice - Průběžná 2672/8
• Český Krumlov - Urbinská 237
• Hodonín - Dvořákova 6/4115
• Chomutov - Obchodní zóna 268
• Jičín - Hradecká 1124
• Jihlava - Romana Havelky 5508/1
• Kolín - Benešova 1003
• Litvínov - U Autodílen 2205

Detailní informace o prodejnách naleznete na
www.electroworld.cz/prodejny.

• Louny - ul. Václava Majera 2897
• Meclov - Mračnice 185
• Pardubice - Bělehradská 677
• Plzeň - Sukova 23
• Praha - Vysočanská 382
• Příbram - Brodská 601
• Sokolov - Marie Majerové 2242
• Šumperk - Vítězná 3188/9
• Teplice - Masarykova třída 1951
• Ústí nad Labem - Tyršova 884

Česká republika
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Otvírají zahrádky, ožívá kultura
Restaurační zahrádky
se už v pondělí otevřou
zákazníkům. Na začátku
týdne to schválila vláda.
Díky vyšší proočkovanosti
a promořenosti populace
se tak konečně blýská
na „normálnější“ časy.
ČR | Počasí v několika nedávných dnech
ukázalo svou takřka letní tvář, už v pondělí si navíc můžeme dát pivo na restaurační
zahrádce. Vzhledem k předchozí nejistotě
a námitkám epidemiologů je to až nečekaně dobrá zpráva.
Podmínkou k možnosti dát si něco dobrého na zahrádce má být negativní test
na covid-19, prokázání očkování nebo že
host prodělal onemocnění covid-19 a má
tak v těle protilátky. U stolů budou moci
sedět maximálně čtyři lidé, kteří nežijí
ve společné domácnosti, rozhodla v pondělí vláda. Ta přitom původně plánovala, že
provoz venkovních prostor stravovacích
zařízení uvolní, až počet nakažených koroINZERCE

Exkluzivní
NÁLEPKOVÁ
KNIHA
ČESKÉHO HOKEJE

Covid pas jako vstupenka do „normálna“

Chystané covid pasy, které mají usnadnit bezpečný volný pohyb
občanů po celé Evropské unii, budou podle premiéra Andreje
Babiše fungovat v digitální i papírové podobě. „Bude to s QR
kódem,“ řekl Babiš. „Nejde nicméně o propustku mezi
jednotlivými zeměmi, každý stát si může nastavit podmínky
na vstupu na své území,“ dodal. Na celoevropské úrovni
má fungovat „digital green certificate“ až od července.
■ Právě covid pas by měl být propustkou k normálnímu životu i v řadě dalších oblastí.
Podle Tomáše Prouzy ze Svazu obchodu a cestovního ruchu bude aplikace fungovat
na principu, že kamkoliv půjdeme - ať už to bude kadeřnictví, divadlo, hotel či konferenční
sál - tak ukážeme aplikaci, podle které pořadatel či poskytovatel služby rychle a jasně
uvidí, zda nás může, či nemůže pustit dál.
■

navirem klesne za sedm dní pod 75 na
100 tisíc obyvatel. V Česku bylo v úterý,
kdy má 5plus2 uzávěrku, 95 potvrzených
případů nemoci covid-19 na 100 tisíc lidí.
Restauracemi přitom nejbližší vize rozvolňování nekončí. Vicepremiér Karel
Havlíček oznámil, že hotely by se mohly
otevřít už 24. května, a to bez omezení kapacity. Ovšem kabinet o tom teprve bude
jednat (po uzávěrce 5plus2).
Uvolňování nahrává fakt, že očkování
konečně nabralo slušné tempo a vakcín je
dostatek. Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera dostalo ke konci minulého

týdne první dávku vakcíny asi 28 procent
dospělé populace, ukončené očkování
mělo asi 12 procent.

Miliony „promořených“
Neméně důležitým faktorem je ovšem
také takzvaná promořenost obyvatelstva.
Onemocněním covid-19 si v Česku oficiálně prošlo už téměř 1,7 milionu lidí,
avšak podle odborníků je reálná promořenost populace mnohem vyšší. Například
imunolog Vojtěch Thon již začátkem
března, kdy byly denní přírůstky nakaže-

e
t
v
e
j
b
O legendy
SUPER CENA

-50%

149,pouze

299,-

KUPTE SI
K

V KAUFLANDU

HOKEJOVOU
H
KN
K
NIHU

ZA K
Z
KAŽD
DÝ NÁKUP V HODNOTĚ 350 KČ

ZÍSK
Z
SKÁ
ÁTE BALÍČEK
S NÁLEPKA
AMI LEGEND

SKENUJJTE APKOU
S
Informace a pravidla najdete na
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ÁNKY S NÁLEPKAMI A UVIDÍTE
OPRAVDOVÉ HOKEJOVÉ LAHŮDKY!

ných ještě i vysoce nad 10 tisíc, odhadoval tento počet na čtyři až čtyři a půl milionu lidí. „Z praxe jednoznačně víme, že
když k vám přicházejí lidé do ordinace,
tak říkají, že tím prošel i jejich manžel,
manželka, děti, ale nebyli nikde na testech,“ řekl Thon pro Český rozhlas.
Podobně to vidí i epidemiolog Rastislav
Maďar, který ve stejné době konstatoval
pro iDNES.cz, že testy na protilátky podle
probíhajících studií odhalily, že může být
v Česku až 2,5 milionu lidí, kteří už onemocnění covid-19 prodělali, přitom velká
část z nich ani neví, že by byli nemocní.

Do školy i na koncert
S pondělkem 17. května také v celém Česku končí rotační výuka na prvních stupních základních škol. „Zároveň to platí
i pro druhý stupeň v sedmi krajích, kde začala rotace 3. května,“ uvedl v pondělí ministr školství Robert Plaga s tím, že jde
o kraj Pardubický, Plzeňský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Středočeský a o Prahu.
Dobrá zpráva přišla i pro kulturu, taktéž od pondělí budou možné venkovní
akce až pro 700 lidí.
(re, Lidovky.cz)

?

ZAHRADA

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Sazenice rajčat už patří ven
Vlastnoručně vypěstovaná rajčata chutnají nejlépe,
ať už porostou ve skleníku, na zahradním záhonu či
v truhlíku na balkoně. Polovina května je ten správný
čas na jejich umístění do venkovního prostředí.
ČR | Pěstování rajčat má v našich klimatických podmínkách dlouholetou tradici.
Jsou zdravá a mají nízkou energetickou
hodnotu, takže jich mužete sníst, co hrdlo
ráčí, a neztloustnete. S jejich vysazením
do venkovního prostředí je potřeba počkat
do zhruba půlky května, kdy už by je neměly ohrozit noční mrazíky.
Rajčata potřebují především vydatnou
a pravidelnou zálivku. „Jako každá plodová zelenina pak odplevelování záhonků,
aby plevel nebral vodu a živiny. A pokud
jste na podzim záhon nevyhnojili hnojem
nebo kompostem, tak je nezbytné i doplňování živin, tedy hnojení. Zda průmyslovými hnojivy, nebo zkvašenými slepičinci, to záleží na vás,“ říká Čestmír Vorlíček
ze zahrad Botanicus v Ostré. Začátečníci
by si měli vybrat keříčková rajčata, která

Pozor na plísně
■

Rajčata jsou velmi citlivá na plíseň,
proto je potřeba dodržovat několik
základních pravidel. Veškerou zálivku
směřujte na kořeny, nikoliv na listy.
Ty udržujte suché, protože na mokrých
se snadno tvoří plísně.

■

Dále odstraňte spodní listy, které se
dotýkají země. I tak by se mohla rajčata
nakazit nějakou chorobou.

se hodí i pro pěstování na balkoně. Tyčková rajčata totiž vyžadují větší péči.

Sázejte na slunném místě
Ať už budete rajčata pěstovat na balkoně
nebo na zahradě, vždy jim vyberte slunné
místo. Na balkoně nebo u zdi je to ideálně
na jižní nebo západní straně. Vykopejte
podlouhlé díry vzdálené asi 50 centimetrů
od sebe a důkladně je prolijte vodou. Přidejte hnůj nebo kompost, i když podle babských rad stačí díru vystlat posekanými
kopřivami. Rostlinky rajčat se do díry
vkládají šikmo, jakoby položené, aby lépe
pustily kořeny, a zasypou se zeminou. Šikmo položený stvol se brzy narovná.
Rajčata potřebují oporu, proto do země
hned při sázení zapíchněte mřížku nebo

INZERCE

spirálky, aby rostlinu při růstu podržely.
Kdybyste je přidali až dodatečně, porušili
byste kořeny. Na kořeny dávejte pozor
i při kypření, provádějte ho jen mělce.
A již zmiňované hnojivo? Hodí se například Kristalon nebo obyčejný cererit.

Nezapomeňte zaštípnout
Tyčková rajčata potřebují pravidelně vyvazovat ke kolíkům a vyštipovat výhonky,
které i opakovaně vyrážejí v úžlabí každé-

ho listu. „Koncem srpna pak zaštípněte,
tedy odstraňte vegetativní vrchol,“ radí
Vorlíček. Důvod je jednoduchý. „Od rozkvětu květenství po dozrání rajčat uplynou
dva měsíce, takže pokud necháte rostlinu
růst dál i po letních prázdninách, stejně nestihnou všechny nasazené plody dozrát, jen
by zbytečně rostlinu vysilovaly,“ vysvětluje zahradník Vorlíček. Pokud tedy rostlinu
zaštípnete na konci srpna, dozrají vám také
ta poslední rajčátka někdy koncem října,
a i to už je poměrně pozdě. (re, mt, mce)

Pro zdravou
a bohatou úrodu?

Houbové choroby a plísně mohou asi v 80% rozhodnout o úrodě nebo neúrodě
na našich zahrádkách. Plísně a parazitické houby napadají rostliny, snižují jejich
imunitu a dokáží růst na jejich živých i mrtvých tkáních. Parazitují
nejen na viditelných částech rostliny a plodech, ale také
pomáhají ke vzniku kořenových hnilob a tím k zániku
celé rostliny.
Co nám pomůže

Biofungicid Polyversum – Biogarden s mikrobiologickou účinnou látkou Pythium
oligandrum nemá určenou ochrannou
lhůtu a proto se používá od moření,
přes růstové fáze rostliny, až do pozdní
doby sklizně. Nezanechává v rostlině ani
plodech chemické zbytky, takže se v nás
nemohou s jídlem usazovat. Přípravek
nemusí být označován žádnými symboly bezpečnostních rizik. Dokonce i při
aplikaci můžeme nechat hrát male děti
na zahradě.

Jak Pythium oligandrum funguje
u rostlin

Pythium oligandrum se využívá jako účinná látka přípravků na ochranu rostlin před
houbovými chorobami. Jsou známy tři
způsoby účinku, pro které je tolik ceněn.
Prvním je stimulace růstu rostlin indukcí
zvýšené produkce fytohormonu, kyseliny
indolyl-octové a zvýšením obsahu fosforu
a cukrů v rostlině. Dalším je produkce oli-

gandrinu, což je látka bílkovinné povahy,
která v rostlinách indukuje rezistenci vůči
houbovým chorobám. Třetím a hlavním
způsobem účinku je přímá parazitace
více než 20 rodů houbových mikroorganismů. Pokud Pythium oligandrum ve své
blízkosti rozpozná potenciálního hostitele, začne jeho mycelium obtáčet svými
hyfami (vlákny) a čerpá z něj živiny pro
svůj růst a vývoj.

Jak aplikovat

Polyversum - Biogarden je vhodné aplikovat proti houbovým chorobám formou
zálivky nebo postřikem. Vzhledem k již
popsaným způsobům účinku je vhodné
začít Polyversem – Biogarden ošetřovat rostlinky od raných vývojových fází
a v průběhu vegetace ošetření několikrát
zopakovat. Namoření osiva Polyversem
– Biogarden provedené prostým smícháním osiva a přípravku je zaměřeno
proti padání klíčících rostlinek. Dalším
způsobem ošetření je namáčení sazenic.

Menší sazenice se mohou do připravené
0,05% (1g/2 litry vody) suspenze Polyversa – Biogarden ponořit celé, u větších
stačí namočit kořeny. Toto ošetření chrání
sázené rostliny před půdními houbovými
chorobami a zajišťuje lepší ujímavost.

Na co je Polyversum Biogarden
určený

Doporučená aplikace, například na rajčata, okurky, papriky, zeleninu nebo na jahody, je ve formě zálivky ke kořenům
v dávce 5 ml (0,05% suspenze - 1g/ 2 litry
vody) k jedné rostlině. U trávníků jedno
balení vystačí postřikem nebo závlahou
na 250 metrů čtverečních. Vzhledem k biologickému účinku nelze přípravek škodlivě předávkovat.

Co získáte

Používáním biologického fungicidu Polyversum – Biogarden uchráníte své zahrady od nevítaných plísní, prodloužíte dobu
sklizně a zvýšíte výnosy pěstovaných

plodin, a přitom nebudete zatěžovat své
životní prostředí ani podstupovat žádná
zdravotní rizika.
Polyversum – Biogarden je k dostání
v zahrádkářských prodejnách, zahradních
centrech a v síti obchodních řetězců.

Výrobce: Biopreparaty spol. s r.o., www.biopreparaty.eu , e-mail: biopreparaty@biopreparaty.eu
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KULTURNÍ STŘÍPKY
Básnický debut v 92 letech
proslavil skotského seniora

V reedici vychází debut
country legendy Rangers
U hudebního vydavatelství Supraphon
vychází debutové album kapely Rangers (tehdy ještě jako The Rangers)
z roku 1969. Album obsahuje dvanáct
písní a bonusové nahrávky z archivu kapely. Reedice obsahuje dvanáct písní.
Ty jsou v CD verzi obohaceny o dalších
patnáct bonusů. Country expert a moderátor raných vystoupení Rangers Mirek
Černý jako bonusy vybral singlové, ale
také koncertní nahrávky.

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
13. 5. – 19. 5. 2021
Ozzy maká na další desce,
hotových má 15 songů

5

MAX.

Že nikdy není pozdě prorazit na poli literatury, dokázal Skot Gordon S. McCullough.
Ten vou první básnickou sbírku 101 Poems
vydal vlastním nákladem ve svých 92 letech. Z nenápadné knížečky vydané v malém nákladu se ale rázem stala senzace.
Na internetovém tržišti Amazon má kniha
v současné chvíli přes 1,7 tisíce recenzí od
uživatelů, kteří jí dali plné hodnocení, tedy
pět hvězdiček. Kniha si vede tak dobře, že
se například umístila na 8. příčce žebříčku
nejprodávanějších básní v Americe a překonala tak zaběhnutá jména.

KUŘE DUO*
chlazené
cena za 1 kg

BALENÍ

osoba/den

Ač v posledních letech trpěl různými
zdravotními problémy, rocker Ozzy
Osbourne se do důchodu nechystá.
V rozhovoru pro časopis Metal Hammer
prohlásil, že čas, kdy nemohl kvůli zdraví a poté kvůli pandemii koncertovat, využil k práci na nové desce. Hotových prý
má již 15 skladeb, ve kterých ho doprovází mimo jiné bubeník Taylor Hawkins
z Foo Fighters či basák Rob Trujillo
z Metalliky. Připomeňme, že Ozzy měl
hrát také v Praze, koncert v O2 areně byl
ale dvakrát přeložen, nyní platí datum
22. ledna 2022. Předskokanem má být
další slavné jméno metalové scény – kapela Judas Priest.
(re, lidovky.cz)

42,90
** 59,90

28%

TAVENÝ SÝR PRÉSIDENT

různé druhy
150 g
100 g 11,93 Kč
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17,90
33,90

47%

2l

LUXOL 3 L*
palisandr, ořech,
mahagon, pinie
a oregonská
pinie
1 ks | 1 l 106,63 Kč

ZDARMA

Vám připravíme
cenovou nabídku

319,90
399,90�

20%

PIVO BRANÍK NA DOMA
PET | 2 l | 1 l 14,95 Kč

OKURKA SALÁTOVÁ
1 ks

ZVOLTE TEPELNÉ
ČERPADLO BUDERUS
Naše tepelná čerpadla jsou vybavena nejmodernější
technologii, která Vám zajistí vysoký a stabilní výkon v těch
nejnáročnějších podmínkách.
Snižte provozní náklady na vytápění a připravu teplé vody
díky využití obnovitelné energie ze vzduchu či země.
Pro více informací nás navštivte na www.buderus.cz

29,90
42,90

8,90
14,90

30%

40%

**Doporučená prodejní cena výrobce.
Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.

MASOVÉ DOBROTY
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Šťavnaté grilování čtyřikrát jinak
Květnové počasí sice
zatím připomíná spíš
apríl, přesto se blíží čas
pravidelných venkovních
grilovaček. Vyzkoušejte
klasiku doplněnou třeba
také o zajímavou přílohu.
5plus2
■ ROZHOVOR

Grilovaná vepřová žebírka
Pro 4 osoby potřebujeme: 1 kg vepřových žeber
vcelku, 150 ml kečupu, 6 lžic javorového sirupu,
4 lžíce worcestrové omáčky, 150 ml jablečného
octa, 100 ml oleje + trochu na potření mřížky,
1 lžičku práškové hořčice, 1 až 2 lžičky mletého
chilli, česnekovou sůl a mletý pepř.
Postup: V misce smícháme kečup, javorový
sirup, worcestrovou omáčku, ocet, olej, hořčici, chilli, česnekovou sůl a mletý pepř.
Žebírka potřeme marinádou, přikryjeme a necháme 24 hodin marinovat.
Rozpálíme si gril, mřížku potřeme olejem a zvolna grilujeme na mírnějším žáru 1 až
2 hodiny. Během grilování žebra otáčíme a potíráme marinádou. Čím pomaleji se
žebírka pečou, tím jsou jemnější.
Zdroj: MF DNES, Dana Obermajerová

Jehněčí kotletky na grilu podle
šéfkuchaře Romana Pauluse
Na 10 kotlet potřebujeme marináda: 2 lžíce pasty
tandoori (nebo tandoori
koření), 50 ml bílého jogurtu,
drcený koriandr, římský kmín,
česnek, čerstvý koriandr.
Salát z lilku baba ganoush:
1 lilek, 1 červenou cibuli, 100 g
rajčat, česnek, mátu, olivový
olej, citronovou šťávu, sůl, pepř.
Postup: Suroviny na marinádu
smícháme. Kotletky očistíme
a naložíme (kosti necháme
čisté – zbytečně nebudou černat). Marinujeme asi šest hodin a následně
z obou stran grilujeme – maso by mělo být rovnoměrně propečené, ale
zůstat uvnitř růžové. Podáváme s kuskusem, zeleninovým salátem nebo
salátem baba ganoush: Lilek i se slupkou ogrilujeme, případně opečeme
přímo nad plamenem a oloupeme. Smícháme s najemno nakrájenou
cibulí, kostičkami rajčat a ostatními surovinami a ochutíme nasekanou
mátou, česnekem, citronovou šťávou, solí a pepřem.
Zdroj: Lidovky.cz
INZERCE

Hamburger s kozím sýrem
Potřebujeme: 600 g mletého zadního hovězího
masa, 2 lžíce olivového oleje, sůl, pepř,
4 snítky tymiánu, 1 salát lolo biondo, 2 rajčata,
4 housky na hamburgery, 100 g kozího sýra s plísní
nakrájeného na plátky, omáčku na hamburgery dle
chuti (francouzský dresink, majonéza, hořčice
apod.), 50 g klíčků z ředkviček. Postup: Maso dáme
do mísy, přilijeme olivový olej, přidáme sůl, pepř,
tymián otrhaný od stonků, důkladně smícháme,
maso rozdělíme na 4 stejně velké díly a vytvarujeme
z nich placky silné asi 0,5 centimetru. Ze salátu
odtrhneme košťál a rajčata nakrájíme na tenká
kolečka. Housky rozpůlíme, opékáme je na grilu
z rozkrojené strany asi 3 minuty a dáme stranou.
Na rozpálený gril položíme maso a opékáme ho
z každé strany asi 4 minuty. Po prvním otočení
dáme na maso také plátek kozího sýra. Spodní část
housek potřeme omáčkou podle chuti, položíme
na ně listy salátu, plátky rajčat, maso se sýrem, poté
je posypeme klíčky z ředkviček, přiklopíme vrchní
částí a podáváme. Můžeme podávat například
s rajčatovým salátem.
Zdroj: iDNES.cz

Vepřová pečeně na rožni
s omáčkou ze sušených švestek
podle Zdeňka Pohlreicha
Potřebujeme: vepřovou pečeni, sůl, pepř, tymián.
Na omáčku: cibuli, olej, rozinky, 5 sušených švestek,
červené víno, tymián, hřebíček. Postup: Rozpálíme gril
na 190 °C. Dva kusy vepřové pečeně řádně osolíme a
opepříme. Podle vlastní chuti přidáme bylinky, například
tymián. Položíme masa na sebe tak, aby tuková část
byla zvenku, a pevně je stáhneme kuchyňským
provázkem. Napíchneme maso na vidlici a dáme na
rožeň. Pod něj nalijeme do misky trochu vody, kam bude
stékat šťáva. Střed grilu vypneme, kraje stáhneme
a necháme maso zvolna rožnit. Podle velikosti masa to
bude trvat zhruba hodinu až hodinu a čtvrt. Hotové
maso zabalíme do alobalu a necháme ho odpočinout.
Než bude maso hotové, připravíme si omáčku. Na oleji
opékáme nahrubo nakrájenou cibuli. Vsypeme pár
rozinek a sušené švestky. Zalijeme vše červeným vínem,
ochutíme čerstvým tymiánem a hřebíčkem. Hřebíčky
můžeme napíchat do kusu cibule a pak je snadno
najednou vyndat. Necháme víno odpařit. Na závěr do
omáčky vmícháme šťávu, která zbyla z rožnění masa,
a provaříme. Nakrájíme maso na plátky a podáváme
s omáčkou a bagetou.
Zdroj: Rozpal to, šéfe! (FTV Prima)

Česká republika

Snaha o rychlou a pokud
možno bezpracnou
„očistu“ organismu je
spíš honem na vaši
peněženku. Jen na čas
úplně překopat jídelníček
je spíš kontraproduktivní.
ČR | Po Vánocích na nás útočily reklamy nabádající k rychlému shození kil
„vypapaných“ během svátků. Jen co
mnozí vyzkoušeli – většinou neefektivně či dokonce nezdravě – zhubnout pomocí více či méně drastických diet, už
jsou všude okolo tipy na jarní očistu
těla od škodlivých látek.
Různé půsty a detoxikační diety jsou
přitom podle mnohých odborníků zbytečné. „Široká nabídka různých možností
detoxikace představuje hlavně úspěšnou
detoxikaci peněženek,“ řekla pro magazín Rodina DNES nutriční specialistka
Aneta Hásková ze 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Dramatické překopání zavedeného jídelníčku
podle
„univerzálních“
rad, tedy nikoliv nastaveného na základě individuálních potřeb a zdravotního
stavu každého člověka, ve výsledku
může být spíše kontraproduktivní. Zázračná metoda, která by pročistila vnitřINZERCE

14. května 2021 25

Jarní „detox“ je mýtus,
půst někdy spíš uškodí
Smoothie dodá živiny a přitom nezatíží organismus

FOTO | SHUTTERSTOCK

nosti, krev a napumpovala do těla novou
mízu jednoduše neexistuje. Při jarní, respektive jakékoliv očistě a úlevě organismu se stačí držet zdravého rozumu.
„Určitě nedoporučuji úplné vyloučení
základních živin z jídelníčku, ale pouze
omezení některých skupin potravin,
jako jsou smažené, tučné a vysoce slazené potraviny,“ radí Aneta Hásková. Taková úprava stravy přispěje k lepšímu
trávení a budete cítit i více životního elá-

Jedním z nejlepších způsobů, jak ovoce a zeleninu zužitkovat a získat z nich maximum látek
prospěšných organismu, jsou smoothie – čerstvé ovocné a zeleninové koktejly. Samotná
výroba smoothie není nic obtížného. Zkrátka vezmete, co máte k dispozici, a mixujete.
„Kombinace surovin záleží zcela na vašich chutích. Některé suroviny k sobě ladí více,
podporují vzájemně svoji chuť, jiné stačí přidat jen v malém množství, u některých by vás ani
nenapadlo, že se dají mixovat a vypít,“ říká Josef Tydlačka, šéfkuchař Spa hotelu Lanterna.
Jak dodává, už dvě skleničky smoothie jsou plnohodnotnou snídaní, která obsahuje vše
potřebné pro začátek nového dne. „Základem pro přípravu smoothie je výkonný
vysokootáčkový mixér, který si poradí i s tvrdou zeleninou, mraženým ovocem či ledem.
Smoothie nejlépe chutná vychlazené,“ radí. A jaká smoothie Josef Tydlačka doporučuje?
Smoothie pro detoxikaci – čerstvý ananas, banán, řapíkatý celer, zelené jablko, špenátové
listy, citron, voda/led + superpotraviny: kapusta, mladý ječmen.
Smoothie pro posílení imunity – 100% jablečný džus, banán, jablko, červená řepa, mrkev,
maliny, voda/led + superpotraviny: chia semínka.

nu. Naopak jednorázové vyřazení běžných jídel je pro tělo velkou zátěží. Organismus ztrácí některé živiny a vitaminy,
které bez odborného vedení nejsme
schopní adekvátně nahradit. Nedostatek
energie pak vede k únavě, podrážděnosti
a po skončení půstu či „detoxu“ zase k

rychlému nabrání přebytečných kilogramů. Organismu tedy kromě zdravého pohybu nejlépe pomůžete zařazením dostatku ovoce, zeleniny a omezením tučných jídel. Že nejde o nic nového? Jistěže ne, ale je to užitečnější než jednorázový „detox“ v podobě hladovění.
(re)

CNN PRIMA NEWS
To nejlepší z pořadu INTERVIEW

Čtyřicet dní v jeskyni.
„Nechtěli jsme pryč“
V

jeskyni se nám žilo velmi
dobře. Navyknout si na to, co cítíme, bylo ze začátku velmi překvapivé. V pořadu Interview CNN Prima NEWS to řekl moderátorce Anně
Kadavé cestovatel, badatel a vedoucí expedice Deep Time Christian Clot, který
se spolu se skupinou lidí na 40 dní nechal zavřít do jeskyně na jihu Francie.
Odříznutí od vnějšího světa museli
účastníci experimentu spolupracovat.
Expedice byla první svého druhu na
světě. Clotovi myšlenku projektu vnukla
současná doba a covid-19. „Všimli jsme
si, že spousta lidí neměla vůbec pojem
o čase. Byli dezorientováni a nemohli si
zvyknout. Chtěli jsme to trochu dotáhnout do extrému a uzavřít lidi do jeskyně, kde nebudou mít vůbec žádné pojetí
o čase, abychom věděli, jak se mozek přizpůsobí takové situaci,“ popsal Clot.
INZERCE

Účastníci experimentu neměli žádné
spojení s vnějším světem a nacházeli se
v místě s téměř stoprocentní vlhkostí
vzduchu a teplotou 10 stupňů Celsia.
„Bylo to opravdu zajímavé, protože
jsme byli ve skupině, pomáhali si a fungovali společně. Díky tomu jsme to prožili docela dobře,“ sdělil cestovatel.
„Museli jsme si zvyknout sami na sebe
a poslouchat vlastní tělo, ne hodinky.
Znovu si navyknout na to, co cítíme,
bylo ze začátku překvapivé,“ dodal.
Skupina se skládala z 15 lidí. „Chtěli
jsme vytvořit skupinu zastupující současnou situaci a společnost. Šlo o lidi
rozmanitých profesí a znalostí. To bylo
zajímavé – pokud má každý různé nápady a myšlenky, najdete v tu chvíli správné řešení. Někteří se znali, byli jsme
jako malá vesnice ztracená v horách,“
uvedl v Interview Clot.

V jeskyni účastníci studovali například mozek, sami sebe, rozhodování,
biologii, prostředí anebo mapovali jeskyni. Někteří z nich nakonec nechtěli z dočasného podzemního domova odejít,
protože nedodělali svoji práci. „Budeme
se tam vracet příští víkend, abychom vše
dokončili. Někteří do toho byli opravdu
zažraní. Všichni kromě jednoho člověka
chtěli dál zůstat v jeskyni. Bylo to dost
překvapivé,“ řekl cestovatel.

Ztratili pojem o čase
Účastníci expedice si mysleli, že uběhlo
pouze 30 dní, ale bylo jich o deset více.
„Z experimentu máme spousty dat.
Víme, že došlo k určitým změnám mozku, změnily se také naše emoce, vnímání, schopnost se hýbat, cítit. A myslím,
že jsme získali dobré poučení do bu-

Badatel Christian Clot
doucnosti – pokud lidé budou fungovat
společně, mohou odolat všem situacím,“ uvedl badatel.
Skupina z jeskyně vyšla na konci dubna. „Pořád mě překvapuje, že jsme venku. V jeskyni nám bylo velmi dobře.
Nyní si musíme zvyknout na současný
divoký život,“ dodal Clot.
(ri)
Interview se slavnými lidmi a zajímavými osobnostmi veřejného života
můžete sledovat na CNN Prima
NEWS každý všední den v 17.30.

HUDEBNÍ IMPULSY

Veronika
zdravotní sestra

Písničkový
svět Miroslava
Donutila
FOTO | PETR KAHOUN

JOSEF VLČEK

M

iroslav Donutil oslavil v únoru
sedmdesátiny. Při té příležitosti
se psalo o jeho hereckých výkonech, o jeho vynikajících bavičských
schopnostech i o tom, že je výborným
moderátorem televizních a rozhlasových pořadů. Trochu na okrají zůstaly
zmínky o jeho pěveckém umění. Přitom
Donutil má na svém kontě čtyři úspěšná
alba. Rádio Impuls se rozhodlo ukázat
Miroslava Donutila znovu jako zpěváka, a proto s ním odvysílá 20. května od
20 hodin neobvyklý Živáááák v cyklu
Písničky mého života z klubu Doupě.
Jako zpěvák se Donutil poprvé objevil na deskách v roce 1996 s albem Písničky z Balady pro banditu. Za pomoci
Petra Maláska rekonstruoval písničky,
které zpíval v roli Nikoly Šuhaje v legendárním představení Divadla na provázku z roku 1974 a o tři roky později v následujícím stejnojmenném filmu. Skladatel Miloš Štědroň napsal pro představení a film hudbu ve folklorním,
a přesto až trampském stylu, která se výrazně uchytila v tehdejší veřejnosti. Některé z písní se hrají u táboráků dodnes.
Třeba Ani tak nehoří nebo Zabili, zabili.
V roce 1997 mu vyšlo druhé album
Písničky, které mám rád. Byla to kolekce většinou romantických písní. Část
byla postavena na cover verzích dobře
známých zahraničních hitů Cata Stevense, Roda Stewarta, Erika Claptona, Louise Armstronga a dalších, část byla poklonou českým skladatelům, hlavně Jiřímu
Šlitrovi a Jiřímu Suchému. Donutil víc
než kdo jiný na této desce ukázal, jak je

důležité, aby zpěvák měl i herecký talent, s nímž může proniknout hluboko
do sdělení textu. V doprovodu kláves
Petra Maláska a kytaristy Ivana Koreného zazní mnohé z nich i z klubu Doupě.

Songy nejen z „provázku“
Třetí desku nahrál Donutil v listopadu
1998. Album Ten báječnej mužskej svět
se skládá z irských lidových písní, které
pro něj do češtiny přetextoval skvělý
Petr Rada. Autor textu Modlitby pro
Martu napsal pro Donutila dvanáct písní
sice původně irských, ale „s českou náladou a povahou“. Skladby Toulat se po
hvězdách, U tří starých lip nebo často
hraná titulní píseň padly Donutilovi jako
ulité a z alba se stal v první polovině následujícího roku bestseller.
Se čtvrtou deskou z roku 1999 se Donutil znovu vrátil k brněnské divadelní scéně. Jak sám během Živááááku pro Rádio
Impuls řekl, Písničky z Provázku se prodávaly z jeho desek nejméně, ale ti, kdo se
zabývají vlivem Divadla na provázku na
českou hudbu, uvítali provedení nejznámějších písní z jeho objevných inscenací
jako cenný dokument o tom, jak se v experimentálním divadle prolínala poezie s písněmi a klasická díla s pop kulturou.
Jak už název cyklu Rádia Impuls naznačuje, Donutil si nejvíc skladeb vybral z alba Písničky, které mám rád.
A nutno říct, že způsob, jakým zazpíval
Pramínek vlasů, neměl chybu. To uznal
i Aleš Háma, který si mezi skladbami
s Donutilem o muzice povídal. Nenechte si Písničky života Miroslava Donutila
ve čtvrtek 20. května na Impulsu ujít.

UDĚLEJME
TEČKU
ZA VYČERPÁNÍM
Očkování proti COVID-19 je šance
ulevit přetíženému zdravotnictví.
Zjistěte více na ceskoockuje.cz
nebo na lince 1221.

28 14. května 2021

Česká republika

Kočičí prdění

Pozdvižení při pořadu Prostřeno! na jihu Moravy
ČR | Prostřeno! bude v Jihomoravském
kraji. O výhru 60 tisíc v pondělí zabojuje maminka na mateřské Lenka (27 let).
Udělá salát Caprese, dýňový krém, zapečené plátky masa se slaninou, sýrem
a smetanou. Mazat se nebude ani s úkolem týdne, kterým je připravit pěnu. Na
stůl dá misku s vodou, saponátovou pěnou a k tomu gumovou kachničku. Soupeři nepochopí, o co jde. Spíš než úkol
týdne je napadne, že jim chce hostitelka
naznačit, že by se měli umýt…
Úterní večeři nachystá technik
Pepa (29). Jakmile dámy zjistí, že je nezadaný, začnou dorážet, proč ještě nezakotvil ve vztahu? Pepa připraví kubánský sendvič, který okoukal z filmu,
a parmazánové brambory s panenkou.
Ve středu uvaří skladnice Nela (33).
Žije s partnerkou. Hosté jsou zaskočeni,
to od ní nečekali. Bude podávat tortillové mini roládky, medailonky z vepřové
panenky s houbovým přelivem, opékané brambory a ovocné košíčky. A právě
ty se jí vůbec nepodaří. Podávat tedy
bude nejen svoje zpackané výtvory, ale

také košíčky, které dělala den dopředu
její přítelkyně. Hostům se ale o tom „zapomene“ zmínit.
Ve čtvrtek pozve soupeře k sobě
domů Kristýna (29). Pracuje jako podsládek v pivovaru. Hostům vlastní pivo
ale nedá ochutnat, protože zrovna žádné
nemá. Budou zklamaní. I z jejího menu.
Korunu večeru dá kočka pod stolem.
Zkazí i zábavu – během poznávání chutí a vůní si prdne, takže v tom puchu už
nikdo nebude chtít ani pokračovat. Odrazí se to na bodování?
Jako poslední se k plotně postaví elektrikář Honza (43). Hosty přivítá v krásném domě s protipožárními alarmy. Jeden se rozezní během večeře, Honza totiž nechá plotnu bez dozoru – a bude
oheň na střeše. Tedy skoro.
Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17:50 hodin, ať víte, jak
všechno dopadmne.
(kot)
Kubánský sendvič
Ingredience: 500 g vepřové kýty, pomerančový džus, 1 citron, 1 limetka, 2 až

Zleva Kristýna Horáková, jejíž kočka rozehnala soupeře puchem, Jan Šubrt,
Josef Moravčík, Lenka Kaštánková a Nela Dočekalová.
FOTO | FTV PRIMA
3 PL plnotučné hořčice, 100 g slaniny,
100 g plátků parmazánu, pár kvašených
okurek, sůl, pepř. Postup: Maso osolíme, opepříme a naložíme do pomerančového džusu, přidáme pokrájený citron a
limetku a necháme marinovat přes noc.
Poté maso pečeme na 200 °C 2,5 až
3 hodiny. Po upečení ho roztrháme vidličkou, bagetky pomažeme plnotučnou
hořčicí, přidáme maso,
okurku, plátky parmazánu a slaninu, pomažeme máslem
a zapečeme
v grilu.

Zapečené plátky se smetanou
Ingredience: 1 kg brambor, vepřová
kýta, 100 g
sýru gouda,
100 g slaniny,
200 ml smetany 33 %, grilovací koření,
sůl. Postup: Maso nakrájíme na plátky
a naložíme do směsi oleje, soli a grilovacího koření. Rozehřejeme si troubu na
250 °C. Nakrájíme brambory bez slupky na plátky. Plech si vymažeme olejem a přidáme pokrájené brambory a
maso. Dáme do vyhřáté trouby a pečeme 1,5 hodiny. Poté přidáme slaninu a
sýr. Po dalších 15 minutách polijeme
smetanou a necháme 20 minut zapéct.

INZERCE

Ambasador SMART regionu Zlínského
kraje. VŠ se zalíbením pro IT a práci s daty,
krajský patriot a nadšenec pro regionální
témata. ŘP sk. B. Googler projektů dobré
praxe ze zahraničí a jiných krajů v ČR,
znalost AJ/NJ. Týmový hráč se základními
manažersk. dovednostmi. Email:
trcka@ticzlin.cz

Zlínský kraj

Řidič odtahového vozu (C+E). Náplň
práce - transport vozidel mezi pobočkami,
péče o odtahové vozidlo. Požadujeme řp.
sk. C+E, profesní průkaz, karta řidiče
podmínkou. Nabízíme náborový příspěvek
30 000Kč, pracovní doba Po-Pa, 8:00-16:30.
Kontakt: veronika.novakova@aaaauto.cz

Více na www.jobdnes.cz/detail/0G070U

Více na www.jobdnes.cz/detail/0FJZN0

Řidič odtahového vozu - Liberec Náplň
práce - transport vozidel mezi pobočkami,
péče o odtahové vozidlo. Požadujeme řp.
sk. C+E, profesní průkaz, karta řidiče
podmínkou. Nabízíme náborový příspěvek
30 000Kč, pracovní doba Po-Pa, 8:00-16:30.
Kontakt: veronika.novakova@aaaauto.cz

Marketing, reklama, public relations

Více na www.jobdnes.cz/detail/GE7ASG

AURES
Holdings a.s.

AURES
Holdings a.s.

Tiskový mluvčí/tisková mluvčí

22 980 - 33 790 Kč / měsíc

Marketingový specialista (36 - 49.000 Kč)

36 000 - 49 000 Kč / měsíc

Marketing & Social Networks Manager

30 000 - 60 000 Kč / měsíc

Social Media Specialist
Více na www.jobdnes.cz

POTŘEBUJETE SI PŮJČIT?
Porovnáme vám nabídky a pomůžeme vybrat tu nejvýhodnější.
RPSN již od 6,06 %.

Víte, že můžete své půjčky sloučit do jedné a ušetřit na splátkách?

TV program týdeníku 5plus2

sobota 15. května 2021

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.25 Polopatě 7.15 O divoké kachně 7.35 Páni
kluci 9.00 Pan Tau (8/33) 9.40 Gejzír 10.10
Dobrodružství Sherlocka Holmese 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 princezně na klíček 14.05 Spící princ 14.55
Poslední mohykán 16.25 Hercule Poirot XIII
18.00 Móda s Terezou Vu 18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.52 Branky, body, vteřiny

7.05 Looney Tunes: Úžasná show II (26) 7.35
Kačeří příběhy 8.25 Tvoje tvář má známý hlas –
Šampioni 11.10 Koření 12.10 Volejte Novu 12.45
Rady ptáka Loskutáka 13.40 Tipy ptáka
Loskutáka 13.55 Utajený šéf III 15.10 Hitch: Lék
pro moderního muže 17.35 Mezi námi děvčaty
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Astro Boy II (8) 6.30 Psí život (7) 6.55
M.A.S.H (42) 7.30 M.A.S.H (43) 8.00
Autosalon.tv 9.00 Cyklosalon.tv 9.30 Hudson
a Rex II (12) 10.25 Máme rádi Česko 12.10
Vraždy podle Agathy Christie (3) 14.15
Záhady Emmy Fieldingové: Staré křivdy.
Krimifilm (USA, 2018) 16.10 Provdám svou
ženu. Filmová komedie (ČR, 1941) 17.55 Na
houpačce 18.40 Eva testuje 18.52 Počasí
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Krimi zprávy
19.55 SHOWTIME

5.20 Umění je cool 6.20 Pevnost Boyard (2, 3)
11.15 Re-play 11.50 COOL e-sport 12.20 Futurama
IV (54, 55) 13.15 Simpsonovi XXII (11) 13.45
Simpsonovi XXII (12, 13) 14.45 Simpsonovi XXII
(14) 15.05 Let’s Dance 2 17.15 Futurama IV (56, 57)
18.15 Simpsonovi XXIII (17, 18) 19.15 Simpsonovi
XXIII (19, 20) 20.15 Madagaskar 2: Útěk do Afriky
22.05 Tropická bouře 0.15 Simpsonovi XXIII (17)
0.45 Simpsonovi XXIII (18)

20.10 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.20 Minišou Karla Šípa
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Maigret a stará dáma
Detektivka (Fr., 1994).
Hrají B. Cremer, O. Laureová,
B. Ageninová, B. Freyd,
O. Cruveiller. Režie D. Delrieux
0.00 Rocco Schiavone
7. 7. 2007. Detektivní seriál
(It., 2018). Hrají M. Giallini,
C. Vismaraová, E. D’Argenio,
M. Reale, I. Ragoneseová.
Režie G. Manfredonia
1.40 Banánové rybičky
2.00 Na forbíně TM
2.45 Sama doma
4.15 Chalupa je hra
4.40 Pod pokličkou
5.00 Kuchařská pohotovost

Joj Family
SOBOTA 7.05 Noviny 7.45 Policisté v akci 8.50

Policisté v akci 9.45 Nová zahrada 10.50 Na chalupě
11.50 Nové bydlení 12.55 Dr. Dokonalý (4/16) 13.50
První oddělení 14.20 Dlouhá míle (2) 16.00 Plechová kavalérie (1/7) 17.00 Nová zahrada 18.00 Na
chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém
nebi 22.20 30 případů majora Zemana (1/30) 23.35
Dr. Dokonalý (4/16) 0.20 V sedmém nebi

NEDĚLE 5.10 Noviny 5.45 Krimi 6.10 Noviny

6.45 Policisté v akci 7.45 Policisté v akci 8.45
Rodinné záležitosti 9.55 Rodinné záležitosti 11.05
V sedmém nebi 13.15 Boj o Moskvu 2. – Tajfun 16.50
Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Plechová kavalérie (1/7) 21.15 Případ
pro zvláštní skupinu (1/6) 22.40 Policisté v akci
23.40 Policisté v akci 0.25 Aféry 2

PONDĚLÍ 6.30 Noviny 7.00 Soudní síň 8.05

Soudní síň 9.05 Soudní síň 10.05 Soudní síň 11.10
Policisté v akci 12.05 Pod povrchem (11) 13.10
Aféry 2 14.05 Soudní síň 15.05 Soudní síň 16.10
Soudní síň 17.10 Policisté v akci 18.20 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Boj o Moskvu 2 –
Tajfun 23.55 Nový život II (33) 0.40 Nové bydlení

SÉRUM PRAVDY

AKČNÍ

20.20 Mrakodrap
Akční thriller (USA/HG, 2018)
22.05 Mělčiny
Thriller (USA, 2016)
23.45 Hitch: Lék pro moderního muže
Romantická komedie (USA, 2005)
1.50 Krok za krokem II (7)
2.25 Víkend
3.15 Co na to Češi

ÚTERÝ 7.10 Soudní síň 11.10 Policisté v akci 12.20

Pod povrchem (12) 13.25 Nový život II (33) 14.25
Soudní síň 16.30 Soudní síň – cz 17.15 Policisté v akci
18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
30 případů majora Zemana (1) 21.30 Rodinné záležitosti 22.45 Nový život II (34) 23.45 Nové bydlení

STŘEDA 9.10 Soudní síň – cz 10.05 Soudní síň

11.05 Policisté v akci 12.00 Pod povrchem (13) 13.05
Nový život II (34) 14.05 Soudní síň 17.10 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Případ pro zvláštní skupinu (1) 21.40 Dlouhá
míle (3) 23.10 Nový život II (35) 0.10 Nové bydlení

ČTVRTEK 7.10 Soudní síň 11.05 Policisté v akci
12.05 Pod povrchem (14) 13.10 Nový život II (35)
14.15 Soudní síň 16.25 Soudní síň – cz 17.10 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Aféry 2 21.05 Rodinné záležitosti 22.10 Nový
život II (36) 23.15 Nové bydlení 23.55 Pod povrchem

PÁTEK 9.10 Soudní síň – cz 10.00 Soudní síň 11.00

Policisté v akci 12.00 Pod povrchem (15) 13.05 Nový
život II (36) 14.05 Soudní síň 17.10 Policisté v akci 18.20
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Chlapi
přece nepláčou 22.05 30 případů majora Zemana (2)
23.20 Nové bydlení 0.00 Pod povrchem (15)

20.15 Einstein – Případy nesnesitelného génia (2)
Balistika. Komediální seriál
(ČR, 2020). Hrají V. Kotek,
A. Polívková, P. Zedníček,
E. Josefíková, J. Lachnit.
Režie V. Moravec
21.30 Polda III (6)
Jed v srdci. Krimiseriál (ČR, 2018).
Hrají D. Matásek, I. Orozovič,
O. Pavelka, J. Vyorálek,
J. Kolesárová. Režie J. Fuit
22.50 Zabijákův osobní strážce
Akční komedie (USA, 2017).
Hrají R. Reynolds, S. L. Jackson,
G. Oldman, S. Hayeková, J. de
Almeida. Režie P. Hughes
1.25 Carrie
Horor (USA, 2013). Hrají
Ch. G. Moretzová, J. Mooreová,
J. Greerová. Režie K. Peirceová
3.25 Pachuť zrady
Thriller (USA, 2013)

Relax
SOBOTA 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00
Teleshopping 7.25 Mariana, královna noci 9.20 Paní
domu 9.50 Ostře sledovaný vlak 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Esmeralda 17.55 Mariana, královna noci 19.55
Žena za pultem 20.55 Esmeralda 21.55 Esmeralda
23.05 Top Relax 23.20 Luxus store
NEDĚLE 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00

Teleshopping 7.25 Mariana, královna noci 9.20
Krampovoloviny 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Žena za pultem 15.55 Esmeralda 16.55
Esmeralda 17.55 Mariana, královna noci 19.55
Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.00 Teleshopping 7.25 Mariana,
královna noci 9.20 Krampovoloviny 10.20
Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Esmeralda 17.55 Mariana,
královna noci 19.55 Esmeralda 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
6.25 Ještě větší lhář 8.10 Dr. House V (24) 9.05 Dr.
House VI (1) 10.00 Teleshopping 10.30 Osudové
léto 2 12.40 Neuvěřitelný Hulk 14.45 Robinsonovi,
animovaný film (USA, 2007) 16.30 Beethoven 5,
komedie (USA, 2003) 18.15 Země ztracených,
sci-fi komedie (USA, 2009) 20.00 Dumbo, dobrodružný film (USA, 2019) 22.15 Na odstřel, krimidrama (USA/VB/Fr., 2009) 0.35 Pád Londýna,
akční film (VB/Bulh./USA, 2016)

Prima Max
5.20 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
7.35 Astro Boy II (7) 7.55 Poslední loď IV (9, 10)
9.45 Láska z románu 11.40 Madagaskar 13.20
Maggie má plán, romantický film (USA, 2015)
15.20 Greta, romantický film (USA, 2009) 17.15
Vyhlídka na smrt, dobrodružný film (VB/USA,
1985) 20.00 Master and Commander: Odvrácená
strana světa, válečné drama (USA, 2003) 22.50
Válka Roseových, komedie (USA, 1989)

ÚTERÝ 10.20 Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Esmeralda 17.55 Mariana, královna noci
19.55 Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxusstore
STŘEDA 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Esmeralda 17.55 Mariana, královna noci
19.55 Žena za pultem 20.55 Esmeralda 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.50 Ostře sledovaný vlak 10.20
Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Žena za pultem
15.55 Esmeralda 17.55 Mariana, královna noci
19.55 Esmeralda 20.55 Esmeralda 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 10.20 Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Esmeralda 17.55 Mariana, královna noci 19.55 Esmeralda 20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 359

neděle 16. května 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
15.45
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.05
21.39
21.40
23.15
0.05
0.50
1.35
2.05

Zajímavosti z regionů 6.25 O obrovi,
který neměl srdce v těle 6.40
Poslední mohykán 8.15 Úsměvy
Marie Vášové 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.35 Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Princezna za tři koruny
Slasti Otce vlasti
Pane, vy jste vdova!
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Boží mlýny (6/6)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Vrah skrývá tvář
Případy detektiva Murdocha XIII
Na forbíně TM
Bolkoviny
Žiješ jenom 2x
Sváteční slovo předsedy Českého
sdružení Církve adventistů V. Vursta

Nova
5.55
6.50
7.15
8.05
9.10
10.20
12.35
14.15
15.45
17.30
19.30
20.20
23.00
23.35
1.20
3.15
3.50

Tlapková patrola (23, 24)
Looney Tunes: Nové příběhy (1)
Kačeří příběhy (23, 24)
Z pekla štěstí (3)
Bratříček a sestřička
Pohádka (N, 2008)
Můj přítel delfín
Rodinné drama (USA, 2011)
Strašidelný dům
Komedie (USA, 2003)
Trhák
Komedie (ČR, 1980)
Byl jednou jeden polda 3:
Major Maisner a tančící drak
Komedie (ČR, 1999)
Léto s kovbojem
Filmová komedie (ČR, 1976)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas –
Šampioni
Střepiny
Léto s kovbojem
Filmová komedie (ČR, 1976)
Trhák
Komedie (ČR, 1980)
Volejte Novu
Bratříček a sestřička

6.05
6.30
6.55
8.00
9.10
9.45
10.30
11.00
11.50
12.50
13.10
13.50
14.45
16.45
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.30
1.20
4.45

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (9)
Psí život (8)
M.A.S.H (43, 44)
Druhá světová válka: Cena říše
(11)
Prima SVĚT
Rozpal to, šéfe!
Prima Mazlíček
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Jak se staví sen
Parta hic
Filmová komedie (ČR, 1976)
Bezva ženská na krku
Romantická komedie (ČR, 2016)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Štěstí je krásná věc
Komedie (ČR, 2020)
Nenávist, kterou jsi probudil
Krimifilm (USA, 2018)
Mnichov
Thriller (USA/Kan./Fr., 2005)
Cyklosalon.tv

5.40 Žárlivá ženská 7.50 Beethoven 5 9.35
Teleshopping 10.05 Robinsonovi 11.50 Země ztracených 13.40 Dumbo 15.50 Sabrina, mladá čarodějnice 17.35 Hokejový zázrak, drama (USA, 2004)
20.00 Star Wars: Epizoda VI – Návrat Jediho, sci-fi
film (USA, 1983) 22.40 Stretch, komedie (USA,
2014) 0.25 Mělčiny, thriller (USA, 2016)

Prima cool
5.15 Umění je cool 7.00 To nejlepší z Top Gearu (3)
8.00 Pevnost Boyard (4) 10.30 Autosalon.tv 11.35
Cyklosalon.tv 12.10 Futurama IV (56, 57) 13.10
Simpsonovi XXII (15-18) 14.55 Quantum of Solace
17.15 Futurama V (58) 17.45 Futurama V (59) 18.15
Simpsonovi XXIII (21) 18.45 Simpsonovi XXIII (22)
19.15 Simpsonovi XXIV (1) 19.45 Simpsonovi XXIV
(2) 20.15 Transformers 3 23.25 Predátor

Prima Max
5.15 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
9.00 Astro Boy II (8) 9.30 Poslední loď IV (10)
10.25 Poslední loď V (1) 11.20 Provdám svou ženu
13.10 Greta 15.00 Let’s Dance 3 17.15 Master and
Commander: Odvrácená strana světa 20.00
Iluzionista, romantické drama (USA/ČR, 2006)
22.15 Zabijákův osobní strážce, akční komedie
(USA, 2017) 0.50 Nenávist, kterou jsi probudil

pondělí 17. května 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Dobrodružství
Sherlocka Holmese 9.55 168 hodin
10.35 Minišou Karla Šípa 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 Pane, vy jste vdova!
15.40 Zavolejte porodní sestřičky II
(5/9)
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Rapl (10/13)
21.10 Reportéři ČT
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
21.50 Bába z ledu
23.35 Slavná hudební čísla
0.30 AZ-kvíz
1.00 Pod pokličkou
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Kalendárium

Nova
5.55
8.35
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.20
22.20
23.15
1.00
1.40
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4055)
Specialisté (33)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (947)
Castle na zabití VIII (18)
Dr. House VI (2, 3)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4056)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (130)
Specialisté (34)
Námořní vyšetřovací služba XVI
(18)
Dr. House VI (2, 3)
Castle na zabití VIII (18)
Námořní vyšetřovací služba XVI
(18)
Střepiny

Prima
6.15
7.00
8.10
8.50
10.10
12.00
13.00
14.00
15.00
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
0.00
0.35
1.30
2.25
3.25

Astro Boy II (10)
Nový den
M.A.S.H (45)
Ohnivý kuře (6)
Danielle Steelová: Moji synové
Romantický film (USA, 1995)
Walker, Texas Ranger VIII (17)
Policie Hamburk II (11)
Policie Hamburk II (12)
Námořní vyšetřovací služba XIII
(21)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Sestřičky (67)
Poklad z půdy
Policajt, nebo spratek (5)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XIII
(21)
Policie Hamburk II (11)
Policie Hamburk II (12)

Nova Cinema
5.30 Osudové léto 2 7.35 Bratříček a sestřička 8.45
Dumbo 11.25 Můj přítel delfín 13.35 Teleshopping
14.10 Star Wars: Epizoda VI – Návrat Jediho 16.40
Trhák 18.10 Dračí srdce: Boj o trůn, fantasy film
(USA, 2017) 20.00 Mezi námi děvčaty, komedie
(USA, 2003) 21.55 Obhájce, thriller (USA, 2011)
0.10 Hokejový zázrak, drama (USA, 2004)

Prima cool
8.05 Flash II (10, 11) 10.00 Hvězdná brána IV (15, 16)
11.55 Futurama V (58, 59) 12.55 Simpsonovi XXII
(19-22) 14.50 Hvězdná brána IV (17, 18) 16.45
Futurama V (60, 61) 17.45 Simpsonovi XXIV (3-6)
19.45 Simpsonovi XXXII (17) 20.15 Partička 20.55
Nečum na mě show 21.25 7 pádů Honzy Dědka
22.35 Cesty k úspěchu 22.45 Teorie velkého třesku
XII (13) 23.15 Re-play 23.50 Simpsonovi XXIV (3-5)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.40 Astro Boy II (9) 9.00
Poslední loď V (1) 9.55 Poslední loď V (2) 10.50
Záhady Emmy Fieldingové: Staré křivdy 12.45 Let’s
Dance 3 14.55 Pro lásku cokoliv 16.45 Transformers
3, akční film (USA, 2011) 20.00 Chlap na roztrhání,
komedie (USA, 2012) 22.05 Otevřené moře, dobrodružné drama (USA, 2003) 23.50 Iluzionista,
romantické drama (USA/ČR, 2006)

úterý 18. května 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky II (5/9) 10.00 Po stopách
hvězd 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 Všechno, co mám ráda
14.30 Pyžamo
14.50 Všechnopárty
15.40 Zavolejte porodní sestřičky II (6/9)
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Strážmistr Topinka (5/13)
21.00 Černí baroni (7/11)
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.55 Marta a Věra 2 (3, 4/8)
22.55 Komici na jedničku
23.50 Kriminalista
0.50 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.45
23.45
1.30
2.10
3.10
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4056)
Specialisté (130)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (948)
Castle na zabití VIII (19)
Dr. House VI (4, 5)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4057)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Anatomie života (19)
Mise nový domov
Víkend
Dr. House VI (4, 5)
Castle na zabití VIII (19)
Mise nový domov
Krok za krokem II (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (948)
Novashopping

6.15
7.00
8.05
8.45
10.10
12.00
12.55
14.55
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.40
22.55
23.30
0.05
1.05
2.00
3.55

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (11)
Nový den
M.A.S.H (46)
Sestřičky (67)
Danielle Steelová: Rodinné album
(1/2)
Romantický film (USA, 1994)
Walker, Texas Ranger VIII (18)
Policie Hamburk II (13, 14)
Námořní vyšetřovací služba XIII
(22)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (106)
7 pádů Honzy Dědka
Rozpal to, šéfe!
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XIII
(22)
Policie Hamburk II (13, 14)
Prostřeno!

5.35 Beethoven 5 7.15 Dr. House VI (2, 3) 9.00 Dračí
srdce: Boj o trůn 11.20 Star Wars: Epizoda VI –
Návrat Jediho 14.25 Strašidelný dům 15.55 Léto
s kovbojem 17.45 Hitch: Lék pro moderního muže,
romantická komedie (USA, 2005) 20.00 Inferno,
akční dobrodružný film (USA, 2016) 22.25 Obřad,
horor (USA/It./Maď., 2011) 0.40 Obhájce

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.15 Top Gear speciál (1) 8.35
Flash II (11, 12) 10.25 Hvězdná brána IV (17, 18) 12.30
Futurama V (60, 61) 13.20 Simpsonovi XXIII (1-4)
15.10 Hvězdná brána IV (19, 20) 17.15 Futurama V
(62, 63) 18.15 Simpsonovi XXIV (7-10) 20.15
Partička XXL 21.40 Show Jana Krause 22.50
Vikingové VI (14) 23.50 Nečum na mě show 0.25
Simpsonovi XXIV (7) 0.55 Simpsonovi XXIV (8)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.50 Astro Boy II (10) 7.10
Poslední loď V (2, 3) 9.00 Nikdy neříkej nikdy 11.50
Maggie má plán 13.55 Pro lásku cokoliv, romantický film (Kan., 2016) 15.50 Sestřička z hor: Vina
a trest, romantický film (N, 2017) 17.50 Chlap na
roztrhání, komedie (USA, 2012) 20.00 Smrtonosná
past 2, akční film (USA, 1990) 22.30 Krvavé předměstí, thriller (It./Fr., 2015)

středa 19. května 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky II (6/9) 10.00 Úsměvy Ivy
Janžurové 10.40 Strážmistr Topinka
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 Vrah skrývá tvář
15.35 Zavolejte porodní sestřičky II
(7/9)
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Panoptikum města pražského
(7/10)
21.15 Hercule Poirot XIII
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Příběhy slavných... Miloš Nedbal
23.40 Případy detektiva Murdocha XIII
0.25 AZ-kvíz
0.50 Pod pokličkou

Nova
5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35
22.55
23.50
1.30
2.10
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4057)
Anatomie života (19)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (949)
Castle na zabití VIII (20)
Dr. House VI (6, 7)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4058)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf III
Výměna manželek XI
Námořní vyšetřovací služba XVI
(19)
Dr. House VI (6, 7)
Castle na zabití VIII (20)
Námořní vyšetřovací služba XVI
(19)
Co na to Češi

6.15
7.00
8.05
8.45
10.15
12.00
13.00
15.00
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.30
1.25
2.20

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (12)
Nový den
M.A.S.H (47)
Slunečná (106)
Danielle Steelová: Rodinné album
(2/2)
Romantický film (USA, 1994)
Walker, Texas Ranger VIII (19)
Policie Hamburk II (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba XIII
(23)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Sestřičky (68)
Show Jana Krause
Einstein – Případy nesnesitelného
génia (2)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XIII
(23)
Policie Hamburk II (15)

5.05 Můj přítel delfín 7.00 Dr. House VI (4) 7.50 Dr.
House VI (5) 8.45 Sabrina, mladá čarodějnice 11.00
Byl jednou jeden polda 3: Major Maisner a tančící
drak 13.15 Mezi námi děvčaty 15.05 Hitch: Lék pro
moderního muže 17.25 Navždy a daleko 20.00
Mrakodrap 21.50 Šéfové na zabití 23.40 Obřad,
horor (USA/It./Maď., 2011)

Prima cool
7.05 Top Gear speciál (2) 8.35 Flash II (12, 13) 10.25
Hvězdná brána IV (19, 20) 12.30 Futurama V (62, 63)
13.20 Simpsonovi XXIII (5-8) 15.10 Hvězdná brána IV
(21, 22) 17.15 Futurama V (64, 65) 18.15 Simpsonovi
XXIV (11, 12) 19.15 Simpsonovi XXIV (13, 14) 20.15
Autosalon.tv 21.15 Partička 21.55 Operace Kondor
(4) 23.05 COOL e-sport 23.25 Simpsonovi XXIV
(11, 12) 0.20 Simpsonovi XXIV (13, 14)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.35 Astro Boy II (11) 7.55
Poslední loď V (3, 4) 9.45 Let’s Dance 3 11.50
Sestřička z hor: Vina a trest 13.50 Provdám svou
ženu 15.45 Hříšný tanec 2, romantický film (USA,
2004) 17.25 Smrtonosná past 2, akční film (USA,
1990) 20.00 Neřízená střela, komedie (VB/Fr.,
2010) 22.05 Interview s upírem, horor (USA, 1994)
0.30 Krvavé předměstí, thriller (It./Fr., 2015)

čtvrtek 20. května 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky II (7/9) 10.00 Panoptikum
města pražského (7/10) 11.05
Všechno, co mám ráda 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 Když kluci drží basu
14.45 Profesionálové
15.40 Zavolejte porodní sestřičky II
(8/9)
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Strážmistr Topinka (6/13)
21.00 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Rocco Schiavone
0.35 AZ-kvíz
1.10 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.45
22.40
23.15
1.05
1.45
2.25
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4058)
Výměna manželek XI
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (950)
Castle na zabití VIII (21)
Dr. House VI (8, 9)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4059)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(1022)
Můj svět je tvůj
Život ve hvězdách
Dr. House VI (8, 9)
Castle na zabití VIII (21)
Můj svět je tvůj
Život ve hvězdách
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
8.05
8.45
10.05
11.55
12.55
14.55
15.55
16.55
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.10
0.50
1.50
2.45
4.40

Astro Boy II (13)
Nový den
M.A.S.H (48)
Sestřičky (68)
Danielle Steelová:
Vzkaz z Vietnamu (1/2)
Romantický film (USA, 1993)
Walker, Texas Ranger VIII (20)
Policie Hamburk II (17, 18)
Námořní vyšetřovací služba XIII
(24)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (107)
Temný Kraj (4)
Polda II (7)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Námořní vyšetřovací služba XIII
(24)
Policie Hamburk II (17, 18)
Prostřeno!

Nova Cinema
6.00 Dr. House VI (6) 6.50 Dr. House VI (7) 7.40
Hokejový zázrak 10.15 Teleshopping 10.45
Strašidelný dům 12.20 Teleshopping 12.50 Gorily
v mlze 15.20 Řeka 17.40 Batman, dobrodružný film
(USA/VB, 1989) 20.00 Thor, akční fantasy film
(USA, 2011) 22.15 Poldovi v patách, komedie (USA,
1991) 0.30 Dračí srdce: Boj o trůn

Prima cool
6.05 Umění je cool 7.15 Top Gear speciál (3) 8.45
Partička 9.35 Simpsonovi XXXII (17) 10.00 Teorie
velkého třesku XII (13) 10.25 Hvězdná brána IV
(21, 22) 12.30 Futurama V (64, 65) 13.20
Simpsonovi XXIII (9-12) 15.10 Hvězdná brána V (1, 2)
17.15 Futurama V (66, 67) 18.15 Simpsonovi XXIV
(15, 16) 19.15 Simpsonovi XXIV (17) 19.45
Simpsonovi XXIV (18) 20.15 Skyfall 23.15 Predátor 2

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.50 Astro Boy II (12) 7.10
Poslední loď V (4) 8.05 Poslední loď V (5) 9.10
Sestřička z hor: Vina a trest 11.00 Transformers 3
14.15 Hříšný tanec 2 16.05 Sofiin případ, thriller
(Kan., 2016) 18.05 Neřízená střela, komedie
(VB/Fr., 2010) 20.00 Na samotě u lesa, filmová
komedie (ČR, 1976) 21.50 Už je tady zas, komedie
(N, 2015) 0.15 Interview s upírem

pátek 21. května 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky II (8/9) 10.00 Medvěd.
Komedie (ČR, 1985) 10.35 Strážmistr
Topinka (6/13) 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 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Miloš Nedbal
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četníci z Luhačovic (7/12)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.50 Toulavá kamera
1.20 Objektiv

Nova
5.55
8.35
8.50
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
22.35
0.45
2.20
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4059)
Ordinace v růžové zahradě 2
(1022)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (12)
Ordinace v růžové zahradě 2
(951)
Castle na zabití VIII (22)
Dr. House VI (10, 11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4060)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Jak se krotí krokodýli
Komedie (ČR, 2006)
RED 2
Akční film (Fr./Kan./USA, 2013)
Dr. House VI (10, 11)
Castle na zabití VIII (22)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
8.05
8.45
9.20
10.50
11.50
12.50
13.50
15.50
16.50
17.15
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.10

Astro Boy II (14)
Nový den
M.A.S.H (48)
M.A.S.H (49)
Slunečná (107)
Walker, Texas Ranger VIII (21)
Policie Hamburk II (19)
Policie Hamburk II (20)
Komisař Rex (1)
Policie v akci
Krimi zprávy
LIKE HOUSE
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Na samotě u lesa
Filmová komedie (ČR, 1976).
Hrají J. Kemr, Z. Svěrák,
D. Kolářová, M. Hradilková,
M. Hradilek. Režie J. Menzel
23.55 LIKE HOUSE
0.25 Policie v akci
1.25 Komisař Rex (1)
3.10 Policie Hamburk II (19)
4.10 Policie Hamburk II (20)

Nova Cinema
5.30 Batman 7.35 Dr. House VI (8) 8.30 Dr. House
VI (9) 9.20 Teleshopping 9.55 Nominace na Oscara
11.25 Řeka 13.50 Teleshopping 14.20 Cesta peklem
16.05 Thor 18.15 Nancy Drew a tajemné schodiště
20.00 Raubíř Ralf, animovaný film (USA, 2012)
21.55 Rallye smrti 2, akční film (N/USA/JAR, 2010)
23.45 Poldovi v patách, komedie (USA, 1991)

Prima cool
5.30 Umění je cool 7.00 Top Gear speciál (4) 8.25
Autosalon.tv 9.30 Re-play 10.00 COOL e-sport
10.25 Hvězdná brána V (1, 2) 12.30 Futurama V
(66, 67) 13.20 Simpsonovi XXIII (13-16) 15.10
Hvězdná brána V (3, 4) 17.15 Futurama V (68, 69)
18.15 Simpsonovi XXIV (19, 20) 19.15 Simpsonovi
XXIV (21, 22) 20.15 Sousedská hlídka 22.20
Kovbojové a dinosauři 0.15 Simpsonovi XXIV (19)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.45 Astro Boy II (13)
10.05 Poslední loď V (5) 11.00 Poslední loď V (6)
11.55 Chlap na roztrhání 14.05 Sofiin případ 16.00
Záhady Emmy Fieldingové: Trpčí než smrt 17.50
Zlatíčka pro každého, romantická komedie (USA,
2001) 20.00 Dech života, akční film (VB/USA,
1987) 22.50 Predátor 2, akční horor (USA, 1990)
1.00 Už je tady zas, komedie (N, 2015)

32 14. května 2021

Česká republika

Slavní lidé zpod
Svaté Hory
Kořeny animovaného
filmu nehledejme
v Praze ani ve Zlíně. Zdá
se, že tvůrci proslulých
pohádek mají nejčastěji
v rodném listě místa
okolo Příbrami.
EVA JAROŠOVÁ
ČR | I když jméno Václava Bedřicha
řadě lidí nic neřekne, jeho tvorbu zná
v Česku bezesporu úplně každý.
Jako režisér je totiž podepsán nejen
pod večerníčkovskými cykly Štaflík a
Špagetka, Říkání o víle Amálce, Maxipes Fík nebo Bob a Bobek, ale je především autorem i původní černobílé večerníčkovské znělky. „Václav Bedřich se
narodil 28. srpna 1918 v příbramské

Žabí ulici, nynější Ondrákově. Vystudoval místní gymnázium a po jeho ukončení byl přijat na právnickou fakultu v Praze. V roce 1939 však nacisté zavřeli české vysoké školy a Václav Bedřich nastoupil do filmových ateliérů ATIF, kde
se brzy stal předním animátorem.
Po válce přešel do studia Bratři v triku, kde pracoval pod Jiřím Trnkou. Již
od 50. let 20. století samostatně režíroval,“ připomíná na webu Poznej Příbram Hana Pegová z tamní Knihovny
Jana Drdy. Za svůj život Václav
Bedřich natočil 358 filmů a zařadil se k
legendám české animace.
Osmnáct let před Václavem Bedřichem se v Březových Horách narodila
také zakladatelka českého animovaného filmu, režisérka a výtvarnice Hermína Týrlová, která na filmovém plátně
rozpohybovala slavného Ferdu Mravence. „Cesta k mezinárodnímu úspěchu
Hermíny Týrlové nebyla snadná. Na jejím začátku byl příběh sirotka z chudé-

Spisovatel Jan Drda vydal soubor dvanácti příběhů České pohádky, ale třeba i
povídky z doby okupace a Pražského povstání Němá barikáda. FOTO | MAFRA
ho hornického kraje. Za vrchol její režijní tvorby je považován Uzel na kapesníku z roku 1958. Svůj poslední film, Pohádku na šňůře, natočila ve věku
85 let,“ uvádí Hana Ročňáková, která
řadu let vedla Galerii Františka Drtikola
– což byl také příbramský rodák.
Hermína Týrlová už ve městě pod
Svatou Horou svou pamětní desku má.
Členy Společnosti občanů a přátel Březových Hor byla umístěna na dům číslo
popisné 240 v roce 2000. Matriční knihy ale prokázaly, že nejde o rodný dům.
„Nápis letos upravíme podle zjištěných
skutečností. Bude nově odkazovat ne na
rodný dům, ale na dům, ve kterém Her-

mína Týrlová pobývala část svého života v dětství,“ vysvětluje starosta Příbrami Jan Konvalinka s tím, že podle matrik je rodným domem Hermíny Týrlové
dům číslo popisné 128.
Ulice spojující Pahorkovou a U Prokopa nese jméno Václava Šáry. Muži tohoto jména jsou dva a oba se narodili v
roce 1893 – generál ve Struhařích a akademický sochař v Příbrami. Příbramský
Václav Šára, třetí ze šesti dětí místního
krejčího, studoval na sochařsko-kamenické škole v Hořicích a poté na Akademii výtvarného umění v Praze. Jeho sochařské dílo obdivují Příbramští dodnes. Na náměstí Hynka Kličky stojí
jeho pomník padlým synům Březových
Hor, nebo v Jiráskových sadech zobrazuje sousoší dvě postavy z novely Filozofská historie – Vavřenu a Lenku, a je
poctou slavnému spisovateli Jiráskovi.
V tváři Lenky lze rozpoznat rysy Šárovy dcery Kristy a pro Vavřenu našel sochař předlohu v synovci Františkovi.
Václav Šára zemřel 17. června 1951
v Praze, pohřben je ve svém rodišti.
Slavný sochař by se letos měl v Příbrami dočkat nové pamětní desky, stejně
jako další rodák Václav Bedřich.

„Z hlediska vyššího
principu mravního...“

Příbramský rodák, režisér Václav Bedřich, se stal nesmrtelným díky znělce televizního večerníčku, kterou natočil už
v roce 1965. Večerníčkovské cykly se pak staly jeho celoživotním osudem. Je autorem cyklů Bob a Bobek, Maxipes
Fík, Štaflík a Špagetka, Říkání o víle Amálce, O makové panence, O zvířátkách pana Krbce a mnoha dalších.

Hermína Týrlová pocházela z Březových Hor, které jsou dnes součástí Příbrami. Věnovala se především loutkovému
filmu. Jejím prvním samostatným snímkem byl v roce 1942 Ferda Mravenec.
FOTO | 4x ARCHIV MAFRA

Loni si Příbramští připomněli dalšího
svého rodáka. Při příležitosti 50 let od
úmrtí spisovatele Jana Drdy mu ve městě odhalili pamětní desku. Drda se narodil 4. dubna 1915 v nynější Žižkově ulici. Maminka mu záhy zemřela, otec zmizel neznámo kam. Vychovávali ho střídavě prarodiče, nějaký čas žil i v sirotčinci. Přesto se mu podařilo absolvovat
příbramské gymnázium a dokonce se zapsat ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nakonec však z ekonomických důvodů studia zanechal.
„Byl vypravěčem poutavých příběhů,
které uchvacují malebností českého jazyka. Proto zůstává stále oblíbeným spisovatelem. Pro Příbram snad není autora, který by rodné město vypodobnil tak
plasticky jako on, se všemi jeho charakteristikami od hornických tradic až po
Svatou Horu,“ říká mluvčí příbramské
radnice Eva Švehlová a připomíná tak
Drdovu prvotinu Městečko na dlani,
v níž předobrazem městečka Rukapáně
byla právě rodná Příbram.

Ústecký kraj

14. května 2021 33

Sucho ovlivnilo populaci žab,
rozmnožují se méně
Odborníci obnovují tůně
a instalují zábrány
k silnicím, aby
obojživelníci z přírody
tak rychle nemizeli.
ZUZANA MENDLOVÁ
SEVERNÍ ČECHY | Na padesát tisíc
obojživelníků přenesli ke konci dubna přes silnice ochránci přírody v části severních Čech. Počty zachycených
zvířat jsou i přes deštivější loňský rok
a zimu bohatou na sníh nižší, než čekali. Podle odborníků jde o následky sucha z předchozích let. Navíc chování
žab ovlivnilo i chladné jaro.
Kvůli pravidelné jarní migraci spolek Bufo Ústí, který se jako jediný v Ústeckém kraji věnuje koordinovanému
transferu obojživelníků přes komunikace pro ně nebezpečné, vybudoval podél
silnic kolem deseti kilometrů bariér.
Vyrostly například v Českém středohoří, v Labských pískovcích či v části Národního parku České Švýcarsko.
U zábran, které chrání žáby i další zvířata před koly automobilů, v minulých
týdnech nacházeli ochránci přírody nejčastěji ropuchy obecné. Občas narazili
i na skokany hnědé a štíhlé nebo různé
druhy čolků.
Ani loňský rok, kdy nepanovala taková sucha, však nepomohl zmírnit pokles stavu žab. „Je znát, jak sucho výrazně ovlivnilo populaci žab. Počty
spadly hodně dolů. Sucho trvalo příliš
dlouho a obojživelníci nebyli schopni
se rozmnožit,“ uvádí zoolog Roman Vlček ze spolku Bufo Ústí. Na některých

Bez pomoci by spousta obojživelníků skončila pod koly aut.
lokalitách tak ochránci přenesli jen stovky jedinců.
Na chování žab ale mělo vliv i chladné počasí, které v době jejich tahu panovalo. Mnoho jedinců se na místa, která
slouží k rozmnožování, nevydalo a už
ani nevydá. „Tím se ale opět zbrzdí možnost zlepšení situace. Ztratíme další
rok, což není moc pozitivní výhled,“
říká zoolog.
Přesto aspoň jedna z lokalit ochránce překvapila mile. U Černého rybníka

u Žandova, kousek za hranicemi kraje,
přenesli tisíce čolků. „To už je raritní
hodnota a z našeho pohledu to byla úplná nádhera,“ přibližuje Vlček. V této lokalitě se navíc vedle běžných druhů žab
vyskytují i rosničky a blatnice, které na
jiných místech, jež má spolek na starosti, nežijí.
Pomoci žábám se snaží ochránci
i tím, že na vybraná místa spolu se
správci komunikací montují dopravní
značky, které na výskyt obojživelníků

FOTO | ARCHIV ROMANA VLČKA

upozorňují. Letos je mohli poprvé spatřit i řidiči v Českém Švýcarsku. Příští
rok by se mohly objevit v Českém středohoří.
Aby obojživelníci nemizeli z přírody
ještě rychleji, obnovují ochránci v krajině také menší tůně, které zvířata ráda
osidlují. Nepřítelem jsou totiž pro ně
i intenzivně využívané chovné rybníky,
kam z velké části putují. Rybí obsádka
totiž dokáže mnohdy zlikvidovat celý
žabí plůdek.

Covid: Vakcín je u praktiků velmi málo
ANDREA ANGERMANNOVÁ
SEVERNÍ ČECHY | Od začátku března
je možné se zaregistrovat na očkování
proti covidu v ordinaci praktického lékaře. V Ústeckém kraji z 237 ordinací praktiků očkuje přes 150. Přitom právě na praktiky spoléhali hlavně starší senioři, kteří se
báli cesty do velkých očkovacích center,
jenže praktikům chybějí vakcíny.
„Někteří kolegové - praktici proto zřejmě rezignovali a ztratili víru v to, že tento
systém má pro praktiky význam. Složitě
pacienty zadávají do systému, což očkovací centra nemusí, ale je to jeden z ukazatelů, aby vakcínu dostali. A vakcíny nebyly.
Současně se jejich pacienti přeregistrová-

vali do očkovacích center, kam se dostanou dřív. Mnoho kolegů na zapisování pacientů do systému na očkování rezignovalo,“ uvádí Roman Houska, krajský předseda Sdružení praktických lékařů. Kdyby
praktici ovšem vakcíny měli, určitě by
jich podle Housky očkovalo víc.
Situace se příliš nezmění ani v nejbližších dnech, praktici dostávají hlavně vakcínu AstraZeneca a dodávky, které na sever
přijdou, budou určeny hlavně pro druhé
kolo očkování.
Kvůli malým dodávkám vakcín praktici změnili strategii. „I my už jako sdružení nedržíme při rozdělování vakcín tu
strategii, že kolegové musí mít registrováno 100 pacientů, což platilo, a rozdělova-

li bychom vakcíny primárně asi tak, že
kdo z kolegů ještě nedostal nic, získá vakcínu přednostně. Problém je, že stále není
tolik vakcín, aby ji dostali všichni,“ posteskl si Houska.
Problémy s očkováním jsou hlavně na
venkově, kde lidé skutečně spoléhali hlavně na svého lékaře, protože nemají vůz,
aby se dostali do města, a v MHD se nákazy bojí. Na očkování tak čekají ještě stovky seniorů ve věku nad 80 let. Ve velkých
očkovacích centrech už přitom dostávají
vakcíny Pfizer i padesátníci, kteří na svého lékaře nespoléhali a rovnou se registrovali ke hromadnému očkování. Například
ve Šluknovském výběžku pacienty registrují tři lékaři a každý z nich dostal jen

100 vakcín AstraZeneca. „Vyočkovali
jsme je během dvou dnů a nic jiného jsme
nedostali. Podle mého názoru je praktikům poslali, aby jim zavřeli ústa, ale očkují hlavně očkovací centra. A pak nám chodí z rumburské nemocnice maily, že jim
propadají vakcíny, abychom jim poslali
zájemce. Je to Kocourkov,“ uvádí lékař
ze Šluknovského výběžku, který si nepřeje zveřejnit své jméno.
„Praktici vakcíny nedostanou, protože
je to obchod. Nemocnice za každého naočkovaného dostanou 500 korun plus bonusy, když naočkují hodně lidí v určitém termínu. Samy si tam přece nevypustí rybník,“ tvrdí další praktický lékař, který také
nechtěl být jmenován.
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Německý spisovatel Paul Heyse: Života nejlepší koření – dělat, …

Tajenka: … k čemu jsme stvořeni.

Nové Téma.
Diagnóza:
post-covid

P

rodělali jste covid-19, ale
stále vám není dobře? Pak
pravděpodobně bojujete
s jeho následky. Pandemie koronaviru totiž stvořila úplně novou
kategorii nemocných – takzvaných postcovidových. Týdny
i měsíce po prodělané infekci si
stěžují na únavu, dušnost, potíže
s čichem, nespavost, deprese, úzkosti nebo padání vlasů. Potýká
se s nimi až deset procent nemocných, bez ohledu na to, jak těžký
průběh infekce covid-19 prodělali. „Virus dokáže nějak obalamutit tělo, takže člověk necítí, že
má nedostatek kyslíku,“ říká
doc. MUDr. Vladimír Koblížek,
přednosta Plicní kliniky fakultní
nemocnice Hradec Králové.
„Naše statistiky ale ukazují, že
nějaké obtíže po pro prodělané
infekci má dokonce 30 až 40 procent lidí,“ dodává.
Proč
ženy vnímají
dušnost dříve
než muži? Čtěte v novém vydání týdeníku
Téma.
(lč)

Kurková tajila narození dcery
USA | Česká supermodelka Karolína
Kurková (37 let) se na Den matek na sociálních sítích pochlubila šťastnou novinkou. Oznámila narození dcery. Holčička, která dostala jméno Luna Grace,
se narodila už před dvěma týdny. „Vítej, Luno Grace, náš malý andílku, narozený na ‚růžový‘ superúplněk. Tolik tě
milujeme,“ napsala novopečená maminka na Instagramu k fotce dcery.
Superúplněk, který modelka zmiňuje, byl letos 26. dubna. S oznámením o
narození tak počkala dva týdny až do
svátku všech matek. Karolína Kurková
má s bývalým vojákem Archiem
Drurym syny Naoaha (11) a Tobina (5).
Modelka bydlí s rodinou ve Spojených
státech, ráda a často se vrací do Česka.
Rodačka z Děčína začínala s modelingem v patnácti letech, kdy získala exkluzivní kontrakt pro značku Prada. O tři
roky později se stala andílkem Victoria’s Secret. Kurkové nikdy nevadilo,
že první dítě měla na modelku docela
brzy, v pětadvaceti letech. Děti si přála,
jak prozradila před třemi lety.
„My ženy jsme tady od toho, abychom měly děti. Abychom měly tu zkušenost, jakou měla moje mamka, když
mě kojila, viděla náš vývoj, jak jsme
rostli, vychovávala nás. Je úplně super
toto zažít a prožívat jako rodič. Ano, někdy je to těžší všechno vybalancovat,

Těhotná Karolína Kurková
v půli prosince loňského roku.
Vpravo nahoře snímek
dcery Luny Grace,
jejího malého andílka.
Vpravo dole s manželem Archiem
Drurym.
FOTO | INSTAGRAM, AP
pracovat, mít u toho nějakou kariéru a
nějakou pozici, ale já musím říct, že
mám super rodiče, kteří mi pomáhají, a
prostě to nějak všichni dáváme,“ řekla
modelka.
(zar)

Chomutovsko, Lounsko a Žatecko
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Závody u zatopeného lomu budou
Oblíbené závodní série
u jezera Milada se
každoročně zúčastní
stovky běžců a cyklistů.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
PAVEL PŘIBYL
ÚSTECKÝ KRAJ | Ani letos lidé nepřijdou o závody v prostředí jezera Milada.
Rodinný sportovní seriál Milada Tour
bude mít opět tři hlavní akce. „V sobotu
5. června nás čeká běžecký Milada Run,
v srpnu Cyklozávod Milada a v prosinci
odložený Winter Milada Run,“ říká organizátor Michal Neustupa.
Oproti minulým ročníkům se organizátoři musejí potýkat s dopady koronavirové pandemie. „Nejvíce se nás epidemie
dotýká ekonomicky. Hlásí se méně závodníků, partneři z logických důvodů
snižují plnění a bohužel očekáváme i nižší příspěvky od města a kraje. I přesto
se snažíme pracovat naplno a vymýšlíme spoustu nových projektů. Příkladem
jsou dva virtuální charitativní běhy, ve
kterých se podařilo vyběhat přes 200 ti-

Na běžecké a cyklistické závody v rámci seriálu Milada Tour každý rok zamíří stovky lidí z celého Ústeckého kraje i odjinud.
FOTO | ARCHIV M. NEUSTUPY

síc korun. Penězi jsme podpořili infekční oddělení a Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) ústecké Masarykovy nemocnice
nebo ústeckou pečovatelskou službu,“
uvedl Neustupa.
V loňském roce dokonce došlo k odložení dvou závodů na letní měsíce, kdy
epidemie trochu oslabila. „Obě akce se
nám ale nakonec v rámci možností podařilo uspořádat téměř v plném rozsahu.
Zimní závod Winter Milada Run jsme
bohužel museli zcela zrušit, a to týden
před samotným konáním,“ vzpomíná
na loňský rok.
Organizátoři závodu se chtějí také
vrátit k organizování společných výběhů či cyklovyjížděk. Jejich spouštění závisí na aktuální epidemické situaci a vládních opatřeních. „Jakmile to
situace umožní, vrátíme se k organizování společných výběhů či cyklovyjížděk. V plánu máme i nový koncept virtuální Tour nebo výstavu fotografií k pátému výročí Milada Run. Uvažujeme
také o uspořádání menší sportovní konference, kam bychom rádi pozvali
úspěšné osobnosti českého sportu, například Jiřího Ježka. Tento nejúspěšnější paralympijský cyklista planety se stal
pro rok 2021 hlavní tváří celé naší Milada Tour,“ předestřel.

INZERCE

NABÍDKA

VOLEJTE
ZDARMA

DUBEN / KVĚTEN 2021

KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 1
11 12

PILSNER
URQ
QUELL
ležák 0,5 l

JUPÍ sirup
pomeranč 0,7 l

BIRELL
Bezovka 0,5
5l

BIRELL
Citronádaa
0,5
5l

BIRELL
Ledový čaaj
0,5
5l

1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ
SEMTEX
Orig
ginál 0,,5 l

RADEGAST
Rázná 10 0,5 l

BIRELL
Cola 0,5 l
JUPÍ sirup
lesní směs
0,7 l

KOFOLA
originál 2 l

BIRELL
L
zelený
ječmen
n 0,5 l

BIRELL
Malina &
Limetka 0,5 l

BIRELL
světtlý 0,5 l

VP KOZ
ZEL
11
řezaaný
0,,5 l

SEMTEX
High 0,5 l

SEMTEX
Krvavý pomeranč 0,5 l

GAMBRIMUS
ORIGINÁL 10
světlé výčepní 0,5 l
RADEGAST
Ryze hořká 12
0,5 l

VP KOZEL 11
me
edium 0,5 l

BIRELL
Pomelo &
Grep 0,5 l

NOVINKA

KLÁŠTO
ORNÁ
KA
ALCIA
sycen
ná 1,5 l
BIRELL
Hrozno 0,,5 l

BIRE
ELL
pollottmavýý 0,5
5l

MÉNĚ PENĚZ

150
0 MB
měsíčně
čně (69 Kč)

199 Kč
1 GB = 299 Kč
- jednorázově
- dokup k měsíčnímu
balíčku

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může získat max.
1 odměnu denně. Akce platí od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021 ve vybraných prodejnách
sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží z nabídky se může na jednotlivých
prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

P MOBIL A NA

KU

PŘENOS
ČÍSLA

ZDARMA

LEVNĚ JI

(1 GB = 89,80 Kč)

ZVĚTŠUJEME
a ZLEVŇUJEME
DATA

OO
IC

JTE

5 GB

jednorázově
norázově

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte věrnostní kartu
COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOP mezera
DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP 01042021 12345)

PU

VÍCE DAT

KLÁ
ÁŠTORNÁ KALCIA
jem
mně
ě sycenáá 1,5
5l

VP KOZEL
L
černý 0,5 l

S

BIRELL
Polotmavý
citrón 0,5 l

POŘI Ď
TE

BIRELL
Červený
pomeranč 0,5 l

INZERCE

Měděná replika
legendární 100 Kčs za 100 Kč!
Emise:
Exkluzivní měděná replika legendární 100 Kčs
Důležité:
Pouze 1 replika legendární 100 Kčs pro každého zákazníka
Téma:
Výročí československé
měny

Distributor:
Národní Pokladnice

Nejrychlejší způsob rezervace:
www.slavnastokoruna.cz; tel.: 810 50 50 20

Pozor:
Měděná replika legendární
100 Kčs za 100 Kč

Cena:
100 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

Uctěte legendární 100 Kčs exkluzivní měděnou replikou

Provázela nás přes třicet let, byla zvolena čtvrtou nejkrásnější
bankovkou světa. Dokonce sám československý národ si
tuto bankovku vybral ve veřejném hlasování za své platidlo!
Národní Pokladnice se rozhodla uctít její odkaz na věčné
mědi. Využijte jedinečnou příležitost vlastnit měděnou repliku
legendární bankovky 100 Kčs za symbolických 100 Kč.
Poštovné a balné je pro Vás zcela ZDARMA!

100 Kč
poštovné a balné ZDARMA

Nejrychlejší rezervace:

QR objednávka

Internetový rezervační systém:

www.slavnastokoruna.cz
Telefonní rezervační linka:

810 50 50 20

Po-Pá 9:00-18:00, So-Ne 9:00-15:00
Modrá linka – voláte za běžnou cenu místního hovoru

POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

VAŠE ČÍSLO
REZERVACE:

72015439

CENA:

100 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

DŮLEŽITÉ:

Pouze 1 replika legendární 100 Kčs na zákazníka

ZPŮSOB
REZERVACE:

www.slavnastokoruna.cz; 810 50 50 20

Vzhledem k exkluzivitě nabídky a očekávanému velkému zájmu
je možné objednat pouze 1 ks repliky legendární 100 Kčs.
Doporučujeme objednat co nejdříve!
Garantujeme Vám právo na vrácení repliky legendární 100 Kčs
ve lhůtě 14 dnů od doručení. Nabídka platí pouze 10 dní!

www.slavnastokoruna.cz

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní!
Téma:

Výročí československé měny

Avers:

Vyobrazení družstevnice a hutníka

Revers:

Hradčany

Rozměr:

100 x 50 mm

Kov:

Měď

Cena:

100 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

Důležité:

Pouze 1 replika legendární 100 Kčs na zákazníka

Internetový rezervační systém
www.slavnastokoruna.cz

