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Zahradní skvost pod hradem

Jako před 200 lety. Hrad Pernštejn otevřel obnovenou vrchnostenskou zahradu v podobě její největší slávy
ZUZANA BRANDOVÁ
NEDVĚDICE | Hrady a zámky mohly
pro první letošní návštěvníky od úterý
otevřít i své vnitřní prostory a lákají na
novinky. Jedním z největších taháků je
zpřístupnění vrchnostenské zahrady ve
svazích pod hradem Pernštejnem, který
ročně navštíví přes 70 tisíc lidí. Zahradní architekti spolu s památkáři a archeology jí vrátili podobu starou dvě stě let,
tedy z doby její největší slávy.
„Hrad Pernštejn patří k nejlépe dochovaným a známým památkám u nás, ale
o existenci přilehlého parku a zahrad věděl málokdo. Pernštejni by byli překvapeni, co se tady dnes podařilo vybudovat,“ těší ředitelku Národního památkového ústavu Naďu Goryczkovou.
Obnova zahrady za 125 milionů korun trvala tři roky. Její podoba se za pomoci archeologů a archivářů postupně
odkrývala. Nejdůležitějším byl inventář
z roku 1806, který dává jasný přehled
o stavu zahrady v době jejího největšího
rozmachu.
Pozornost návštěvníků upoutá čínský
pavilon, z něhož je vidět na obelisk.
Tento pohled dokládá, že zahrada má
osy a promyšlený koncept. Kolem pavilonu už před dvěma sty lety nerostly
exotické, ale tuzemské stromy. „Zahrada je evropským unikátem. Mezi vysá-

Zahradě u hradu Pernštejn dominuje obelisk a čínský pavilon (na snímku dole jeho interiér). Před dvěma stovkami let
je obklopovaly mimo jiné i hrušně, které šlechtě pomáhaly proti překyselení žaludku.
2x FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
zenými stromy jsou i typické hrušně,
takže věřím, že se pernštejnských hrušek opět dočkáme,“ podotýká Goryczková.

V 17. století byla totiž zavařená hruška na francouzském dvoře nejhodnotnějším darem. „Pokud víme, rodina císaře
trpěla nemocí, kvůli které potřebovala
snižovat překyselení. A to právě hruška
uměla,“ popisuje zahradní architekt Přemysl Krejčiřík.
Obnova zahrady byla podle něj místy
až detektivní práce. „Pomocí georadaru
jsme zjistili, proč v sadu stál čínský pavilon a co bylo kolem něj. Na starých
obrazech nebylo vidět, že tu bylo vodní
dílo a kolem něj zahrada,“ poznamenali
krajinářští architekti Kamila a Přemysl
Krejčiříkovi.
Dobový inventář uvádí 588 ovocných stromů, které byly tvarovány a sesazovány do obrazců, a pestré druhy
exotických rostlin pěstovaných ve sklenících. Teď se sem vrátily původní
buky, habry, lípy a javory. V rovné části, upravené jako zahrada francouzského typu, jsou jabloně a hrušně.

Důležité jsou i vodní prvky. Vodotrysky a fontány zdobily zahradu už na
konci 18. století. Když přišla návštěva,
personál otočil kohoutem a pustil do
nich vodu. Dnes jde o uzavřený okruh,
vybudovaly se rozvody pro bazény, vodotrysk i haltýř.
Nový prohlídkový okruh zahradou nabízí možnost samostatné nebo komentované prohlídky, ale také klidovou zónu
a procházky různé náročnosti, včetně
spodní části přístupné návštěvníkům
s omezenou mobilitou.
Vrchnostenská okrasná zahrada, která zahrnuje vyhlídkovou terasu, anglo-čínskou zahradu, poustevnu, v jejímž
sklepě se skladovalo ovoce, bazén s fontánou či obelisk, jenž slouží jako památník baronu Ignáci Schröffelovi z Mannsberku, vznikala od počátku 18. století.
Vyvrcholení parkových úprav se datuje
do přelomu 18. a 19. století, kdy panství
vlastnil baron Ignác Schröffel.
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Z deprese ho dostal sen o škole
Díky znalosti sedmi
cizích jazyků se nadaný
student z Brna dostal na
šest amerických
univerzit.
DENISA OVESNÁ
BRNO | V deváté třídě měl Karel Kalaš
problém s depresemi, nic ho pořádně
nebavilo a nevěděl, co chce dělat.
„Abych nemusel myslet na problémy, které jsem tehdy měl, abych od
nich unikl, stanovil jsem si velký cíl.
A za tím jsem si na sto procent šel,“ popisuje rozhodnutí dostat se některou
z prestižních amerických univerzit.
Ameriku si zamiloval už ve dvanácti
letech, kdy sem jel s rodiči na road trip.
Američané ho okouzlili tím, jak jsou
energičtí, extrovertní a otevření.
Věděl, že si musí zlepšit angličtinu
a naučit se na přijímačky, v nichž musí
mít percentil minimálně 98, to zname-

ná, že musí být lepší než devadesát osm
procent lidí, kteří se na tyto univerzity
hlásí.
„Angličtinu jsem si výrazně zlepšil
už v té deváté třídě. Hodně jsem četl,
každý den jsem si psal 150 slovíček, které jsem se pak dokola učil. Od druháku
jsem se už učil na samotné přijímačky. Jsou to standardizované testy, něco jak u nás
Scio. Nakonec jsem z nich
měl percentil 99, což byla
vstupní brána. Plus jsem
musel mít samé jedničky
celou střední školu,“ říká
Kalaš. Jenže studenti, kteří
se hlásí na prestižní americké
univerzity, mají všichni samé
jedničky a výborné výsledky
z přijímaček, proto musel
Kalaš najít něco, čím
bude vynikat.

„Musel jsem něčím zaujmout. Určil
jsem si, že se naučím sedm cizích jazyků. Za střední školu jsem se naučil anglicky, německy, rusky, španělsky, holandsky, afrikánsky a italsky. Jsem teď
schopný se jimi docela plynně domluvit,“ říká.
Zaujmout chtěl také skrze
eseje, které jsou k přijímačkám povinné. „Musel
jsem se v nich naprosto
otevřít, jako bych se bavil
s kamarádem. Psal jsem
o svém vztahu s rodiči,
o mém intimním životě a taky o tom, jak mě studium jazyků změnilo a jak jsem díky nim
začal více vnímat okolí, a ne jen
sebe,“ říká budoucí student americké univerzity.
Poslal přihlášky
na 17 škol a zároveň žá-
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dal o prominutí poplatku za ně, jelikož
každá průměrně stála 80 dolarů. Na
americké poměry podle jeho slov pochází z chudé rodiny, takže většina škol mu
poplatek prominula.
Nakonec se Kalaš dostal na šest amerických univerzit, z nichž si do konce
dubna musel vybrat. „Z těch známých
jsem se dostal na Princeton a Yale. Původně jsem se ale rozhodl pro Washington and Lee, což je poměrně malá škola
v horách ve Virginii a je tam hrozně blízká komunita lidí, a to se mi líbilo. Každopádně nakonec jsem mé rozhodnutí
přehodnotil a zapsal jsem se na Princeton, protože tam budu mít motivaci pořád se zlepšovat a posouvat dál. Tohle
jsem u Washington and Lee necítil.
Chci tam studovat ekonomii a business
a nějak to spojit i s jazyky. Přemýšlel
jsem ještě nad Yale, která má taky velkou prestiž, je známá po celém světě,
ale tam bych musel být víc za sebe a třeba i jít přes mrtvoly,“ popisuje výběr
své budoucí školy.
V Princetonu mu nabídli stipendium,
které mu pokryje skoro všechny náklady. Jak na školné, tak na bydlení
v kampusu, jídlo či pomůcky a knihy. Za celou dobu studia jde zhruba
o osm milionů korun. „Hrozně moc se
na ten univerzitní život těším, je to
opravdu můj sen. Co bude pak, to zatím
nevím. Jedna možnost je, že zůstanu
v Americe, ale mám Česko moc rád, takže je dost možné, že se vrátím zpátky do
Česka – nebo alespoň do Evropy,“ uzavírá student.
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z Adamova a Křtin dostupné autobusem
Možnost ubytování
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Břeh řeky Svitavy na
severním okraji Blanska
už nebudou hyzdit staré
skleníky. Po šesti letech
plánů tady začíná růst
nové obchodní centrum.
MAREK OSOUCH
BLANSKO | Když řidiči přijíždějí do
Blanska ze severu, na pravé straně míjí
supermarket Kaufland. Právě ten měla
už před třemi roky doplnit na druhé straně silnice, blíže řece Svitavě, kde dosud
stály nevzhledné skleníky, další část obchodní zóny.
Demolice někdejšího zahradnictví
však začala teprve před několika týdny,
a s ní odstartoval i celý plán, částí obyvatel Blanska ovšem kritizovaný. V roce
2014 při zveřejnění záměrů vznikla petice nesouhlasící s výstavbou dalšího nákupního centra v Blansku. Mluvilo se
i o referendu, k němu ale nedošlo.
„Po letech projednávání a vyřizování
jsme konečně mohli přejít k realizaci.
S bouráním jsme čekali na to, až budeme mít zpracovanou žádost o stavební povolení. Zatím ale držíme termíny,
které se loni nastavily,“ prohlásil Vladimír Meister z investorské společnosti
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Místo skleníků začíná
růst obchodní zóna
M. S. Blanenská. Kvůli průtahům blanenští zastupitelé schválili v minulosti
osm dodatků prodlužujících termín dokončení. V tom posledním se firma zavázala získat stavební povolení do konce října, což očekává, že zvládne. Respektive věří, že bude mít potřebný dokument už letos v červenci.
„Doufali jsme sice, že se vše podaří
rychleji, bohužel kvůli covidu vše trvá
mnohem déle, než jsme čekali. Největším zádrhelem ale bylo, když jsme ještě
před covidem kvůli povolení na revitalizaci břehu koryta Svitavy museli až do
Bruselu. To vše zpozdilo o dva roky,“
přiblížil Meister.
Samotný výsledek zůstává stále stejný, a tak na ploše o velikosti šestatřiceti
hektarů vyroste prodejna s nábytkem,
textilem či módou. Dále tam bude k dispozici obchod s potravinami, domácími
potřebami, drogerií, postaví i prodejnu
pro chovatele zvířat a lidé si tam budou
moci zajít také do rychlého občerstvení.

Rozebrání starých skleníků je prvním viditelným krokem ke vzniku nové obchodní zóny v Blansku.
FOTO | MICHAL ZÁBOJ
„S jednotlivými značkami jsme v tuto chvíli v jednáních,“ vysvětlil šéf společnosti Zdeněk Přichystal, proč zatím
nemůže být konkrétní. Investor se
nicméně nebojí, že by prodejní plochy

nezaplnil. Pozoruje naopak velký zájem.
Přichystal už neočekává větší překážky, a tak by nové nákupní centrum mělo
přivítat první zákazníky v roce 2023.
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Zpívat písně po Navarové bylo
jako vstoupit na posvátnou půdu
Zpěvačka a také skladatelka Lucia Šoralová před
časem vystoupila ze své komfortní zóny úspěšné
muzikálové herečky a vydala se na pódia s legendární
kapelou Nerez, s níž zpívá i songy Zuzany Navarové.
„Je to převzetí štafety s největší pokorou a úctou,“
říká manželka skladatele Ondřeje Soukupa, který při
domácí online výuce dětí neměl ani kde skládat.
„Byl zoufalý, protože v každém pokoji někdo seděl
u počítače, a on neměl kde psát,“ směje se.
5plus2
■ ROZHOVOR
IVETA BENÁKOVÁ
ČR | Její uhrančivé oči bývali diváci zvyklí
vídat v muzikálech pražského Divadla Kalich a letní rozvolňování proticovidových
opatření snad zase dovolí po řadě měsíců
návrat fanoušků do hledišť. „I pro nás herce
bude návrat zajímavý, protože třeba já
jsem takovou pauzu ještě nikdy nezažila,“
podotýká Lucia Šoralová, která poslední
měsíce využila spolu s kapelou Nerez k přípravě druhého společného alba s názvem
Cela. Na jeho zrodu se podílela nejen jako
interpretka, ale také jako autorka.
Na koncertech s kapelou Nerez máte
v repertoáru nejen vaše společné
nové písně, ale také ty, které původně zpívala jedna z nejvíce charismatických zpěvaček své doby Zuzana Navarová. Přemýšlela jste z počátku své
spolupráce s Nerez o tom, jak je fanoušci ve vašem podání přijmou?
Tak to bylo jasné už ze zadání, že se naše
tvorba bude minimálně ze začátku hodně
prolínat s Nerezem. Já na Nerezu vyrostla,
Zuzku jsem milovala. Ona byla jednou ze
zpěvaček, které mě zásadně inspirovaly.
Spíš než srovnávání, které jsem už tolikrát
zažila, jsem se bála toho, že to možná ně-

Lucia Šoralová

koho naštve, že je to jako vstoupit na posvátnou půdu. Ale většina lidí to vnímala
spíš naopak. Byli vděční, že jejich vzpomínka mohla ožít. A tím, že jsem úplně
jiná, než byla Zuzka, není to žádná hra na
někoho. Je to jen převzetí štafety s největší pokorou a úctou.

zvláštní době, kdy bylo velmi obtížné se
vůbec potkávat, a potom – je to naše druhé album, takže se očekává, že buď potvrdíme, nebo nepotvrdíme smysl své existence jako kapela. Je opět multižánrové
a „multijazyčné“.

bíhám s nápadem ze sprchy. Je pravdou, že
tento rok jsme většinou seděli doma, takže
jsem mohla psát kdykoliv, když zrovna děti
neměly online výuku nebo jsem nevařila,
neběhala s dětmi venku či jim nezařizovala
nějaký jiný program… (smích)

Stejně jako u první společné desky
jste autorkou několika písní. Změnil
se od prvního alba Zlom váš způsob
skládání?
Nemám to tak, že bych si v září sedla a třeba
do konce října si dala za úkol napsat dvacet
písní. Píšu, kdy mě to popadne, většinou,
když mě zaujme nějaký text, velmi často
píšu v noci, kdy všichni spí, a nejčastěji vy-

Zdá se, že v létě bude možné alespoň
v omezených podmínkách koncertovat. Počítáte tedy s turné?
Máme štěstí, že Zdeněk Vřešťál (zakladatel
kapely Nerez, pozn. red.) odmítá připustit,
že by se věci nevrátily do normálu, takže pilně překládá už asi počtvrté naše koncerty,
ze kterých se teď rázem staly koncerty pro
novou desku. (smích) Na jednom z nich,
24. června v Praze, se deska pokřtí. Možná
to ale uděláme jako minule, že ji vlastně
pokřtíme vícekrát, aby si všichni
užili sváteční atmosféru.

Jak byste charakterizovala
novou desku Cela, která vyšla před několika dny?
To ať si každý řekne
sám, jaké je. Nechci nic podsouvat.
Pro nás to bylo náročné. Jednak tím,
že vznikalo v této

FOTO | LENKA HATAŠOVÁ

Narodila se 9. ledna 1977 v Bratislavě, v žilách jí koluje slovenská, maďarská, židovská a turecká
krev. Etnický mix je slyšet v jejím hlase.
■ Už na střední škole působila ve folklórním souboru Lúčnica. Později hrála v mnoha muzikálech
a hudebně-dramatických představeních v Česku i na Slovensku (Vlasy, Drákula, Krysař,
Tajemství, Johanka z Arku, Rocky horror picture show, Miss Saigon, Robin Hood a řada dalších).
■ Hrála také hlavní roli v lyrikálu Michala Horáčka a Petra Hapky Kudykam a v projektu Český
kalendář ve Švandově divadle.
■ Vydala tři sólové desky - Zblízka (2001), Púšť (2005), O lásce, cti a kuráži (spolu s M. Horáčkem
2011), na kterých se podílela i autorsky a participovala na mnoha jiných albech jako zpěvačka
nebo autorka (O. Ruml, R. Müller atd.). V roce 2017 spolu se Zdeňkem Vřešťálem a Vítem
Sázavským založili kapelu Nerez & Lucia, která navázala na odkaz původního Nerezu.
Napsali a vydali společně zatím dvě alba, Zlom (2019) a Cela (2021).
■ V roce 2017 se po více než 13 letech společného života provdala za hudebníka a skladatele
Ondřeje Soukupa, mají spolu dvě děti.
■

Česká republika
S Nerez působíte společně od roku
2019. Za jakých okolností tehdy k vaší
spolupráci došlo?
V té době jsme už spolu dva a půl roku zpívali, upekli jsme to na přelomu let 2015
a 2016. Původně jsem kluky zvala na hostování na svém Vánočním koncertě v Bratislavě, ale oni tehdy nemohli, tak jsme se
domluvili, že něco spácháme na jaře. No a
na jaře z toho bylo turné. Jeli jako moji
hosté se mnou po Slovensku. Pak jsem zpívala já na jejich koncertech jako host, no a
následně nás napadlo, že založíme novou
kapelu – společnou. Neřež tehdy vydával
novou desku, a já jsem tam zpívala jako
host jednu píseň. Tehdy jim Vladimír Kočandrle řekl, že pokud se mnou obnoví Nerez, že nám vydá desku. A to bylo slovo
do pranice.
Poslední rok jste se ze své profese
zpěvačky a muzikálové herečky musela stát také učitelkou svých děti, které
byly doma. Jak vám to šlo?
Měla jsem děti doma téměř celý rok,
i v čase, když se to takzvaně nemuselo.
I když jsem byla stále doma, tak jsem byla
paradoxně mnohem víc vyčerpaná, než kdyby vše probíhalo normálně. Děti měly online výuku, kterou zejména u prvňáčka bylo
potřeba kontrolovat. Ovšem dcera se během prvního lockdownu ve druhé třídě naučila obsluhovat počítač a Google
Class-room, ve kterém škola pracovala,
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všechno mně ve výsledku stálo mnohem
víc energie než běžný provoz. Ale udělala
bych to znovu stejně, pokud bych věděla, že
to někomu zachrání život. Přivádělo mě k šílenství všechno to remcání těch, kteří měli
zatím štěstí a „koviďák“ na ně nevycenil zuby.

Turné kapely Nerez s Lucií Šoralovu je z většiny přeloženo na podzim, ovšem dva koncerty se budou konat už na jaře. Zahrají
na open air festivalu v Křenovicích 5. června a poté 24. června
v Praze v zahradě za hotelem Internacional, kde se uskuteční zároveň křest nového alba Cela.
FOTO | ZUZKA BÖNISCH

a od září už byla víceméně samostatná. Nutno říct, že online u nás ve Sciu byl velmi
dobře a rychle nastaven. A to, co jsem slýchala od kamarádů dětí z klasických škol,
jsme naštěstí nezažívali. Ale všechno to vaření a uklízení, když je dům pořád plný, a vymýšlení programu v tom přísném režimu, to

Měla jste to složité o to víc, že sama
školu studujete…
Před nedávnem jsem učila na konzervatoři, ale tenkrát to bylo jen díky laskavému
svolení pana ředitele, protože jsem žádný
papír neměla. Tehdy jsem si řekla, že svému bakalářovi pořídím malého sourozence, a rozhodla jsem se vystudovat pedagogické minimum, které mi chybělo k tomu,
abych mohla učit. Mezitím jsem sice zjistila, že učení jeden na jednoho, jak se zpěv
vyučuje, mě zas tak zásadně nebaví, ale tu
školu jsem nevzdala, protože jsem si myslela, že se bez práce budu nudit. (smích)
To jsem netušila, že to, co nastane, se
s normálním pracovním tempem nedá
srovnat! Ale studium mě dost bavilo,
na své „studentské“ pondělky jsem se těšila. Akorát Ondřej byl zoufalý, protože
v každém pokoji někdo seděl na online výuce, a on neměl kde psát. Teď mě čeká závěrečná zkouška a obhajoba práce.
V dohledné době se snad zase budete
moci vrátit zpátky na muzikálová pódia, už vám začalo zkoušení či oprašování textů?

Zatím jsem se nikam nevrátila, Divadlo Kalich mi pouze dalo termíny, ale dokud tam
nebudu, neuvěřím. Návrat bude zajímavý,
protože jsem takovou pauzu ještě nikdy nezažila. Po narození dcery Rebečky jsem nastoupila ještě v šestinedělí do Johanky
z Arku, po Ondráškovi trochu později, ale
ne víc než pár měsíců. Po roce a půl to bude
zvláštní. Na Johance mám třeba od svých
24 let ten samý kostým, tak to jsem zvědavá, jestli se do něj ještě vejdu. (smích)
Překvapilo mě, že v médiích se o vás
píše pořád jako o Lucii Šoralové, ale
na webu Divadla Kalich jako o Lucii
Soukupové. Jak to tedy s vaším příjmením je?
V Kalichu jsem jako Soukupová? Soukupovou mám v občance, je to oficiální jméno, ale v branži jsem zůstala Šoralová, protože jsem si nedokázala představit změnit
to po takové době. Ale evidentně jsem
v tom nadělala chaos, protože i mail mám
se starým jménem, a tak mě lidé často
oslovují dívčím jménem.
Co plánujete na nejbližší měsíce?
Já už radši nic neplánuji. Bylo by fajn, kdyby se nám povedlo aspoň někam vycestovat. Myslím tím Slovenské Tále, kam jezdíme každý rok, a Šumavské stráně, kam
míříme poslední dobou. A kdyby neodpadlo těch pár koncertů, které o prázdninách
máme v plánu, tak bych se také nezlobila.
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ROČNÍK
AGROTEC
PETRONAS
RALLY

FIA zóna střední Evropa | SONAX Mistrovství České republiky v rally
Mistrovství Slovenské republiky v rally | Mistrovství Slovenské republiky
v rally historických automobilů | AUTOKLUB Juniorský mistr ČR | Dámský
pohár ČR | AUTOKLUB Česká Trofej v rally historických automobilů Pohár
Pirelli 2021 | Peugeot Rally CUP Czech Republic 2021

... mezi vinohrady

START 18. června 2021 v 17:09 hod
Husova ulice | Hustopeče | www.agrotecrally.cz
Konání akce umožnil podnik
Lesy České republiky, s. p.
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Rozpačité seriálové návraty
Zatímco speciál americké seriálové legendy Přátelé
po 17 letech v minulých dnech zaznamenal nadšené ohlasy
fanoušků, v Česku se oprašování letitých hitů novými sériemi
nedaří. I zkušený režisér Hynek Bočan si vylámal zuby
na „resuscitaci“ slavné Nemocnice na kraji města, kritiku
si vysloužila i Renčova Sanitka 2 či pokus převést filmové
Černé barony do seriálové podoby.

Text: Iveta Benáková Foto: archiv MAFRA, ČSFD.cz

SANITKU SE POKUSIL
RESUSCITOVAT RENČ. MARNĚ

NENÍ KAMEŇÁK JAKO KAMEŇÁK,
AČKOLIV VYDRA ZŮSTÁVÁ

RECYKLOVANÁ NEMOCNICE
NA KRAJI MĚSTA
Na konci 70. let se seriál z pera Jaroslava Dietla stal
naprostým fenoménem. Na úspěch tohoto seriálu
chtěl po dvou dekádách navázat režisér Hynek Bočan,
když podle předlohy Petra Zikmunda natočil v letech
2003 a 2004 pokračování s názvem Nemocnice
na kraji města po 20 letech. Ačkoliv se v něm objevila
většina starých známých hrdinů a třeba poslední díl
tohoto seriálu vidělo 3,6 milionu diváků, na portálu filmových fanoušků ČSFD se dočkal jenom 25 %. O něco
lépe si ve filmové databázi vede další pokračování
s podtitulem Nové osudy, které podle scénáře Lucie
Konášové natočil Viktor Polesný – a má 43 %. „Dietl
položil základ kultu, Petr Zikmund ho po dvaceti letech
připomněl a přenesl někam úplně jinam, aby ho teď
Lucie Konášová alespoň zčásti vrátila do starých kolejí
a přidala něco navíc. A byť v posledním dílu nechala
scenáristická vrátka pro případné pokračování otevřená
dostatečně, nebylo by od věci uctivě poděkovat za to,
že se posledních třináct dílů povedlo, a s Nemocnicí
definitivně zúčtovat a skoncovat. Nelítostně a jednou
provždy,“ napsal tehdy recenzent Vojtěch Efler.

Jednoduchý děj sestavený pouze z více či méně
vousatých vtipů jako film Zdeňka Trošky v roce
2003 diváky zaujal, a tak vznikly další dva Troškovy díly a následně ještě dva pod jinými režiséry.
V roce 2019 přišel Ján Novák s osmi seriálovými
díly, v roce 2020 pak s dalšími osmi. Hlavní postava v podání Václava Vydry zůstala. „Už jsem
to párkrát použil, ale nikdy se ta hláška nehodila víc než tady – Co říct, abych neurazil? Těžko
soudit dvě věci. Za prvé – Jak je možné, že
se na tohle seženou bez problémů peníze,
a za druhé, jestli se to Nově opravdu vyplatí,““ napsal na ČSFD uživatel pod přezdívkou
ostravak30. „Kdyby se trošku více zaměřili
na vtipy, které jsou koncipované jako dialogy
a nešlo tam jen o to, že postavy vypráví
vtipy, docela by na to šlo koukat. Takhle úplně stačilo posadit herce před zelené plátno,
na pozadí jim promítnout třeba záběr na českou
přírodu,“ píše zase peeteno78. Ani tady moc nezabodoval, celkem má 17 procent.

Těžký život lékařů a zdravotníků na záchranné
službě v Praze a jejich neméně obtížné vydobývání si místa na lékařském nebi – o tom pojednával
seriál Jaroslava Dietla a režiséra Jiřího Adamce
Sanitka. Ve své době skvěle a výpravně pojatá
scéna z nehody letadla se snad vybaví každému.
Ani tady filmaři neodolali touze vytvořit pokračování. Na úspěšné dílo z roku 1984 navázal v roce
2013 tvůrčí tým kolem Filipa Renče v projektu
Sanitka 2. I tady procenta od fanoušků spadla,
z původních 64 na 46. „V půli 80. let za éry jedné
televize působila Sanitka moderně. Ale třicet let
poté, kdy z desítek stanic útočí zahraniční profesní
seriály založené vesměs na případech zajímavých
řemesel, vypadá úvod Sanitky II, jako by scenárista nikdy neviděl Dr. House, zato Ordinaci hltá,“
napsala tehdy nesmlouvavá recenzentka Mirka
Spáčilová a dodala: „Sanitka II zkrátka dědí starou
nemoc českých seriálů, tedy dlouhé úvodní představování, zasvěcování a vzpomínání.“

SERIÁLOVÉ ČERNÉ BARONY
NEZACHRÁNILI ANI SKVĚLÍ HERCI
Filmová legenda režiséra Zdeňka Sirového z roku 1992
na motivy humoristického románu Miroslava Švandrlíka
patří i po 30 letech k nejoblíbenějším českým filmům,
které televize opakují několikrát do roka. Však má také
na ČSFD skvělých 83 %. I v tomto případě byla touha
po navázání na úspěch silná tak, že v roce 2004 vzniklo
podle předloh stejného autora jedenáct seriálových epizod pod režijní taktovkou Juraje Herze. Nepříliš vtipný
děj zachraňovala sestava vynikajících herců v čele s Andrejem Hrycem, Radkem Holubem, Oldřichem Kaiserem,
Karlem Heřmánkem, Tomášem Töpferem a Bolkem Polívkou. „Vyložená katastrofa ne, ale průšvih docela slušný.
Na to, kde jsou doby sympatického a inteligentního Kefalína, asi neexistuje slušná odpověď,“ píše v hodnocení,
které je dohromady 46 procent, uživatelka Faidra.
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Jedinečná kompletní sada s pozlacenou čepelí

Čtyři sběratelské nože jako připomínka naší krásné vlasti
za 5 bezúročných splátek po

598
Kč
nebo za jedinečnou

Zušlechtěno ryzím

zvýhodněnou celkovou
cenu 2 990 Kč
(místo pozdějších 5 180 Kč)

zlatem
(999/1 000)

Délka čepele: cca. 8,5 cm
Celková délka: cca. 22 cm

Karel IV.

s nákladnou
barevnou aplikací!

Karlův most

ŽÁDNÉ DALŠÍ
ZÁVAZKY
Svatý Václav

Každý nůž bude dodán
v exkluzivní krabičce
na nože.

Staroměstský orloj

ZDARMA PRO VÁS:
• Čepel z oceli 420 zušlechtěna pravým zlatem
• Rukojeť v barevném provedení
• Se starožitnými dekoracemi na rukojeti
• Celosvětově přísně limitováno na jen 3 333 kompletních sad

atraktivní kapesní hodinky
(běžná cena 999 Kč)
• Nákladně ručně sestavené
• Detailní rytina na uzávěru

Díky zlatem zušlechtěné
čepeli a exkluzivnímu tisku
motivu je tento sběratelský
nůž unikátní

ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD, je obchodní značka společnosti HMK V AG.
Společnost zodpovědná za dodržování (GDPR) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a Váš obchodní partner je: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

EXKLUZIVNÍ NABÍDKOVÝ KUPÓN
Ano, využívám svůj kredit a objednávám exkluzivní sadu nožů
„Krásné Čechy“ (výr. č. 527-423-0) – prosím zakřížkujte:
q v 5 pohodlných bezúročných splátkách po 598 Kč nebo
q za jednorázovou cenu pouhých 2 990 Kč (místo pozdějších 5 180 Kč)
NEPLATÍTE POŠTOVNÉ. Máte 60 denní právo na vrácení zásilky, které se počítá od
datumu vystavení faktury. Do tohoto data máte také možnost vrátit kompletní sadu
prostřednictvím pošty v originálním balení, pokud je to možné. Nenásledují žádné
další zásilky. Objednávkou potvrzuji, že je mi minimálně 18 let.
Za účelem zasílání informací a nabídek od nás a dalších společností zpracováváme
na základě članku 6 odst.1 f GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vaše
data také s pomocí poskytovatelů služeb. Pokud souhlasíte se zpracováním Vašeho
telefonního čisla pro účely telefonní reklamy od společnosti HMK V AG, prosím
zaškrtněte. Tento souhlas je platný až do zrušení. Další informace naleznete v našich
zásadách ochrany osobních údajů, ke
kterým máte kdykoliv přiítup na Objednejte rychle pohodlně po telefonu:
stránkách
www.mincovni-obchod.cz
Tel.: 377 150 060
nebo o ně můžete požádat. Kdykoli
Cena dle tarifu
můžete požádat o zrušení používání
Zavolejte nám!
Vašich osobních dat pro reklamní účely. Každý telefonicky objednávající obdrží ušlechtilé
Stačí krátká zpráva na Český mincovní
kuličkové pero se SWAROVSKI® ELEMENTEM
obchod, Plovarní 82/3, 301 00 Plzeň –
jako dárek!
Jižní Předměstí.

❑ Paní

❑ Pán

702 - 02

Příjmení / jméno

Ulice / č.

PSČ / Město

Platí všeobecné obchodní podmínky Českého mincovního obchodu. Můžete si je přečíst na
webových stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo písemně požádat o jejich zaslání. Vaš
smluvni partner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

Datum

Podpis

Prosíme zašlete v obálce na: ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD,
Plovární 82/3 • 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 725 698 998 nebo 377 150 060 nebo navštivte naše webové stránky www.mincovni-obchod.cz.
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Vyhořelé krásky. Ohnivý kohout
nadělal škody za stovky milionů
Nedbalost, žháři,
nedopalky i záhady. To
jsou okolnosti a příčiny
požárů významných
českých a moravských
historických památek
v posledních letech.
Některé se podařilo
opravit a teď, i díky
rozvolnění, jsou
otevírány veřejnosti.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA

Kostelík, co přežil války,
nakonec spálili výrostci
Byl horký srpen 2017. Tři mladíci z Ostravska a Frýdeckomístecka naplnili několik plastových lahví benzinem, přijeli
ke hřbitovu v Gutech na okraji Třince,
kterému vévodil kostel Božího těla. Lahve vyskládali ke zdi jednoho z nejstarších dřevěných kostelíků v České republice, polili jej hořlavinou a zapálili. Historická památka shořela během chvíle
do základů.

Mladík Jan Bortel dostal devět let
natvrdo za to, že z hecu nechal s
kumpány vypálit kostel v Gutech.
Soud proběhl rok poté a tresty byly
vysoké. Jan Bortel a Jakub Hurník dostali za organizaci akce devět a osm let
za mřížemi, mladistvý kamarád, který
škrtl sirkou pár dnů před dovršením
osmnáctin, pak 3,5 roku. Motivem Bortela prý bylo se zviditelnit.
Soud argumentoval tím, že kostel
z roku 1563 přežil třicetiletou válku i
obě války světové a takové chování nesmí být tolerováno. S rekonstrukcí podle původní podoby se začalo okamžitě,
výstavbu za desítky milionů pokryla pojistka a sbírka tamních lidí. Nový kostel
už stojí a veřejnosti bude slavnostně otevřen za pár dní – v neděli 6. června.

Dřevěný kostelík v Gutech při požáru o nešťastné srpnové noci 2017 a nyní po rekonstrukci, kdy bude právě otevřen
veřejnosti.
FOTO NA STRÁNCE | ZDENĚK NĚMEC, ALEXANDR SATINSKÝ, FRANTIŠEK VLČEK, DAVID TANEČEK, SLAVOMÍR KUBEŠ, ARCHIV MAFRA

Kominík Pavel měl kliku, za
ničivé plameny prý nemohl
Pouhá tři procenta původního dřeva
mohli architekti použít při rekonstrukci
chaty Libušín na Pustevnách, shořelé národní kulturní památky. Stavba od významného slovenského architekta Dušana Jurkoviče z roku 1899 lehla popelem
v březnu 2014.

Vyšetřování nejdříve ukázalo na Pavla Pryszcze a jeho neodbornou opravu
komína – žaloba ho vinila, že když se
v památce v kamnech po jeho zásahu topilo, vysoké teploty spalin poškozovaly
trámy mezi komínem a stěnou v kuchyni, což vedlo k požáru. Toto obvinění
ale soud letos v únoru definitivně vyvrátil a konstatoval, že to mohla být jedna
z příčin, požár ale vznikl souhrou dalších okolností, například kvůli problémům s napojením kamen.

Nahoře Libušín krátce po požáru,
dole po rekonstrukci – chata na
Pustevnách již v plné kráse.

Rekonstrukce, při které se používaly
i dobové řemeslné postupy včetně míchání barev, stála přes 100 milionů korun, mezi lidmi se vybralo 10 milionů.
Památka je už zase otevřena veřejnosti.

Záhadné požáry turisty
oblíbené Petrovy boudy
Když v roce 1811 postavil na hřebeni
Krkonoš Johan Pittermann chatu, jeho
zkomolené příjmení dalo vzniknout názvu Petrova bouda. Turisté mají místo
rádi, vždyť sem chodí už 200 let. Boudu
si oblíbili i nacisté K. H. Frank či von
Neurath, po válce zas byla v objektu zotavovna ROH. S rokem 1989 přišlo
rychlé střídání majitelů, bouda proto dostala status kulturní památky.
Poslední a současný majitel, český
miliardář Vladimír Kovář, vedl od roku
2008 jednání o rekonstrukci s památkáři, kteří chtěli ráz stavby zachovat. Debaty, při nichž padaly i milionové pokuty, nakonec přerušily dva dodnes záhad-

né požáry v létě 2011. První malý v polovině července, spekuluje se, že testoval dojezd hasičů, druhý devastační první den v srpnu – úmyslně založený. Pachatele se nepodařilo vypátrat. Na místě
později vyrostl komplex nový a turisté
mají obavy, že Kovář luxusně vybavenou boudu použije jen pro potřeby své
firmy. Restaurace je pouze pro ubytované, apartmán na víkend stojí 12 650 korun. Turisté ale mohou za 450 korun
přespat jednu noc v noclehárně, která
by měla začít fungovat od 1. července.

Nejstarší rozhledna Česka
padla přesně na Nový rok

Stará rozhledna Hýlačka (vlevo)
měla 18 metrů, nová s ocelovou
konstrukcí dosahuje 35,6 m. Historické kouzlo nahradila moderna.

Miliardáři Kovářovi podivně shořela stará Petrova bouda. Na jejím
místě vybudoval luxusní komplex
s názvem Petrovy Boudy. Turistům ale má posloužit noclehárna.

V neděli 1. ledna 2012 vyjížděli hasiči
z Tábora k požáru tehdy nejstarší české
rozhledny Hýlačka. Osmnáctimetrovou
rozhlednu ve tvaru husitské hlásky postavil Klub českých turistů v roce 1920,
v roce 1995 dostala status kulturní památky. Co se osudný den vlastně stalo,
nebylo dodnes objasněno. Možná šlo o
žhářství, možná doznívající oslavy Nového roku či šlo o technickou závadu.
Od srpna 2015 funguje rozhledna nová,
v současné době je otevřena.
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svírá celý kraj tuhý mráz, takže hasičům zamrzne voda i plošina. Každou
minutu ukusují plameny další metry
střechy a celé levé průčelí, hoří zvonice
a další zámecká věž.
Škody jsou obrovské. Zámek v majetku Karlovy univerzity je na dlouhých
11 let zcela uzavřen. Zatímco park a
areál jsou pak postupně zpřístupněny,
univerzitě stále chybí víc než půl miliardy na rekonstrukci budovy. Ta zůstává
dodnes zakonzervována a nepřístupná.

Vyhořelý archanděl Michael
na pražském Petříně

Na požár v depozitáři hradu Pernštejn před 16 lety si dnes už nikdo
ani nevzpomene. Krásná památka
má právě rekonstruovanou vrchnostenskou zahradu a láká hosty.
Pernštejn, jeden z nejznámějších moravských hradů, zachvátily plameny
15. dubna 2005. Jenže jako byl hrad nedobytný už při svém založení ve 13. století, zůstal nedobytný i pro dnešní hasičské sbory, které se snažily po úzkých
cestách dostat k hašení plamenů.
Ty se vznítily v depozitáři, většina
cenností byla naštěstí vystavena, velkou část se podařilo přes oheň vynosit.
Přesto shořelo přes 700 historických
kusů, hlavně nábytek a obrazy. Požár
podle hasičů způsobila závada na elektroinstalaci, možné je i samovznícení nátěrových látek, které používali dělníci
během oprav. Škody za 100 milionů se
už podařilo opravit. Hrad, který je celý
otevřený od tohoto týdne, láká návštěvníky na velkou novou podívanou, na
opravenou vrchnostenskou zahradu
z 18. století, nové vyhlídkové terasy
i nové prohlídkové okruhy.

Oheň uzavřel zámek na
léta, chybí půl miliardy
Je čtvrtek 30. ledna 2003. Ve 20 hodin a
12 minut dostává operační středisko
hasičů neurčitou zprávu o ohni v areálu
zámku Zahrádky na Českolipsku. Jenže
památka hoří už několik hodin. K tomu

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
3. 6. – 9. 6. 2021
KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZKY
chlazené
cena za 1 kg

Poslední velký požár s nevyčíslitelnou
škodou nedávno zničil kostel archanděla Michaela na pražském Petříně. Stalo
se tak 28. října 2020, přesně v Den vzniku samostatného Československa. Ohnisko požáru, k němuž došlo zřejmě lidským přičiněním, bylo na severní straně
kostela. Odtud se plameny rozšířily, šindelová střecha objektu se částečně propadla a konstrukce prohořela na trámy.

99,90
SÝR EIDAM
KARLOVA
KORUNA
bloček,
30 % tuku v s.
250 g

ilustrační foto

Hořící hrad musely dobývat
zasahující hasičské jednotky

TRVANLIVÉ
MLÉKO
polotučné,
1,5 % tuku
1l

100 g za 11,56 Kč
(běžně za 14,76 Kč)

Pravoslavný kostel na Petříně hoří.
Původně pravoslavný chrám byl postaven roku 1625 ve vsi Velké Loučky
u Mukačeva na Podkarpatské Rusi. Rozebrán a převezen byl hned dvakrát. Poprvé v roce 1793, kdy jej občané Velkých Louček prodali větší a bohatší vesnici Medvedovce. Ke druhému stěhování došlo v roce 1929, když Rusíni kostelík jako typickou lidovou stavbu svého
kraje prodali za 32 tisíc korun Praze – jejich tehdy hlavnímu městu.
Kostelík cestoval vlakem, náklady
hradilo Národní muzeum, cena samotné
operace byla vyšší, přes 130 tisíc Kčs.
Předání bylo velkou slavností za účasti
stovek lidí i prezidenta TGM.
Magistrát chce opravu petřínské památky uskutečnit do dvou až tří let. Na
obnovu kostela se skrz veřejnou sbírku
vybralo téměř 1,5 milionu korun.

28,90
CENA BEZ PENNY KARTY

36,90

21%

MARGOT
originál, bílá
90 g | 100 g 8,78 Kč

7,90 50
15,90

%

9,90 23

%

12,90

BOŽKOV
Originál 37,5 % alk.,
Bílý 30 % alk.,
Černý 33 % alk.
0,5 l | 1 l 199,80 Kč

99,90

37%

159,90�

BORŮVKY
250g

100 g 15,96 Kč

39,90
54,90

Zámek Zahrádky na Českolipsku pustoší obrovský požár. Karlova univerzita
Praha jako majitel vyhořelý objekt zavřela a dala na něj ceduli: Vstup na
vlastní nebezpečí.
FOTO NA STRÁNCE | BOŘIVOJ ČERNÝ, PETR TOPIČ, MICHAL RŮŽIČKA

27%

Platnost a produktová nabídka mohou být ovlivněny nařízeními vlády.
Fotografie mohou být ilustrační. Vyhrazujeme si právo změn.
Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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LET
TRADICE
JISTOTY

SLEVOVÉ
AKCE

VÝHODNÉ
FINANCOVÁNÍ

ZÁRUKY
GARANCE

MAXIMÁLNÍ
VÝBĚR

CELÁ
ČR

FORD C-MAX 1.6 TDCI, 80KW

TOYOTA AURIS 2.0 D-4D, 93KW

ŠKODA FABIA II 1.2 TSI, 63KW

PŮVODNÍ CENA

PŮVODNÍ CENA

PŮVODNÍ CENA

95 000 Kč

130 000 Kč

138 000 Kč

CENA PO SLEVĚ

CENA PO SLEVĚ

CENA PO SLEVĚ

84 000 Kč

124 000 Kč

128 000 Kč

UŠETŘÍTE

UŠETŘÍTE

UŠETŘÍTE

11 000 Kč

6 000 Kč

10 000 Kč

2009, diesel, MPV, 5dv., černá metalíza, 6× airbag, ABS, automat. klimatizace, CD přehrávač, centrál, el. okna/zrcátka,
manuál, mlhovky, multifunkční volant, příprava pro telefon,
senzor světel, tempomat, tónovaná skla, loketní opěrka, park.
asistent vpředu i vzadu, samostmívací zpětné zrcátko

2011, diesel, hatchback, 5dv., stříbrná metalíza, 4× airbag, ABS,
automat. klimatizace, centrál, el. okna/zrcátka, manuál, mlhovky, multifunkční volant, nastavitelný volant, palubní počítač,
posilovač řízení, ESP, tempomat, loketní opěrka, rádio s MP3,
dvouzónová klimatizace, ukotvení ISOFIX

2012, benzín, kombi, 5dv., šedá metalíza, 4× airbag, ABS, el.
zrcátka, klimatizace, manuální převodovka, mlhovky, nastavitelný volant, palubní počítač, posilovač řízení, tempomat, vyhřívaná zrcátka, loketní opěrka, rádio s MP3, ukotvení ISOFIX
pro dětské sedačky, ližiny, el. přední okna

ŠKODA OCTAVIA II 1.4 TSI, 90KW

KIA CEED 1.6 CRDI, 94KW

ŠKODA RAPID 1.6 TDI, 66KW

PŮVODNÍ CENA

PŮVODNÍ CENA

175 000 Kč

180 000 Kč

220 000 Kč

CENA PO SLEVĚ

CENA PO SLEVĚ

CENA PO SLEVĚ

162 000 Kč

169 000 Kč

200 000 Kč

UŠETŘÍTE

UŠETŘÍTE

UŠETŘÍTE

13 000 Kč

11 000 Kč

20 000 Kč

2013, diesel, hatchback, 5dv., hnědá metalíza, 6× airbag, ABS,
centrál, el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, manuál, multifunkční volant, nastavitelný volant, palubní počítač, posilovač řízení, ASR, ESP, tónovaná skla, loketní opěrka, rádio s MP3, USB,
ISOFIX, automatické denní svícení, el. přední okna

13 POBOČEK

PO CELÉ ČR

za a l i t
rů y

2009, benzín, kombi, 5dv., černá metalíza, 6× airbag, ABS,
klimatizace, centrál, el. zrcátka, manuál, mlhovky, nastavitelný volant, palubní počítač, ESP, tempomat, vyhřívaná zrcátka,
ližiny, ukotvení ISOFIX, park. asistent vzadu, 2 vyhřívaná sedadla, rádio s MP3, loketní opěrka, el. přední okna

kv
Cer
ace a
slu tifik utob
žeb a

Certiﬁkace TÜV
záruky, na které je spolehnutí

PŮVODNÍ CENA

2013, diesel, hatchback, 5dv., červená, 6× airbag, ABS, CD přehrávač, centrál, el. zrcátka, klimatizace, manuál, mlhovky, ESP,
tónovaná skla, vyhřívaná zrcátka, pravidelný servis, automatické denní svícení, ISOFIX, USB připojení, koupeno nové v ČR,
servisní knížka, loketní opěrka, 2. majitel, el. přední okna

Původní ceny a ceny po slevě jsou ceny při platbě v hotovosti. Při koupi vozu na úvěr můžete získat další slevu

Naše tipy na vozy do 200 000 Kč za nejlepší ceny
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Amerikou letí
expres, Brnem
klusají koně

INZERCE

Lenka
máma a advokátka

Svět dopravy zažil 4. června 1876 dvě významné
události. Zatímco jedna vzbudila rozruch po celé
zeměkouli, druhá potěšila jihomoravské patrioty.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Právě dnes, 4. června, uplyne
145 let od slavného dne, kdy projel
Ameriku od východu na západ první
vlak. Spoj jménem Transcontinental Express dorazil 4. června 1876 z New Yorku do San Franciska za pouhých 83 hodin a 39 minut. První transkontinentální
železnice proměnila Spojené státy a stala se symbolem toho nejlepšího, ale i
toho nejhoršího z Ameriky.
Začněme tím nejlepším. Transkontinentální trať násobně urychlila rozvoj
USA. Vždyť stejná cesta v dostavníku
z jednoho pobřeží na druhé trvala i půl
roku, teď se zkrátila na necelé čtyři dny.
Mezi východem a západem začali po
pražcích proudit lidé, zboží, informace,
obrovsky se zvýšila prosperita země. Zároveň se budování trati stalo jakýmsi
protipólem americké občanské války Severu proti Jihu.
Jenže slavnostní dobudování trati, ke
kterému došlo už v roce 1869, se také
stalo temným mezníkem v dějinách původních obyvatel. Běloši z východu dokončili díky kolejím kolonizaci středních a západních regionů, což bylo spojené s další genocidou indiánů. Historici dodnes poukazují i na miliony zabitých bizonů, kteří sloužili indiánům za
potravu a ti bez zvířat často hladověli a
museli svá území opustit. Bizony likvidovali i cestující v novém vlaku, kteří je
z okének stříleli jen tak pro zábavu.

Trať rostla v letech 1863 až 1869 pod
patronátem dvou obřích federálních
podniků – Union a Central Pacific
Railroad.

Zleva Číňani, zprava Irové
Od východu stavěli zejména irští přistěhovalci, ze západu pak čínští dělníci,
kterých kvůli drsným podmínkám stovky zemřely. Důkazem je třeba asi půl kilometru dlouhý tunel, jehož stavba se
kvůli tvrdé skále a podloží protáhla na
dva roky. Když se obě „party“ ve státě
Utah setkaly, byla to obrovská sláva. Z
památeční fotografie byli ale čínští dělníci doslova vyhnáni. Začali protestovat, což vedlo k protičínským náladám,
na jejichž základě byla Čína prvním národem, kterému americká vláda zákonem zakázala stěhování do států.

Koňská šalina skrz Brno
Téhož 4. června 1876, kdy první vlak
projel Ameriku, propukly obří oslavy i
v Evropě. Konkrétně v Brně – byl tam
totiž podruhé zahájen provoz koňské
tramvaje. První koňky začaly město
brázdit už v roce 1869, tehdy flotilu tvořilo 53 osobních a 10 nákladních vozů.
Zimní tramvaje byly uzavřené, letní kryla jen střecha a okny bez skel luftovalo.
První provoz ale pár let po zahájení pro
nezájem cestujících zkrachoval. Když
byl na žádost města později obnoven,
měly vozy intervaly 30 minut, v létě
pak 10 minut. Koně již od roku 1879 začala nahrazovat pára, s nástupem 20. století se objevily tramvaje elektrické.

Historická koňka v ulicích Brna (vlevo). Rychlý expres brázdí USA od východu na západ od roku 1876.
ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV MAFRA

UDĚLEJME
TEČKU
ZA PRACÍ
Z OBÝVÁKU
Očkování proti COVID-19 je šance
vrátit se ke svému režimu.
Zjistěte více na ceskoockuje.cz
nebo na lince 1221.
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Jídlo z Česka na špičce kvality
Páté nejbezpečnější
potraviny na světě mají
Češi. Řetězcům se však
vyplatí dovážet levnější
a méně bezpečné
potraviny ze zahraničí,
říká zemědělský expert.
JOSEF HORA
ČR | Česko zaujímá páté místo v Globálním indexu potravinové bezpečnosti.
Jde o žebříček zemí z celého světa, který hodnotí kritéria jako dostupnost, kvalita a zejména bezpečnost potravin. Posuzuje i stav přírodních zdrojů či reflektuje změny klimatu. Například Německo je v indexu třinácté, Slovensko dokonce figuruje až na 40. místě.
„Všechny dozorové orgány kontrolují opravdu pečlivě celé zemědělství a potravinářství do posledního detailu, i
díky tomu jsme u nás neměli kauzy jako
technická sůl místo potravinářské, salINZERCE

monelóza v mase a další,“ míní místopředseda Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků Jiří Milek.
Vše zároveň hodnotí i jako bývalý ministr zemědělství, post zastával zejména v roce 2018. „Je to vysvědčení českých zemědělců, potravinářů, ale i státní správy. Dobré umístnění mimo jiné
neguje všechna ta nešťastná vyjádření
obchodních řetězců a jejich zástupců,
kteří se snaží lidi přesvědčit o tom, že v
Česku vyrábíme nekvalitní potraviny a
že je potřeba, abychom je dováželi ze zahraničí. Jenže tím vlastně říkají, že
máme dovážet ze zemí, které se v indexu potravinové bezpečnosti umístily až
daleko za námi,“ vysvětluje potravinář.

Jsme „popelnicí Evropy“?
Dobré umístění České republiky na
sebe zároveň naráží s tvrzením, že Česko je „popelnicí Evropy“, tedy že se do
českých zemí dováží méně kvalitní produkty než například na západ Evropy.
„To je právě paradox, který dokazuje, že velké obchodní řetězce české potraviny neumísťují na své pulty kvůli

tomu, že by byly nekvalitní, ale prostě
se jim vyplatí dovážet potraviny nižší
kvality, avšak levnější,“ míní. Jedním
hlasem současně dodává, že je velmi
dobře mít v Česku specifické potraviny
z celého světa. Na druhou stranu by ale
zákazníci měli základní potraviny, jako
jsou ovoce, maso a zelenina, volit spíše
z české produkce. „Lidem bych poradil,
aby vybírali s ohledem na co nejkratší
dodavatelský řetězec,“ říká Jiří Milek.
Zároveň varuje před extrémně nízkou
cenou. „Vždy bych se nad tím zamyslel.
Ze zkušeností vím, že extrémně nízká
cena může být vodítko i k nízké kvalitě,“ dodává potravinář.
Na nákupu v obchodě by sledoval
i zemi původu. „Třeba v České republice používáme
minimum pesticidů,
ale zejména země z
třetího světa přidávají hodně účinných
látek, mnohdy u
nás i zakázaných.
Určitě
bych se nebál nakupovat na farmář-

ských trzích a u producentů v okolí,“ doporučuje expert.
„Potěšily mě i další závěry indexu,
třeba to, že u nás máme málo lidí žijících pod hranicí chudoby, mír a v neposlední řadě dobré mírné klima, bez kterého bychom tu toho tolik ani nedokázali chovat a pěstovat,“ uzavírá.
Index, který každý rok vydává výzkumný tým britského týdeníku The
Economist, zároveň varuje, že dostupnost potravin, jejich kvalita a stav přírodních zdrojů se celosvětově zhoršují.
Před pátým Českem se umístili na
první příčce Finové, dále Irsko, Holandsko a Rakousko.

FOTO | ARCHIV MAFRA
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„Dívčí válka“ o Pražský hrad?
Souboj o prezidentský post by v roce 2023 nemusel být
čistě mužskou záležitostí jako naposledy. Kandidaturu
už oznámila advokátka Klára Long Slámová, uvažují o ní
i senátorka Miroslava Němcová a rektorka Danuše Nerudová.
ČR | Zatímco prezidentské volby v roce
2018 byly čistě „pánským klubem“, ty
příští už by mohly mít zajímavý dámský náboj. Svou kandidaturu v minu-

lých dnech totiž oznámila advokátka
Klára Long Slámová, která je známá
hlavně díky své práci v kauzách Jiřího
Kajínka či Petra Kramného. Jejím cílem

je vrátit do politiky „slušnost, respekt
k právu a naší Ústavě, úctu k našim spoluobčanům a jejich právům a svobodám,“ jak uvedla, když prostřednictvím
Facebooku oznámila svou kandidaturu.
Long Slámová přitom není jedinou ženou, která by mohla v březnu 2023
o Hrad usilovat. V dubnu se v tomto smyslu vyjádřila rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, které prý
chodí řada zpráv, aby o nejvyšší funkci

ve státě usilovala. „Uvažovat o kandidatuře do veřejné funkce, jako je prezidentka,
člověk nemůže proto, že se cítí polichocen, že mu někdo píše. Musí to vnímat
skutečně zeširoka. V tuto chvíli jsem rektorkou univerzity, což je práce, které se
věnuji na 100 procent. Ale ano, o té věci
přemýšlím. A až přijde čas, učiním roz-

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry

Klára Long Slámová

SLEVA 40 %
SELVO 4250

49 490 Kč

29 990 Kč

Miroslava
Němcová

Danuše
Nerudová

hodnutí,“ uvedla Nerudová v dubnovém
rozhovoru pro Hospodářské noviny.
Boj o Hrad nevyloučila ani bývalá
předsedkyně Poslanecké sněmovny
a nynější senátorka za ODS Miroslava
Němcová. „Nechci být tajnůstkář, ale
každé rozhodnutí má svůj čas,“ řekla
o své možné kandidatuře poté, co se
v průzkumu agentury STEM/MARK
umístila spolu s moderátorem Markem
Ebenem (který ovšem o politické dráze
neuvažuje) a generálem Petrem Pavlem
mezi třemi osobnostmi, které by lidé zahlavu státu volili nejčastěji.

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

Druhý pokus i „nováčci“
Brno - Černovice

Přerov

Gardentech - Jaroslav Toninger,
Mírová 15,
tel.: 548 531 294

KONVIČKA s.r.o., Malá Dlážka 14,
tel.:581 737 028 - 029

Boskovice

Zahradní technika M. Dlouhý,
Smetanova 53,
tel.: 722 744 267

TLAMKA s.r.o., Chrudichromská 1b,
tel.: 516 456 297, 777 064 225

Konice

Další nejbližší prodejny: Zlín

2x, Olomouc 2x,
Třebíč, Znojmo a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

Jako první svou účast v prezidentské
volbě oznámil již v listopadu 2019 senátor Marek Hilšer. Kandidaturu potvrdil
také jeho kolega Pavel Fischer, který
stejně jako Hilšer kandidoval již v roce
2018. O křeslo na Hradě se s nejvyšší
pravděpodobností bude ucházet také Michael Kocáb nebo již zmiňovaný armádní generál Petr Pavel, jenž to však ještě
oficiálně nepotvrdil.
„Ano, nejspíš budu kandidovat. Dalšího bývalého komunistu bych na Hradě
nevydýchal,“ zdůraznil na konci dubna
Michael Kocáb – hudebník, ale také
zkušený politik a bývalý ministr.
Jako o možném adeptovi na nejvyšší
post se také spekuluje v souvislosti s Andrejem Babišem, jemuž vyjádřila podporu i současná hlava státu Miloš Zeman.
(mb, iDNES.cz)

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

NALAĎTE SE

DO POHODY
ELLIxír
na menopauzu

Zvedá se vám TLAK? Sáhněte po KONOPÍ!
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doživotní medikaci s vedlejšími účinky. Sáhněte po konopném řešení!
Revoluční doplněk stravy Hypertenzin využívá spojenou sílu konopí, hlohu a vinnou
révu pro efektivní modulaci krevního tlaku a zachování dobrého stavu srdce, cév a celého
j
j
kardiovaskulárního systému. Unikátní složení je navíc doplněno o šafrán,, jenž
omezuje
nervové napětí
a podrážděnost,
které mohou
vysoký tlak
způsobovat.
Funguje
efektivně a bez
vedlejších
účinků.

AKTIVNÍ
KO N O P Í

Sužuje vás podrážděnost, n
nervozita,
errvo
e
ozita neko
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en
či návaly horka? V kombinaci s nárůstem hmotnosti a ztrátou chuti na sex se mohou časem dostavit dokonce i stavy
úzkosti. Všechny tyto příznaky má na svědomí menopauza. Rozlučte se s ní jednou pro vždy!
Nenechte se dále týrat menopauzou a raději vyzkoušejte
Elli MenoOsteo FORTE nabízející komplex důležitých látek
pro ženy v menopauze i po ní. Díky extraktu z jetele lučního
pomáhá udržovat klidný a pohodlný přechod. Extrakt ze šištic
chmele otáčivého zase napomáhá ženám vyrovnat se s návaly
horka, pocením, neklidem či podrážděností. Doplněk stravy
obsahuje také vitaminy D3 a K2 a vápník, který je potřebný pro
zdraví kostí.
ELLIxír pro pohodové dny v době menopauzy zakoupíte
ve své lékárně.

ZAPAŘENÁ
POKOŽKA?
Máme řešení!

150 +100

Revoluční, maximálně účinné
přípravky CannamediQ využívající
aktivní konopí najdete ve své lékárně.

aplikací
zdarma

SÍLA HOŘČÍKU z Mrtvého moře ZBAVÍ ÚNAVY A STRESU!
Se stresovými situacemi se potkáváme dennodenně. Často s sebou přináší únavu,
nervozitu, a dokonce i ztrátu koncentrace. Nedovolte, aby vás stres a vyčerpání dále
ničily. Spolehněte se na sílu hořčíku z Mrtvého moře.
Vyzkoušejte Magnezum Dead Sea, z prémiové řady Da Vinci Academia. Tento jedinečný
doplněk stravy se vyznačuje unikátní kombinací přírodního hořčíku z Mrtvého moře
(Dead Sea) a vitaminů B6 a B12, díky které budete lépe zvládat únavu a vyčerpání.
Hořčík rovněž přispívá k normální nervové a psychické činnosti. Jeho pravidelný přísun
vám proto pomůže dokonaleji zvládat stres, nervozitu a navíc podpoří vaši koncentraci.
Přispívá také ke správné činnosti svalů, takže se již nebudete muset bát křečí při náročnější fyzické aktivitě. Žádejte ve své lékárně.

HOŘČÍK
z MRTVÉHO
MOŘE

multipack

25 ubrousků

Zapařená
řená pokožka se projevuje jako zarudnutí
zaru
nejčastěji
v oblasti vnitřní strany stehen a genitálií, pod prsy či v záhybech kůže. Tyto svědivé mokvající opruzeniny dokážou
pořádně znepříjemnit život každému dospělému jedinci. Na
tento intimní problém existuje osvědčené řešení z lékárny!
Vsaďte na přípravek IntimComfort®, který předchází a mírní
projevy opruzené nebo zapařené pokožky. Obsahuje speciální
roztok určený k boji proti opruzeninám. Přípravek je rovněž
doplněný o výtažek z heřmánku, který má skvělé dezinfekční, regenerační a zklidňující účinky. Díky tomu tlumí projevy svědění
pokožky a udržuje ji mikrobiálně čistou. Přípravek je k dostání ve
dvou variantách: jako vlhčené ubrousky nebo ve spreji.

tvproducts.cz
LAPAČE SLIMÁKŮ

Na zeleninové zahrádky, políčka, záhumenky apod.
Vylézání slimáků zabraňuje speciální konstrukce víčka.

100%
GARANCE

CENA

SOLÁRNÍ
ODPUZOVAČE
KRTKŮ

VOZÍK PROFI
NA ZAHRADNÍ HADICI

Vhodný na hadici 1/2“ o délce až 60 m.
Pohodlné navíjení pomocí kliky,
kolečka pro snadný transport.
Teleskopická rukojeť, připojení
pomocí mosazné rychlospojky.

Pro bezpečné vypuzení krtků,
hrabošů, hryzců a jiných neoblíbených
hlodavců. ➋ ELEGANT

Rozměr hranatého 12 x 10 cm
Rozměr kruhového 9 x 11,5 cm
2 ks 98 Kč
4 ks 156 Kč

1 ks za 258 Kč/ks
➊ PRAKTIK
1 ks za 249 Kč/ks 2 ks za 179 Kč/ks
2 ks za 199 Kč/ks 4 ks za 129 Kč/ks
4 ks za 149 Kč/ks

od

39,-

➊

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

/ks

DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ
MOTORKY

od

129,-

599,-

/ks

Okenní síť
150 × 130 cm
za 149 Kč

DETOXIKAČNÍ NÁPLASTI

Variabilní síť dveřní
210 × 100 cm
za 199 Kč

magnetické
zavírání

Barvy:

* v nabídce i jiné modely

od

149,-

od

Barva/velikost:
40-45 hnědá
40-45 černá

Barva/velikost:
36-44 černá

10 ks za 150 Kč
(15 Kč /ks)
ZVÝHODNĚNÁ SADA
30 ks za 360 Kč
(12 Kč/ks)

12,-

/ks

ZVĚTŠOVACÍ BRÝLE

SANDÁLY PÁNSKÉ

ZEŠTÍHLUJÍCÍ BOTY

Kecky

Detoxikační terapie. Pomáhají zabránit hromadění toxinů
v těle, snižují šance onemocnět. Obsahují přírodní látky
(aktivují
akupunkturní
body na
chodidlech,
odvádí z těla
toxiny).

19,-

299,-

1 299,-

DÁREK ZDARMA:

PROPOJOVACÍ HADICE
+2 RYCHLOSPOJKY

799,-

SÍTĚ PROTI HMYZU

1 999,-

Rozměry: 45 x 43 x 92 cm
Materiál: plastový buben,
hliníkové trubky

NOVINKA

➋

Na suchý zip. Udržují v místnosti
čerstvý vzduch a nepustí dovnitř hmyz.

Model Rallye
- motorka s vlastním elektrickým
pohonem, nosnost 25 kg, zvuk
klaksonu + melodie, přední světlo
(led světlo měnící barvu).
Pro děti od 3 let.

TV HITY

30 dní

KVALITY

NOVINKA

Pro precizní práce v domácnosti či dílně (šití, luštění
křížovek, modelářství…). Lze kombinovat s diop-trickými
brýlemi. Univerzální velikost.
➊ ZOOM
1 ks za 249 Kč
2 ks za
z 398 Kč

➋ ZOOM DOUBLE LED
1 ks za 349 Kč
2 ks za 598 Kč

33 g
ODOLNÉ

LEHKÉ

➊

570,-

799,-

399,-

SLEVA -100 Kč

/pár

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 PÁRŮ

HORKOVZDUŠNÉ FRITÉZY

Rychlá a chutná příprava pokrmů. Smažení pomocí
cirkulace horkého vvzduchu s minimem oleje. Vyjímatelný
fritovací koš.
➊➋
Příkon: 1 300 W
Objem: 2,6 ℓ

➌

➊

Digital

➋

1 999
999,999,-

od

• PEČENÍ • DUŠENÍ • SMAŽŽENÍ
• FRITOVÁNÍ • GRILOVÁNÍÍ

1 699,-

599,-

SLEVA -100 Kč

/pár

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ

Rozměr: 28 x 19 x 6,5 cm
Délka tyče: 107 cm

1 199,-

Napájení: 3 ks AAA baterie
(nejsou součástí balení)

Barva/velikost:
S/M, L/XL, 2XL
S/M, L/XL, 2XL

Ideální pro diabetiky a osoby
s cévními poruchami. S praktickýým
zapínáním na zip.

199,-

499,-

ŠICÍ STROJ FASHION

Praktický šicí stroj menších rozměrů. Volné
rameno (usnadňuje šití rrukávů,
ů nohavic,…). LED
světlo. 2 rychlosti, 12 dru
uhů stehů.
Obsah balení:
6 cívek, patka pro obšívání knoflíkové
dírky, 2x náhradní jehla, navlékač nití,
centimetr, adaptér, nožní pedál.

síťový adaptér (součástí balení)
Rozměr:
27 x 26 x 12 cm

399,od

Na všechny druhy podlahových krytin. Žádné
sáčky ani filtry. Tyč šroubovací ze tří částí.
3 kruhové kartáče,
4 boční gumové kartáčky.

Napájení: 4 ks 1,5 V AA (nejsou součástí
balení)

1 pár za 299 Kč
2 páry za 398 Kč

149,-

199,-

Šířka záběru: 28 cm
Příslušenství: kartáč, sací//rozstřikovací
hubice, nabíječka, gumováá stěrka,
nástavec na utírání.

1. Nastříkat
2. Rozetřít
3. Odsát

KOMPRESNÍ PUNČOCHY
SE ZIPEM

299,-

od

MECHANICKÝ ZAMETAČ
SHIROON

LED OSVĚTLENÍ NA WC
se senzorem pohybu

Slouží jako noční osvětlení toalety. Není již nutno rozsvěcovat světlo. Rozzáří Vaši toaletu pomocí 8 barev. Naučí děti
chodit na toaletu zábavno
ou formou.
f
Z ě ít na okraj
Zavěsíte
k j WC.
WC

zvětšení

ČISTIČ OKEN 3v1
teleskopický
cký

1 699,➌
Příkon: 1 500 W
Objem: 3,5 ℓ

160%

2 699,-

/pár

1 799,-

OBJEDNÁVEJTE NONSTOP · www.tvproducts.cz · tel.: 380 405 381

/ks

100%

CENA

GARANCE

NEJŠIRŠÍ
NABÍDKA
BAZÉNŮ

30 dní

KVALITY

ZAHRADNÍ SKLÁDACÍ
SESTAVA FILO

Sada zahradního kovového nábytku.
Povrchová úpravou práškové lakování.
Rychlé složení, úsporné skladování.
Bezúdržbové.
STOLEK
Rozměr:
60 x 72 x 60 cm
(složený 60 x 92 x 8 cm)
Hmotnost: cca 5,6 kg
1 ks za 1 399 Kč

A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ŽIDLE
Rozměr: 47 x 87 x 56 cm
(složená 47 x 104 x 12 cm, výška sedu 42 cm)
Nosnost: 110 kg
Hmotnost: cca 4,5 kg
1 ks za 899 Kč

VÝHODNÝ SEET
E
STŮL + 2 ŽIDLLE
L

NOVINKA

2499,-

AKU NŮŽKY 2v1

Pro úpravu okrajů trávníků
a zastřihávání okrasných dřevin.
Bezpečnostní spínač. 2 lišty.
Li-Ion baterie 7,2V / 1500mAh
Délka lišty na keře: 150 mm
Délka lišty na trávu: 90 mm

od

NOVINKA

799,-,

ZAHRADNÍ HADICE
FLEXI X TRIO TECH

Hadice, která roste! Nezkroutí se a nezamotá. Minimální požadavek na skladovací prostor. Materiál: extrémně pružný latex + kvalitní a vysoce odolná textilie.
Délka: 22,5 m

s teleskopickou rukojetí
za 1 099,-

1 099,-

DOMÁCÍ MAGNETOTERAPIE

Ulevuje od bolesti a ztuhlosti. Stimuluje
krevní oběh. Prohřeje danou oblast
(oblast šíje, bederní páteře, kolena).
Elastický materiál - padne všem.
Magnetický bederní pás =
= konec bolestem v zádechh!
- 16 všitých magnetů

ZVYŠUJÍCÍ PODSEDÁK
ORTHEO

Podrobnosti na www.tvproducts.cz

OSOBNÍ ZESILOVAČE ZVUKU

Zesiluje hovor i jiné zvuky.
Regulace hlasitosti.

Pro seniory, osoby po operaci atd, kteří mají
problémy vstávat z křesla či židle (vhodné
i na invalidní vozík).

➊ Klasik za 499 Kč
➋ Vocal Plus za 799 Kč
➌ Mini za 499 Kč
➍ Digital za 899 Kč
➎ Magic za 599 Kč

Rozměr: 45 x 45 x 10 cm
Materiál: PUR pěna

➌

499,-

AKČNÍ MINI SET za 699 Kč
(bederní pás + nákrčník)

* v nabídce také:
Magnetický nákrčník
Magnetický návlek na koleno

599,-

299 Kč
od 249 Kč/ks

PSÍ TOALETA

Dovolí Vašemu psovi
sovi, ulevit si
si,
kdykoli potřebujee.
Rozměr: 50 × 75 × 3 cm
za 599 Kč
* v nabídce také model
47 × 34 × 5,5 cm za 299 Kč

➊
➋

➍

599,-

399,-

SLEVA -200 Kč

* Náhradní
povlak za 99,-

SEDÁTKO DO VANY
nastavitelné

Vhodné pro starší a méně pohyblivé osoby. Pevná
konstrukce a protiskluzová úprava povrchu.
Nosnost: až 100 kg

m

47-66 c

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ

od

299,-

999,-

699,OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OSTR AVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401
PLZEŇ Rooseveltova 17
PR AHA 1 Václavské nám. 66/808

399,-

Nerušený poslech s čistým zvukem.
Dlouhá výdrž
rž baterie
baterie. Odolnost IPX5.
IPX5
Dotykové ovládání pouhým poklepem.
Vestavěný mikrofon.
m
Dobíjecí box s LCD
displejem.
Bluetooth 5.0
Rozměry boxu: 70 x 38 x 33 mm
Nabíjecí USB kabbel
Barvy:

1 199,-

899,-

OBJEDNÁVEJTE NONSTOP: www.tvproducts.cz . Tel.: 380 405 381
VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:
BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
KLADNO Náměstí Starosty Pavla 5
LIBEREC Pražská 3
MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054

od

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA
AIR BASS PRO 18

NOVINKA
499,-

➎

PR AHA 2 Karlovo nám. 18
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
ZNOJMO Tovární 14

Chyby v textu a vyobrazení vyhrazeny.

/ks

INZERCE

tvproducts.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Třicítka na krku aneb
Druhý život Petra Lexy ze Slzy
JOSEF VLČEK

P

etr Lexa, zpěvák a hlavní tvář skupiny Slza, jeden z nejúspěšnějších
českých interpretů posledních let,
slaví 5. června třicetiny. Pro mnoho zpěváků, orientovaných podobně jako on na
nejmladší posluchačskou skupinu, je třicítka klíčovou křižovatkou, kudy dál. Ti,
kdo objevovali v roce 2013 první hit Slzy
Lhůta záruční, jsou dnes o osm let starší,
a skladby z té doby jsou pro ně už jen
vzpomínkou na naivní léta dospívání. Pro
generaci, která přichází po nich, je pro
změnu Slza už parta staříků. Lexa a jeho
kolega Lukáš Bundil proto musí změnit
tvář a stárnout spolu se svou generací.
Zdá se, že Slza vzala otázku přerodu
vážně. Není divu, jde přece o nejtěžší krok
v kariéře každé kapely. Stále je v dobré paměti, jak se ho nepovedlo zvládnout skupinám Lunetic nebo Holki. Vtip je totiž
v tom, že proměna nesmí být skoková, ale
spíš neviditelná a postupná.
První kroky byly patrné už v loňském
roce, na albu 3. Působilo mnohem dospěleji a vážněji než předchozí dvě desky. Jako
kdyby chtělo oslovit cílovou skupinu kolem pětadvaceti let. Nenabídlo tak výrazné hity jako z předchozí éry, ale k některým skladbám si konečně napsal Lexa texty sám. Když zpěvák zpívá své vlastní texty, bývá obvykle přesvědčivější, než když
zpívá slova, která pro něj napsal někdo
jiný. To zkušenější posluchači vycítí a ocení. Letos na konci března na YouTube vydaná nová píseň Bouře je dalším krokem vyjadřuje obecnější pocity a staví i na elegantním tanečním zvuku, který bude na
diskotékách znít stejně dobře jako špičkové evropské pop hity. V oficiálním žebříč-

Zpěvák Petr Lexa se vloni na jaře rozpovídal pro Magazín DNES o svém vztahu
s Natálií Kotkovou, modelkou pyšnící se
titulem Česká Miss World 2016. „Natálky
jsem si poprvé všiml díky videorozhovoru na YouTube po soutěži Miss. Předpokládal jsem, že se jako obvykle u rozhovorů s misskami škodolibě zasměju, ale
ona mě zaskočila nadhledem i vtipem.
Zanechal jsem u videa komentář, ten zahlédli naši společní známí a propojili nás.
Poslal jsem jí lístky na náš koncert v klubu SaSaZu a po něm jsme prokecali celou noc.“
FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA

ku nejhranějších rádiových písní se už
po sedmi týdnech dostala na třinácté místo a například na Impulsu patří momentálně mezi nejžádanější nové hity.

S citem Coldplay i Cash
Síla Slzy tkvěla odjakživa ve schopnosti
kapely komunikovat se svými posluchači.
Lexa s tím má dlouholeté zkušenosti, protože ještě před založením své skupiny působil pod přezdívkou Hoggy jako youtu-

ber. Dnes je jeho činnost na internetových
platformách mnohem rafinovanější.
Lexa s Bundilem sázejí především na
kvalitní klipy. Pozvolna opouštějí klasickou koncepci teenagerských videoklipů,
postavených na zpěvákovi a kolem něj se
motající hezké dívčině. Hledají nové vizuální kreace, které mají podtrhovat emoce a dynamiku skladeb.
Slza má také jeden z nejaktivnějších
vlastních kanálů na YouTube, na němž
skoro půl milionu odběratelů průběžně zá-

sobuje různými specialitami. Respekt a obdiv získala především série živě, bez playbacků nahraných písniček s hostujícími
zpěváky. Většinou to jsou časem ošlehané
klasické světové pop hity. S Ondřejem Brzobohatým si tak například dali písničku
od Eltona Johna, s Michalem Malátným
nebo s Miroslavem Žbirkou něco od Beatles, s Evou Burešovou hit od Beyoncé,
s Lake Malawi skladbu od Coldplay a Jindrou Polákem z Jelena si zazpívali parádní
verzi skladby Hurt od Johnnyho Cashe.
„Druhý život“, jak se říká kariéře umělce po přerodu z teenagerského idolu do dospělé pop music, není bez problémů. Znamená například menší prodeje nosičů
(děti jsou za ně ochotné platit spíš než dospělí) nebo méně návštěv na YouTube (dospělí mají na to méně času), ale když se
přerod podaří, přijdou jiné výhody.
Skupina či zpěvák mohou zůstat v oblibě mnohem déle. A to je možná přesně to,
co si Petr Lexa ke svým třicetinám přeje
ze všeho nejvíc.

INZERCE

Řemesla, výroba

Strojírenství

Brusič - ruční bruska

25 000 - 26 000 Kč / měsíc

Mistr ve výrobě (Přerov)

Brusič na kulato AŽ 35.000 Kč

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Dělník elektromontáže

CNC operátor/seřizovač AŽ 35.000 Kč

29 000 - 39 000 Kč / měsíc

Obsluha montážní linky

CNC operátor (junior i senior)

26 000 - 33 000 Kč / měsíc

Skladový manipulant - až 30.000 Kč

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Děl ík
táž
á t
í
Více na www.jobdnes.cz

22 000 28 000 Kč /

M táž í děl ík
ž 21 000
Více na www.jobdnes.cz

20 000 24 000 Kč /

b

ě í

Média, polygrafie
Tiskař - Ofset (Hostinné)

Gastronomie, pohostinství, cest. ruch, ubytování
30 000 - 50 000 Kč / měsíc

Zkušený tiskař
Pracovník/ice knihárny
Grafik (OZP)
Více na www.jobdnes.cz

ě í

HR Team Leader with german
Senior PV Specialist (Process Mananagement) 100 000 - 120 000 Kč / měsíc

20 000 Kč / měsíc

Recepční

12 200 - 25 000 Kč / měsíc

Recepční
Více na www.jobdnes.cz

INZERCE

UŽ ŽÁDNEJ
OPRUZ
S TESTY.
TEST Y.
TEČKA.

OČKUJTE SE

ceskoockuje.cz

20 4. června 2021

Česká republika

Andělský hattrick Lenky Dusilové
Album Řeka přihrálo Lence Dusilové na předávání
hudebních Andělů hned tři ceny. „Ponořila jsem
se do historie své rodiny,“ řekla zpěvačka ke vzniku
taktéž oceněné skladby Vlákna.
ČR | Svého prvního Anděla získala zpěvačka Lenka Dusilová už před 21 lety,
od té doby sbírala nejrůznější hudební
ceny – nebo alespoň nominace – takřka
pravidelně. Na letošních Cenách Anděl,
které se předávaly minulou sobotu bez
účasti publika, jí Česká hudební akademie
zahrnula rovnou třemi cenami najednou.
Za svou desku Řeka z listopadu loňského roku si vysloužila Anděla nejen za Album roku, ale stala se nejlepší sólovou interpretkou a prvenství získala i v kategorii Skladba, a to za song Vlákna. „Tahle
píseň je ponor do historie mé rodiny

a hodně pro mě znamená,“ sdělila Dusilová v děkovné řeči. „To, jak jednoznačně
Řeka u akademiků uspěla, jen potvrzuje,
že se Lence Dusilové povedla výjimečná
nahrávka. Přestože dnešní doba a hudební průmysl stojí a padá především s produkcí singlů rychlé spotřeby, albem roku
se stalo komplexně vystavěné dílo, které
vyžaduje nerušený a pozorný poslech
v celku. A které tu bezesporu vydrží déle
než jeden rok,“ vysvětlil předseda akademiků Honza Vedral.
Nejlepší skupinou loňského roku jsou
Tata Bojs, jejichž desáté album Jedna

slávy vstoupil Robert Křesťan, jenž byl
spolu s kapelou Druhá tráva oceněn také
v kategorii Folk. Mezi rockovými kapelami vládly Kurtizány z 25. Avenue se
svým nejčerstvějším počinem Honzíkova cesta. Naopak písničkář Jaromír Nohavica neproměnil v cenu ani jednu ze tří
svých letošních nominací.
(mb)

Další kategorie
FOTO | T. KRIST, MAFRA

nula někteří recenzenti označili za jedno
z vůbec nejsilnějších v celé diskografii
této kultovní kapely. Anděla za sólového
interpreta roku získal muzikant vystupující pod přezdívkou 7krát3, tedy 31letý Štěpán Hebík. Objevem roku se stala Kateřina Marie Tichá díky albu Sami, do Síně

Videoklip: Bert & Friends – Piš mi básně
(režie: Pavel Borovička).
Slovenské album: Le Payaco – Pohybliví
v nehybnom. Alternativa a elektronika:
Amelie Siba – Dye My Hair.
Jazz: Tomáš Liška & Invisible World –
Hope. Klasika: Jan Bartoš, Jakub Hrůša
a Symfonický orchestr Českého rozhlasu –
Novák: Klavírní koncert, Toman a lesní
panna. Rap: Yzomandias – Prozyum.

INZERCE

S Rentou z nemovitosti
jsem se odrazila ode dna

Přemýšlíte, jak si udržet životní úroveň? Jste-li ve věku 60 plus
a bydlíte ve svém, tak pro Vás řešení existuje! Stejně jako pro mě.
Banka mi nepůjčila, děti peníze nemají, úspory jsem vyčerpala
a dům prodávat nechci. A přesto mám zase klidné spaní.
Pomohla mi zpětná hypotéka!
—
Jediný úvěr, který se nemusí průběžně splácet.

NECHTE SI SPOČÍTAT VÝŠI VAŠÍ RENTY:

www.rentaznemovitosti.cz |

233 321 850

propagační sdělení

DLUHOPISY E-FINANCE CZ

ZAJIŠTĚNÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

4,1 %

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 4,1 % po celou
dobu investice

ROČNÍ
ÚROK

Dvouleté dluhopisy
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

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.
Dluhopisy jsou zajištěné zástavním právem na celém exkluzivním
areálu zámku Račice čítající pozemky o výměře přes 50 000 m2,
nemovitosti a samotný zámek Račice.

Zastavovaný areál zámku Račice v rámci dluhopisového programu e-Finance CZ v celkové
hodnotě uveřejněné na adrese www.e-ﬁnance.eu/zajistene-dluhopisy.

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.

HOTOVÁ JÍDLA AŽ DOMŮ
ROZVOZ ZDARMA BRNO A OKOLÍ DO 25 KM

Objednávejte na: www.eﬁshop.cz,  515 555 565, jidlo@eﬁshop.cz
Vakuované hotové jídlo s trvanlivostí 7 dní
nebo zavařené jídlo s trvanlivostí 3 měsíce
si můžete objednat od kuchařů restaurací
a hotelů skupiny e-Finance, a.s.

VÝDEJNÍ MÍSTA V BRNĚ:
• eFi Hotel, Bratislavská 52, Brno
• EFI Pivovar, nám. 28. října 23
• Restaurant TEFITI, Zelný trh 4

HOVĚZÍ SVÍČKOVÁ

na smetaně, karlovarský knedlík

ŠPANĚLSKÝ PTÁČEK

s klobásou, okurkou, slaninou, cibulí
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Unikát: Lékaři vyměnili srdeční
chlopeň přes kůži pacienta
Přednosta ústecké
Kardiologické kliniky
Pavel Červinka popisuje
úspěšnou speciální
operaci svého týmu.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
ANDREA ANGERMANNOVÁ
ČR | Dvě a půl hodiny trvala výjimečná
operace lékařů Kardiologické kliniky v
Ústí nad Labem pod vedením jejího
přednosty Pavla Červinky. Během ní nahradili muži, kterému je 76 let a jenž v
minulosti prodělal několik operací srdce a další již kvůli tomu nepřipadala v
úvahu, mitrální chlopeň mezi levou síní
a levou komorou srdce velmi nestandardní cestou – perkutánně, tedy přes
kůži. Kardiologická klinika tak potvrdila, že patří mezi nejlepší ve svém oboru.
„Většinou se taková náhrada řeší chirurgicky, perkutánně prakticky vůbec
ne. Náš pacient již byl po několika srdečních operacích a nahrazenu měl aortální chlopeň i mitrální chlopeň, která
se mu ale znovu zúžila. Bioprotézy totiž
časem degenerují. Pacient měl proto těžké příznaky, zadýchával se,“ přiblížil
Červinka (na malém snímku).
Unikátnost operace spočívá jednak
v náhradě samotné mitrální chlopně
mezi levou síní a levou komorou,
ale také v řešení přístupu k ní. Jaký
byl zvolen?
Když nahrazujeme aortální chlopeň, jdeme k srdci přes tepnu. U této operace se
k srdci dostáváme také přes tříslo, ale žilou. To je velký rozdíl.
Pravá srdeční síň a komora pumpuje
krev do plic, tam se okysličí a tato
okysličená krev se vrací do levé srdeční síně a z ní teče přes mitrální
chlopeň do levé srdeční komory a odtud je pumpována do celého těla.
Potřebovali jste se dostat do levé
části srdce, jak jste to zvládli?
Přes aortu je to velmi složité, navíc pacient tam měl voperovanou už druhou
umělou chlopeň. Tudy bychom se tam
nedostali. Tak jsme zvolili jinou cestu.
Šli jsme přes dolní dutou žílu nahoru,
propíchli jsme srdíčko skrz naskrz a tím
jsme se dostali z pravé do levé části srdce. Mezi nimi je septum, tedy mezisíňová přepážka. Naprosto atypicky jsme šli
přes ni. Odkysličená krev se vrací do
pravého srdce dolní dutou žilou, kterou
jsme se do něj dostali. Septum jsme

„

Dvě a půl hodiny trvala výjimečná operace lékařů ústecké Kardiologické kliniky. Během ní nahradili muži mitrální
chlopeň v srdci velmi nestandardní cestou – perkutánně, tedy přes kůži.
FOTO | KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ
propíchli dlouhou jehlou v pozici, která je k
tomu potřeba,
abychom se dostali do mitrální
chlopně, potřebujeme určitý
směr. Nesmíme
být ani moc nahoře, ani dole. Cestičku nám ukázaly
přístroje. Poté se musí přepážka rozšířit a zavede se tam speciální katetr asi 6
milimetrů silný a díky jeho pohyblivé
špičce můžeme směřovat do místa zúžené chlopně, kterou chceme projít. Skrz
katetr jsme na místo zavedli chlopeň.
Každý krok v sobě nesl něco zajímavého. Nakonec se chlopnička implantovala bez komplikací a pán byl v pořádku.
Propíchli jste srdce skrz naskrz. Jak
se takové rány potom zašívají, aby
z něj krev neunikala?
Většinou se vše samo zatáhne. Ale u tohoto několikrát operovaného pacienta
elasticita jeho tkání klesla, zůstala tam
velká díra. Když jsme to po implantaci
viděli, rozhodli jsme se, že ji zacelíme.
Takovým desetníčkem, kterému se říká
okludér. To se standardně nedělá.
Chápu správně, že původní nefunkční chlopnička zůstala na místě?
Ano a přesně do ní jsme dali novou. Nafoukli jsme balonek, původní chirurgická a zúžená chlopeň se rozepnula a pak
jsme balonek sfoukli. Zavedli jsme do
levé komory kolejničku, takový tuhý vodič, po kterém jsme zúženou chlopeň na
místo nasoukali. Chlopnička se tam
přesně vešla podle rozměru chlopně,

Když nahrazujeme aortální chlopeň, jdeme
k srdci přes tepnu. U této operace se k srdci
dostáváme také přes tříslo, ale žilou. To je velký rozdíl.
kterou tam chirurgové kdysi implantovali. Tato stará, nefunkční chlopeň nyní
sloužila jako kotva, abychom tam mohli
přesně na místo dát tu novou. Byly to
postupné kroky, které se musí dělat velmi opatrně.
K srdci postupujete přes žílu v třísle, také zřejmě nebylo jednoduché ji
po operaci zašít nebo zavřít.
Do třísla zavádíme hadičky, které mají
průměr jako malíček. Musíme si tedy
tříslo připravit, protože po operaci tam
zůstává velká díra. Na začátku operace
jsme si museli připravit takzvané šicí zařízení. Když jsme pak po zákroku vše
vytáhli, ručně jsme vše zatáhli bez chirurgického šití.
Tato operace je poměrně vzácná,
kolik jich bylo provedeno na celém
světě?
Dosud 70. Ale budou asi přibývat, protože takové lidi dříve už nešlo znova operovat, další reoperaci by nezvládli.
Nyní máme možnost dát do srdce tuto
chlopničku jiným způsobem. Přes třísla
a opravit chlopeň katetrizačně, což je
zase obrovský pokrok.
Vašemu pacientovi jeho umělá chlopeň degenerovala a přestávala být
funkční. Jak dlouho chlopně vydrží?
Jsou chlopně mechanické z nových slitin a umělých hmot, které jsou nesmáči-

vé. Ty se dávají hlavně mladým lidem,
protože u nich dochází k degeneraci bioprotéz. Ty jsou udělané například z vepřového nebo hovězího perikardu, osrdečního vaku. Když ji dáte příliš mladým lidem, probíhají u nich imunitní
děje a chlopeň degeneruje. I když se
tyto chlopně stále zlepšují, říkalo se
před deseti a 15 lety, že zhruba 50 až šedesát procent pacientů s bioprotézou za
patnáct let podstoupí reoperaci. Náš pacient měl první aortální chlopeň operovanou v roce 2004, časem mu selhala a v
roce 2009 vyměnili aortální a současně
mu odoperovali i mitrální chlopeň. Vydržela mu tak více než 10 let.
Více než rok lékaři a sestry bojovali
s koronavirem, utlumovala se oddělení. Ve vašem případě to příliš možné nebylo, operovat jste museli. Jak
jste to zvládali?
Ano, jsme specifický obor, 70 procent
našich pacientů je akutních. Ale ve srovnání s jinými roky jsme měli paradoxně
o trošku více pacientů. Bohužel jsme
také pozorovali trend, že lidé přišli po
infarktu, až když nebylo vyhnutí, a chodili pozdě. Prostě se báli přijít a spousta
lidí přišla pozdě a někteří bohužel i zemřeli. To byl jednoznačný trend u části
pacientů. Jsou to například mladí lidé,
kteří měli infarkty a do budoucna budou
mít problémy, bude jim například selhávat srdíčko.

CNN PRIMA NEWS
To nejlepší z pořadu INTERVIEW

Bojím se střetů mezi Francouzi

F

rancie v minulosti přijala tolik migrantů, až došlo k přehlcení školství a celé národní infrastruktury.
V pořadu Interview na CNN Prima
NEWS to řekl francouzský plukovník
ve výslužbě a vystudovaný sociolog André Thiéblemont. Bývalý voják mimo
jiné podepsal v dubnu otevřený dopis prezidentovi Emmanuelu Macronovi, který
varuje před občanskou válkou a islamismem. Thiéblemont ale odmítá načasování
spojené s takzvaným Alžírským pučem.
„V 80. a 90. letech docházelo ve Francii k velkým migračním tokům, jenže
naše země na to nebyla připravena,“ vysvětlil začátky problémů ve Francii
Thiéblemont. Podle něj je potřeba migraci
zásadním způsobem regulovat a zajistit
schopnost integrace, jako tomu bylo v minulosti. „Je to i otázka kultury a infrastruktury. Máte dům, a když ho dobře udržujete, můžete přijímat hosty. My máme velkou tradici pohostinství, ale když se systém začne hroutit, host přijde, sundá si
boty a okamžitě si lehne na gauč,“ přirovnal Thiéblemont chování přistěhovalců.
INZERCE

Thiéblemont, který působil v armádě
do roku 1985 a byl v cizinecké legii v Africe, je jedním ze signatářů otevřeného dopisu dvou desítek generálů ve výslužbě a desítek dalších důstojníků adresovaného prezidentu Macronovi a tamní vládě. „Francii hrozí několik smrtelných nebezpečí.
Nám, kteří i v důchodu zůstáváme francouzskými vojáky, nemůže za současných okolností být osud naší krásné země
lhostejný,“ začíná dopis.
Plukovník se s jeho obsahem ztotožňuje a varuje, že francouzská společnost se
už několik desítek let rozděluje. „Rozpadá
se národní soudržnost. Společnost se tříští, ale nejde jen o islám. Zvětšuje se propad mezi elitami a běžnými lidmi, mezi
hlavním městem a regiony a mezi náboženstvími,“ líčil voják.

Proti komu pošlou armádu?
Zmiňovaný dopis zveřejnil pravicový týdeník Valeurs Actuelles 21. dubna, přesně
50 let po takzvaném Alžírském puči, tedy
po neúspěšném pokusu svrhnout preziden-

ta Charlese de Gaulla a udržet francouzskou nadvládu v Alžírsku. Thiéblemont
ale politickou spojitost nevidí. „Dopis napsal jeden kapitán a zveřejnil od 14. dubna na svém blogu. Už 20. dubna se připojilo 20 tisíc signatářů. Autoři týdeníku
z toho chtěli udělat trhák. Nemyslím si, že
otisknutí bylo naplánováno s nějakým záměrem na tento den, ale někdo z toho byl
rozhořčený,“ vysvětlil Thiéblemont.
Plukovník se v současné Francii nejvíce bojí ostrých střetů na předměstích nebo
v menších regionech. „Dopis nevyzývá
k nějakému puči, ale může se stát, že naši
vojáci budou vyzváni, aby někde zasáhli.
To je situace, kdy voják musí podpořit pořádkové služby, ale v tu chvíli budou stát
Francouzi proti Francouzům. Toho se bojím,“ dodal s tím, že konfrontace mezi jednotlivými nejen náboženskými příznivci
je velkou hrozbou.
A kdo to vše může zlepšit? Těžko říct,
ani sám Thiéblemont o nikom neví. „Jestli
vyhraje Macron nebo Le Penová, budou
společnost rozdělovat. Ve Francii není politik, který by zohlednil všechny problé-

my, se kterými se potýkáme,“ uvedl s odkazem na blížící se prezidentské volby,
které by se měly konat v první polovině
roku 2022.
(ri)
Interview se slavnými lidmi a zajímavými osobnostmi veřejného života
můžete sledovat na CNN Prima
NEWS každý všední den v 17.30.
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Folklor u plotny
Na jihu Moravy v Prostřeno! lidový tanec i písně
ČR | Prostřeno! bude tentokrát jako
folklorní speciál. Hned v pondělí na
jihu Moravy usiluje o výhru 60 tisíc
sympatická Jarmila (54 let). Působí v
souboru Old Stars. V zimě pracuje jako
kreslířka, v létě provozuje hospůdku.
Hostům nachystá čimčaráčky s čínskou
pomstou, tedy ptáčky s rýží. Soupeřka
Aranka sice prozradí, že je vegetariánka, ale maso poctivě ochutná.
V úterý uvaří houslista Jožka (41).
Sází na paštiku, vývar, špikované stehno s paprikovou smetanovou omáčkou
a štrúdl. Je vyučený v oboru kuchař-číšník, ale řemeslu se nevěnuje, působí
jako primáš ve Vojenském uměleckém
souboru Ondráš. Čím soupeře překvapí? Možná domácím vínem…
Středa patří Liborovi (60). Profesor
historie reprezentuje Slovácký krúžek v
Brně. Má originální menu: crostini di fegatini alla Toscana, prosciutto di Parma, polévku po templářském zvyku, hovězí pečeni ,,moravské babí léto‘‘ a jablka v županu s přelivem vinného šodó.
Libor je charismatický hostitel.

Ve čtvrtek jsou všichni zvědaví na vegetariánku Aranku (53). S manželem
provozuje zubní kliniku. Soupeře pozve
na vystoupení folklorního souboru
Charvatčané. Jako předkrm bude grilovaný panýr. Co to vlastně je?
Referent Petr (28) je členem souboru
lidových písní a tanců Danaj. Uvaří v
pracovním kroji, což dámy ocení. Škoda, že si ho celý zašpiní. Jak to dopadne? Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17:50 hodin.
(kot)
Předkrm: Panýr grilovaný na listech
s mangovou omáčkou a oříšky

Ingredience: 200 g zelených listů mix
(šťovík, špenát, čekanka, polníček),
1 zralé mango, koření na omáčku

V jihomoravském pořadu Prostřeno! poměří své kuchařské umění členové
folklorních souborů. Jak se jim povede?
FOTO | FTV PRIMA
(100 g ghí nebo másla, 1/4 ml chilli, 1 citron, 1 ml mletého cukru, 250 ml vody),
100 g vlašských ořechů, 1 ml cukr krupice, 250 g panýru (2 l mléka, šťáva ze
2 citronů + koření a olej na grilování).
Postup – panýr: Připravujeme dva dny
předem. Suroviny: 2 litry mléka přivedeme k varu, jakmile začne vařit, přidáme šťávu ze 2 citronů. Jakmile se oddělí
syrovátka, přecedíme přes plátýnko, propláchneme studenou vodu a necháme
okapat při pokojové teplotě cca 24 hodin. Mangová omáčka: Jedno zralé
mango oloupeme a nakrájíme na drobné
kostičky. Rozpustíme ghí, přidáme chil-

li, nakrájené mango, cukr, citron a krátce vše orestujeme. Poté přidáme vodu a
necháme cca 35 až 45 minut vařit na mírném ohni. Rozmixujeme dohladka. Vlašské ořechy nasekáme na kousky, dáme
na pánev orestovat a zaprášíme cukrem,
který zkaramelizuje. Před podáváním panýr nakrájíme na kostky, které grilujeme s trochou olivového oleje a kořením
na grilovací pánvi. Na talíř rozprostřeme zelené listy, položíme na ně kousky
grilovaného panýru, posypeme oříšky a
zalijeme mangovou omáčkou. Pro zjednodušení receptu můžeme namísto panýru použít grilovací hermelín.

INZERCE

Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?
Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Nejnovější

Prodej 165 m2 s pozemkem 900 m2
Jana Vaita, Kladno - Modrava

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz

Řešíte nové bydlení?
Obraťte se na prověřeného makléře
ve vašem okrese.
Najdete ho na www.realitakroku.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 5. června 2021
Nova

Prima

Prima cool

7.00 Looney Tunes: Nové příběhy (6) 7.30
Kačeří příběhy (33, 34) 8.15 Šifra Karla
Velikého. Dobrodružný film (N, 2008) 10.45
Koření 11.40 Volejte Novu 12.15 Rady ptáka
Loskutáka 13.30 Utajený šéf III 15.00
Ratatouille 17.05 Deník princezny 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.20 Max Steel (4) 6.45 Psí život (13) 7.15
M.A.S.H (64) 7.45 Autosalon.tv 8.45
Cyklosalon.tv 9.20 Hudson a Rex II (15) 10.20
Máme rádi Česko 12.10 Vraždy podle Agathy
Christie (6) 14.15 Svatba mé šéfové.
Romantický film (Kan., 2021) 16.15 Krakonoš
a lyžníci. Rodinný film (ČR, 1980). Hrají
K. Heřmánek, M. Padalík, J. Kreidl, V. Král,
V. Krňanská 17.55 Na houpačce 18.40 Eva
testuje 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME

5.25 Umění je cool 6.15 Pevnost Boyard (8, 9) 11.10
Re-play 11.45 COOL e-sport 12.10 Futurama VII
(8, 9) 13.10 Simpsonovi XXVI (7-10) 15.05 Vulkán
v Los Angeles 17.15 Futurama VII (10) 17.45
Futurama VII (11) 18.15 Simpsonovi XXVII (13) 18.45
Simpsonovi XXVII (14) 19.15 Simpsonovi XXVII (15)
19.45 Simpsonovi XXVII (16) 20.15 Kurýr 22.05
Deadpool 0.25 Simpsonovi XXVII (13) 0.50
Simpsonovi XXVII (14)

20.10 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.20 Minišou Karla Šípa
Rozhovor Karla Šípa
na dva metry s hercem
a moderátorem Markem
Ebenem v Divadle Semafor.
Režie M. Čech
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Maigret na dovolené
Detektivka (Fr.Belg./Švýc., 1994)
23.50 Rocco Schiavone
Dřív než kohout zakokrhá.
Detektivní seriál (It., 2018)
1.30 Bolkoviny
2.15 Sama doma
3.50 Bydlení je hra
4.15 Chalupa je hra
4.35 Pod pokličkou
5.00 Kuchařská pohotovost
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 7.50 Policisté v akci 8.45 Nová
zahrada 9.45 Na chalupě 10.45 Nové bydlení 11.50
Dr. Dokonalý (7/16) 12.50 Lucie, postrach ulice
14.25 Dlouhá míle (5) 16.00 Plechová kavalérie
(4/7) 17.00 Nová zahrada 18.00 Na chalupě 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.25
30 případů majora Zemana (7) 23.50 Dr. Dokonalý
(7/16) 0.35 Lucie, postrach ulice
NEDĚLE 7.55 Policisté v akci 8.50 Policisté
v akci 9.50 Aféry 2 10.50 Rodinné záležitosti
12.00 Rodinné záležitosti 13.20 Neohlížej se, jde za
námi kůň 14.55 Krajina s nábytkem 16.55 Na
chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Plechová kavalérie (4/7) 21.15
Případ pro zvláštní skupinu (4/6) 22.30 Neohlížej
se, jde za námi kůň 0.05 Aféry 2
PONDĚLÍ 7.00 Soudní síň 11.05 Policisté v akci
12.05 Pod povrchem (26) 13.20 Aféry 2 14.15
Soudní síň 15.20 Soudní síň 16.20 Soudní síň 17.20
Policisté v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 30 případů majora Zemana
(6) 21.35 Krajina s nábytkem 23.40 Nový život III
(5) 0.35 Nové bydlení

SÉRUM PRAVDY

AKČNÍ

INZERCE

ČT1
6.25 Polopatě 7.20 O Honzovi a princezně
Félince 7.55 Jablíčko se dokoulelo 8.30 Pan
Tau (13, 14/33) 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 Bratři 14.30 O třech synech
14.55 Ať žije nebožtík 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

V sedmém
nebi
VELKÉ PŘÍBĚHY
OBYČEJNÝCH LIDÍ
SOBOTA 20:20

20.20 Black Panther
Akční film (USA, 2018)
22.45 Drive Angry
Akční film (USA, 2011)
0.45 Deník princezny
Romantická komedie (USA, 2001)
2.40 Krok za krokem II (21, 22)
3.25 Volejte Novu
4.05 Specialisté (37)

ÚTERÝ 12.10 Pod povrchem (27) 13.25 Nový
život III (5) 14.30 Soudní síň 16.30 Soudní síň – cz
17.25 Policisté v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 30 případů majora Zemana (7)
21.45 Rodinné záležitosti 22.55 Nový život III (6)
23.55 Nové bydlení 0.25 Pod povrchem (27)
STŘEDA 10.00 Soudní síň 11.00 Policisté v akci
12.00 Pod povrchem (28) 13.05 Nový život III (6)
14.10 Soudní síň 17.10 Policisté v akci 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Případ pro
zvláštní skupinu (4) 21.30 Dlouhá míle (6) 23.10
Nový život III (7) 0.10 Nové bydlení
ČTVRTEK 7.10 Soudní síň 11.05 Policisté v akci

12.05 Pod povrchem (29) 13.20 Nový život III (7)
14.20 Soudní síň 16.25 Soudní síň – cz 17.20
Policisté v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Prázdniny (1) 21.20 Rodinné záležitosti 22.40 Nový život III (8) 23.40 Nové bydlení

PÁTEK 10.05 Soudní síň 11.05 Policisté v akci

12.05 Pod povrchem (30) 13.15 Nový život III (8)
14.15 Soudní síň 17.20 Policisté v akci 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Nebeští
jezdci 22.20 30 případů majora Zemana (8) 23.30
Nové bydlení 0.10 Pod povrchem (30)

20.15 Einstein – Případy nesnesitelného génia (5)
Meganewton. Komediální seriál
(ČR, 2020). Hrají V. Kotek,
A. Polívková, P. Zedníček,
E. Josefíková, V. Freimanová
21.30 Ve jménu krve
Thriller (USA, 2016). Hrají
M. Gibson, E. Moriartyová,
D. Luna, M. Parks, W. H. Macy.
Režie J.-F. Richet
23.25 Ospalá díra
Horor (USA/N, 1999).
Hrají J. Depp, Ch. Ricciová,
M. Richardsonová. Režie T. Burton
1.35 Bastardi
Drama (ČR, 2010).
Hrají T. Magnusek, I. Buková,
L. Potměšil, S. Rašilov, J. Přeučil.
Režie P. Šícha
3.20 Hudson a Rex II (15)
Starý pes a nové kousky.
Krimiseriál (Kan., 2019)

Relax
SOBOTA 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 Nespoutaný anděl
17.55 Mariana, královna noci 19.55 Nejmladší
z rodu Hamrů 20.55 Nespoutaný anděl 23.05 Top
Relax 23.20 Luxus store
NEDĚLE 7.00 Teleshopping 7.25 Mariana, krá-

lovna noci 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top Relax
10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Nejmladší z rodu Hamrů 15.55
Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55
Mariana, královna noci 19.55 Nespoutaný anděl
20.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 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 Nespoutaný anděl 17.55 Mariana, královna
noci 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.30 Hamouni 7.30 Dr. House VII (8, 9) 9.45 Špioni
jako my 11.40 Iron Man 3 14.05 Vzhůru do oblak,
animovaný film (USA, 2009) 15.50 Tarzan, animovaný rodinný film (USA, 1999) 17.25 Bohemian
Rhapsody, hudební film (VB/USA, 2018) 20.00
Solo: Star Wars Story, dobrodružný sci-fi film
(USA, 2018) 22.40 Annabelle, horor (USA, 2014)
0.30 Sherlock Holmes: Hra stínů, akční krimithriller
(USA, 2011)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.25 Bolek a Lolek
vyrážejí do světa 6.55 Max Steel (3) 7.15 Námořní
vyšetřovací služba L. A. IV (10, 11) 9.15 Let’s Dance
5 11.30 Lara Croft: Tomb Raider 13.30 Sám doma
3 15.40 Poslední čas na lásku 17.40 Útěk
z Alcatrazu, životopisné drama (USA, 1979) 20.00
Který je ten pravý?, komedie (USA, 2017) 22.00
Království Vikingů, akční fantasy film (USA, 2013)
0.25 Deadpool, sci-fi film (USA, 2016)

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
Nespoutaný anděl 17.55 Mariana, královna noci
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Nespoutaný anděl 17.55 Mariana, královna noci
19.55 Nejmladší z rodu Hamrů 20.55 Nespoutaný
anděl 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Nejmladší z rodu Hamrů 15.55 Nespoutaný
anděl 17.55 Mariana, královna noci 19.55
Nespoutaný anděl 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
Nespoutaný anděl 17.55 Mariana, královna noci
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 362

neděle 6. června 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
13.55
14.45
16.00
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.45
22.19
22.20
23.55
0.40
1.10
1.40

Zajímavosti z regionů 6.30 Výtah
6.50 Ať žije nebožtík. Komedie (ČR,
1935) 8.15 Úsměvy Jiřího Langmajera
8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Jak vyženit z pekla štěstí
Česká muzika
Za trnkovým keřem
Ecce homo Homolka
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
Postřižiny
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Na kolejích čeká vrah
Případy detektiva Murdocha XIV
Po stopách hvězd
Banánové rybičky
Sváteční slovo farního vikáře
Františka Čecha

Nova
6.05
6.20
7.15
7.40
8.30
10.20
12.35
15.00
16.15
18.00
19.30
20.20
22.25
22.55
1.35
3.15

Zig a Sharko III
Spongebob v kalhotách IX (9, 10)
Looney Tunes: Nové příběhy (7)
Kačeří příběhy (35, 36)
Kráska a zvíře
Bílý tesák
Dobrodružný film (USA, 1991)
Ostrov hrdlořezů
Dobrodružný film (USA/Fr./It./N,
1995)
Matěji, proč tě holky nechtějí?
Komedie (ČR, 1981)
O statečném kováři
Pohádka (ČR, 1983)
Setkání v červenci
Komedie (ČR, 1978)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Legenda o Tarzanovi
Akční dobrodružný film
(Kan./USA/VB, 2016)
Střepiny
40 let panic
Romantická komedie (USA, 2005)
Setkání v červenci
Komedie (ČR, 1978)
Kráska a zvíře
Pohádka (N/Rak., 2012)

6.10
6.35
7.00
8.05
9.15
9.50
10.25
11.00
11.50
12.45
13.10
13.50
14.10
14.55
16.45
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.05
0.35
2.55

Prima

Nova Cinema

Max Steel (5)
Psí život (14)
M.A.S.H (64, 65)
Hitlerovi bodyguardi (1)
Prima SVĚT
Rozpal to, šéfe!
Prima Mazlíček
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak se staví sen
Nebojsa
Jedině ona
Romantický film (USA, 2010)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Casting na lásku
Romantická komedie (ČR, 2020)
Něco na té Mary je
Romantická komedie (USA,
1998)
Černá labuť
Drama (USA, 2010)
Cyklosalon.tv

5.50 Půlnoční dítě 7.30 Tarzan 9.00 Vzhůru do
oblak 11.20 Medvídek 13.25 Solo: Star Wars Story
16.00 Zachraňte Willyho 2, dobrodružný film (USA,
1995) 17.50 Vítej doma, komedie (USA, 2008)
20.00 Světová invaze, akční film (USA, 2011) 22.15
Blade: Trinity, akční film (USA, 2004) 0.20 Drive
Angry, akční film (USA, 2011)

Prima cool
5.15 Umění je cool 6.05 Pevnost Boyard (9, 10)
10.55 Autosalon.tv 11.55 Cyklosalon.tv 12.25
Futurama VII (10, 11) 13.25 Simpsonovi XXVI (11, 12)
14.20 Simpsonovi XXVI (13, 14) 15.20 Kurýr 17.15
Futurama VII (12, 13) 18.15 Simpsonovi XXVII
(17-20) 20.15 Percy Jackson: Moře nestvůr 22.20
Ospalá díra 0.30 Simpsonovi XXVII (17) 0.55
Simpsonovi XXVII (18)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.00 Bolek a Lolek vyrážejí
do světa 7.25 Jen počkej, zajíci! 7.40 Max Steel (4)
8.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (11, 12)
9.55 Jak porodit a nezbláznit se 12.15 Krakonoš
a lyžníci 13.50 Poslední čas na lásku 15.50
Rodičovský manuál 18.05 Který je ten pravý?
20.00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné
děti 22.40 Ve jménu krve 0.20 Něco na té Mary je

pondělí 7. června 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 Přízraky mezi námi (1/7)
13.20 Přátelé Zeleného údolí (1/12)
13.55 Všechnopárty
14.35 Ecce homo Homolka
16.00 Zavolejte porodní sestřičky III
(8/8)
17.00 Cestománie
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 SAZKAmobil šance
20.10 Rapl (13/13)
21.15 Reportéři ČT
21.55 BILANCE: Covid-19 Kde se stala
chyba?
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
22.25 Lidice
0.30 Svět je krásný

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.20
0.15
1.10
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4070)
Specialisté (37)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (23)
Ordinace v růžové zahradě 2
(962)
Odložené případy (11)
Dr. House VII (10, 11)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4071)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (132)
Specialisté (38)
Námořní vyšetřovací služba XVII
(2)
Dr. House VII (10)
Dr. House VII (11)
Odložené případy (11)
Novashopping

Prima
6.15
7.00
8.05
8.45
10.10
12.05
13.05
14.05
15.05
16.15
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15

21.30
22.50
0.00
0.40
1.40
2.40

Max Steel (6)
Nový den
M.A.S.H (66)
Ohnivý kuře (9)
Rosamunde Pilcherová:
Hudba v srdcích
Romantický film (N, 1998)
Walker, Texas Ranger IX (7)
Policie Hamburk III (16)
Policie Hamburk III (17)
Komisař Rex (12)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Sestřičky (73)
Seriál (ČR, 2020). Hrají
A. Gondíková, S. Laurinová,
D. Kolářová, M. Němec
Poklad z půdy
Policajt, nebo spratek (8)
LIKE HOUSE
Komisař Rex (12)
Policie Hamburk III (16)
Policie Hamburk III (17)

Nova Cinema
5.55 Špioni jako my 7.50 Kráska a zvíře 10.10 Solo:
Star Wars Story 12.45 Teleshopping 13.20 Ostrov
hrdlořezů 15.40 Ratatouille 17.40 Sherlock Holmes:
Hra stínů, akční krimithriller (USA, 2011) 20.00 Dvě
nevěsty a jedna svatba, komedie (ČR, 2018) 21.50
Transcendence, sci-fi thriller (USA, 2014) 0.10
Světová invaze, akční film (USA, 2011)

Prima cool
10.00 Hvězdná brána VI (1, 2) 11.55 Futurama VII
(12, 13) 12.55 Simpsonovi XXVI (15-18) 14.50 Hvězdná
brána VI (3, 4) 16.45 Futurama VIII (1, 2) 17.45
Simpsonovi XXVII (21, 22) 18.45 Simpsonovi XXVIII
(1, 2) 19.45 Simpsonovi XXXII (20) 20.15 Partička
20.55 7 pádů Honzy Dědka 22.10 Teorie velkého
třesku XII (16, 17) 22.55 Re-play 23.30 Simpsonovi
XXVII (21, 22) 0.25 Simpsonovi XXVIII (1, 2)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.25 Bolek a Lolek si hrají
8.35 Bolek a Lolek vyrážejí do světa 8.50 Max Steel
(5) 9.20 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (12, 13)
11.15 Lara Croft: Tomb Raider 13.15 Rodičovský
manuál 15.20 Bratři, jak se patří 17.50 Percy
Jackson: Moře nestvůr 20.00 Periskop nahoru
a dolů! 22.00 Bez soucitu 23.55 Sirotčinec slečny
Peregrinové pro podivné děti

úterý 8. června 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní sestřičky III (8/8) 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 Přízraky mezi námi (2/7)
13.25 Přátelé Zeleného údolí (2/12)
13.55 Všechno, co mám ráda
14.20 13. komnata Dáši Bláhové
14.50 Za trnkovým keřem
16.05 Zavolejte porodní sestřičky IV
(1/8)
17.00 Cestománie
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
20.10 Strážmistr Topinka (11/13)
21.00 Černí baroni (10/11)
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.55 Trpaslík (1/6)
22.35 Trpaslík (2/6)
23.15 Hitparáda televizní zábavy
0.10 Kriminalista

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
22.40
23.40
1.30
2.15
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4071)
Specialisté (132)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (24)
Ordinace v růžové zahradě 2 (963)
Odložené případy (12)
Dr. House VII (12, 13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4072)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (2)
Comeback
Comeback
Víkend
Dr. House VII (12, 13)
Odložené případy (12)
Námořní vyšetřovací služba XVII
(2)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
8.05
8.45
10.10
12.05
13.05
14.05
15.05
16.15
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.30
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.35

Max Steel (7)
Nový den
M.A.S.H (67)
Sestřičky (73)
Rosamunde Pilcherová:
Kouzlo lásky
Romantický film (N, 1998)
Walker, Texas Ranger IX (8)
Policie Hamburk III (18)
Policie Hamburk III (19)
Komisař Rex (13)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (112)
7 pádů Honzy Dědka
Rozpal to, šéfe!
LIKE HOUSE
Policie v akci
Komisař Rex (13)
Policie Hamburk III (18)
Policie Hamburk III (19)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.05 Tarzan 7.40 Dr. House VII (10, 11) 9.25
Ratatouille 11.55 Bílý tesák 14.30 Dvě nevěsty
a jedna svatba 16.15 O statečném kováři 17.50
Deník princezny 20.00 Legenda o Tarzanovi, akční
dobrodružný film (Kan./USA/VB, 2016) 22.05
Miami Vice, akční film (N/USA, 2006) 0.35 40 let
panic, romantická komedie (USA, 2005)

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.50 Bolek a Lolek na prázdninách 7.10 Top Gear speciál (2) 8.40 Flash II (20, 21)
10.30 Hvězdná brána VI (3, 4) 12.35 Futurama VIII
(1, 2) 13.25 Simpsonovi XXVI (19-22) 15.10 Hvězdná
brána VI (5, 6) 17.15 Futurama VIII (3, 4) 18.15
Simpsonovi XXVIII (3-6) 20.15 Partička XXL 21.45
Show Jana Krause 22.55 Vikingové VI (17) 23.55
Těžká dřina 0.30 Simpsonovi XXVIII (3, 4)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.40 Bolek a Lolek si hrají
6.50 Bolek a Lolek vyrážejí do světa 7.05 Max Steel
(6) 7.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (13, 14)
9.30 Maličkost k narozeninám 11.30 Který je ten
pravý? 13.30 Bratři, jak se patří 16.05 Pes na
střídačku 18.05 Periskop nahoru a dolů! 20.00 Lara
Croft – Tomb Raider: Kolébka života 22.20 Stav
mysli, thriller (VB, 2003) 0.30 Bez soucitu

středa 9. června 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky IV (1/8) 9.55 Všechnopárty
10.40 Strážmistr Topinka (11/13)
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Přízraky mezi námi (3/7)
13.25 Přátelé Zeleného údolí (3/12)
13.55 13. komnata Zdeny Lorencové
14.20 Postřižiny
16.00 Zavolejte porodní sestřičky IV
(2/8)
17.00 Cestománie
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 Panoptikum města pražského
(10/10)
21.20 Hercule Poirot XIII
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Neobyčejné životy
23.45 Případy detektiva Murdocha XIV
0.30 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.00
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.55
23.55
1.45
2.25
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4072)
Policie Modrava (2)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (1)
Ordinace v růžové zahradě 2
(964)
Odložené případy (14)
Dr. House VII (14, 15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4073)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf III
Výměna manželek XI
Námořní vyšetřovací služba XVII
(3)
Dr. House VII (14, 15)
Odložené případy (14)
Krok za krokem III (1)
Co na to Češi

6.15
7.00
8.05
8.45
10.10
12.05
13.05
14.05
15.05
16.15
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
0.25
1.25
2.25
3.25
4.20

Prima

Nova Cinema

Max Steel (8)
Nový den
M.A.S.H (68)
Slunečná (112)
Rosamunde Pilcherová:
Trny v údolí květin
Romantický film (N, 1998)
Walker, Texas Ranger IX (9)
Policie Hamburk III (20)
Policie Hamburk III (21)
Komisař Rex (14)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Sestřičky (74)
Show Jana Krause
Einstein – Případy nesnesitelného
génia (5)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Komisař Rex (14)
Policie Hamburk III (20)
Policie Hamburk III (21)
Prostřeno!

5.10 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 6.20 Bílý
tesák 8.10 Dr. House VII (12, 13) 9.55 Dvě nevěsty
a jedna svatba 12.10 Ostrov hrdlořezů 15.05 Vítej
doma 17.20 Matěji, proč tě holky nechtějí? 18.35
Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty 20.00
Black Panther, akční film (USA, 2018) 22.40 Piráti
na vlnách, komedie (VB/N/Fr., 2009)

Prima cool
6.55 Bolek a Lolek na prázdninách 7.15 Top Gear
speciál (1) 8.40 Flash II (21, 22) 10.30 Hvězdná
brána VI (5, 6) 12.35 Futurama VIII (3, 4) 13.25
Simpsonovi XXVII (1-4) 15.10 Hvězdná brána VI
(7, 8) 17.15 Futurama VIII (5, 6) 18.15 Simpsonovi
XXVIII (7-10) 20.15 Autosalon.tv 21.15 Partička 22.00
Operace Kondor (7) 23.10 COOL e-sport 23.40
Simpsonovi XXVIII (7) 0.05 Simpsonovi XXVIII (8)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.40 Bolek a Lolek si hrají
7.50 Bolek a Lolek vyrážejí do světa 8.05 Max Steel
(7) 8.35 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (14, 15)
10.20 Zaprášená tajemství 12.15 Krakonoš a lyžníci
13.50 Pes na střídačku 15.50 Noční rande 17.40
Lara Croft – Tomb Raider: Kolébka života 20.00
Muž od Sněžné řeky, western (Austr., 1982) 22.15
13 schodů dolů 0.15 Stav mysli, thriller (VB, 2003)

čtvrtek 10. června 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky IV (2/8) 9.55 Panoptikum
města pražského (10/10) 11.00
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 Přízraky mezi námi (4/7)
13.25 Viktorka
13.40 Na kolejích čeká vrah
15.10 Profesionálové
16.05 Zavolejte porodní sestřičky IV
(3/8)
17.00 Všechno, co mám ráda
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
20.10 13 minut
21.35 Strážmistr Topinka (12/13)
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Na stopě
22.55 Komisař Montalbano
0.45 AZ-kvíz
1.15
Banánové rybičky
1.50 Po stopách hvězd

Nova
5.55
8.30
8.45
9.40
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.00
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.25
21.45
22.20
23.15
1.05
1.50
2.30
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4073)
Výměna manželek XI
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (965)
Odložené případy (15)
Dr. House VII (16, 17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4074)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(1025)
Život ve hvězdách
Námořní vyšetřovací služba XVII (4)
Dr. House VII (16, 17)
Odložené případy (15)
Námořní vyšetřovací služba XVII (3)
Krok za krokem III (2)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
8.05
8.45
10.05

12.00
13.00
14.00
15.00
16.15
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.55
0.20
0.55
1.55
2.55
3.55
5.30

Max Steel (9)
Nový den
M.A.S.H (69)
Sestřičky (74)
Rosamunde Pilcherová: Dlouhá
cesta ke štěstí
Romantický film
(N, 1999)
Walker, Texas Ranger IX (10)
Policie Hamburk III (22)
Policie Hamburk III (23)
Komisař Rex II (1)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (113)
Temný Kraj (7)
Ano, šéfe!
LIKE HOUSE
Policie v akci
Komisař Rex II (1)
Policie Hamburk III (22)
Policie Hamburk III (23)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.20 Zachraňte Willyho 2 6.50 Jako kočky a psi:
Pomsta prohnané Kitty 8.15 Dr. House VII (14, 15)
10.35 Dobrodružství Rockyho a Bullwinkla 12.50
Vítej doma 15.00 Matěji, proč tě holky nechtějí?
16.15 Setkání v červenci 17.40 Batman a Robin
20.00 Thor: Temný svět 22.05 Vlkodlak: Bestie
mezi námi 23.55 Šifra Karla Velikého

Prima cool
6.50 Bolek a Lolek na prázdninách 7.10 Top Gear
speciál (2) 8.30 Partička 9.15 Simpsonovi XXXII
(20) 9.45 Teorie velkého třesku XII (16, 17) 10.30
Hvězdná brána VI (7, 8) 12.35 Futurama VIII (5, 6)
13.25 Simpsonovi XXVII (5-8) 15.10 Hvězdná brána
VI (9, 10) 17.15 Futurama VIII (7, 8) 18.15 Simpsonovi
XXVIII (11-14) 20.15 Zrození planety opic 22.25
Bastardi 2 0.40 Simpsonovi XXVIII (11, 12)

Prima Max
6.15 Max Steel (8) 6.45 Námořní vyšetřovací
služba L. A. IV (15, 16) 8.35 Vulkán v Los Angeles
10.35 Útěk z Alcatrazu 12.50 Noční rande, komedie
(USA, 2010) 14.45 Chaplin, životopisný film (USA,
1992) 17.45 Muž od Sněžné řeky, western (Austr.,
1982) 20.00 Princ Bajaja, pohádka (ČR, 1971) 21.50
Špion, akční komedie (USA, 2015) 0.20 13 schodů
dolů, krimithriller (VB, 2012)

pátek 11. června 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky IV (3/8) 9.55 Úsměvy
Borise Rösnera 10.35 Strážmistr
Topinka (12/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Přízraky mezi námi (5/7)
13.20 Veronika, prostě Nika
14.30 Na stopě
14.55 Reportéři ČT
15.40 Neobyčejné životy
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 (10/12)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.50 Toulavá kamera
1.25 Objektiv

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.00
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.05
0.10
1.45
2.30
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4074)
Ordinace v růžové zahradě 2
(1025)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (966)
Odložené případy (16)
Dr. House VII (18, 19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4075)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Honza málem králem
Pohádka (ČR, 1977)
Postradatelní
Akční film (USA, 2010)
Dr. House VII (18, 19)
Námořní vyšetřovací služba XVII (4)
Život ve hvězdách
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
8.05
8.45
10.10

12.05
13.05
14.05
15.05
16.15
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.05
23.55
0.25
1.25
2.25
3.25
4.25

Max Steel (10)
Nový den
M.A.S.H (70)
Slunečná (113)
Rosamunde Pilcherová:
Volání minulosti
Romantický film
(N, 2000)
Walker, Texas Ranger IX (11)
Policie Hamburk III (24)
Policie Hamburk III (25)
Komisař Rex II (2)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Princ Bajaja
Pohádka (ČR, 1971)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Komisař Rex II (2)
Policie Hamburk III (24)
Policie Hamburk III (25)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.45 Batman a Robin 7.55 Dr. House VII (16, 17)
10.10 Dobrodružství Rockyho a Bullwinkla 12.25
Múza 14.15 Diana: Poslední cesta 16.05 Thor:
Temný svět 18.05 Svatba na bitevním poli aneb
Hodiny před slávou 20.00 Atlantida: Tajemná říše
21.50 Osamělý jezdec, dobrodružný film (USA,
2013) 0.35 Transcendence

Prima cool
7.00 To nejlepší z Top Gearu (1) 8.30 Autosalon.tv
9.35 Re-play 10.00 COOL e-sport 10.25 Hvězdná
brána VI (9, 10) 12.30 Futurama VIII (7, 8) 13.20
Simpsonovi XXVII (9-12) 15.10 Hvězdná brána VI
(11, 12) 17.15 Futurama VIII (9, 10) 18.15 Simpsonovi
XXVIII (15-18) 20.15 Smrtící mráz 22.00 Bájní
tvorové: Dračí hrobka 23.55 Simpsonovi XXVIII (15)
0.20 Simpsonovi XXVIII (16, 17)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.10 Bolek a Lolek si hrají
8.30 Bolek a Lolek vyrážejí do světa 8.55 Max Steel
(9) 9.25 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (16, 17)
11.20 Poslední čas na lásku 13.15 Chaplin 16.15
Zaprášená tajemství 18.10 Králové divočiny, dobrodružný film (USA, 2018) 20.00 Pomáda, muzikál
(USA, 1978) 22.20 Bastardi 2, drama (ČR, 2011)
0.25 Špion, akční komedie (USA, 2015)

INZERCE

Vstupte do
exkluzivního světa
článků a zábavy

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

•
•
•
•

dělnice ve zdravotnické výrobě
operátor sterilizace
laborantka ve fyzikální laboratoři
specialista hygieny

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• možnost osobního rozvoje, jazykové vzdělávání
• dovolená nad rámec Zákoníku práce
• příplatky nad zákonnou výši
• kooperativní prémie
• prémie na letní dovolenou a Vánoce
• věrnostní odměny
• dotované stravování
• vitamínové balíčky
• tábory pro děti zaměstnanců
• ﬁremní akce a beneﬁty

Prémiové
články

Knihy
zdarma

Filmy
zdarma

Skvělé
soutěže

Vstupte již

1 Kč

Digitální
předplatné

od

za měsíc

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/
Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com;
tel.: +420 544 425 879; + 420 731 141 123
Lucie.Wutzelova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 844
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna

www.idnes.cz/premium

26. 5. - 8. 6.
Víkendová akce 3. 6. - 6. 6. 2021
Vepřové maso na guláš kostky 400 g
Kostelecké uzeniny a.s.
as
(100 g/16,23 Kč)

2021

64,

90

Cukr
krystal 1 kg

Granule pro psy masová směs 10 kg
(1 kg/23,99 Kč)

82,90

14,90
18,90

19,90
28,90

Activia nápoj od 280 g
různé druhy
(100 g/od 6,42 Kč)

Zlatopramen 11°
maxi 1,5 l
(1 l/21,27 Kč)

31,90
45,90

239,90
299,00

Jihomoravský kraj
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Lepší přístav
přiláká víc lidí
Skoro rok a půl trvala přestavba přístavu ve Veselí
nad Moravou. Otevřel s novým bazénem i moly,
s bezpečnějším přístupem a servisním centrem.

V přístavu může nově stát až 35 plavidel, což je trojnásobek oproti původnímu stavu. Vyrostlo zde i nové servisní centrum.
2x FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ
ZUZANA BRANDOVÁ
VESELÍ NAD MORAVOU | Přestože se
v sobotu odpoledne přehnal nad Veselím nad Moravou vydatný déšť zrovna
v době plánovaného slavnostního zahájení plavební sezony, nenechaly si připlutí prvních lodí do zdejšího zmodernizovaného přístavu na Baťově kanále ujít
stovky přihlížejících.
Veselský přístav nabízí po investici
za 97 milionů korun stání pro třicet tři
malých a dvě velké lodě místo původních jedenácti míst. „Vybudovali jsme
také servisní centrum, které umožňuje
ekologicky natankovat lodě a odevzdat
vodu a odpady. Jedná se o první moderní přístav na Baťově kanále,“ vyzdvihuje šéf Ředitelství vodních cest Lubomír
Fojtů.
V regionu u slovenských hranic si od
vylepšení slibují i větší zájem ze strany
návštěvníků. „Je to pro naše město obrovská příležitost, jak přivítat další turisty a v maximální míře otevřít Baťův kanál pro veřejnost. Veselský přístav je
opravdu krásné místo a věříme, že se
sem návštěvníci budou rádi vracet,“ hlásí starosta Veselí nad Moravou Petr Kolář (TOP 09 – Společně pro Veselí).
Modernizace trvala téměř rok a půl.
Mezi Veselím a plavební komorou Vnorovy I přes celou zimu pokračovaly stavební práce zaměřené na odstraňování
nánosů a zpevnění břehů lomovým kamenem. V celém úseku se opravila rovněž potahová stezka, která umožní pohodlný pohyb chodců i cyklistů podél
Baťova kanálu.

Slavnostního otevření se v sobotu zúčastnil i premiér Andrej Babiš (ANO).
„Na Baťově kanále je v plánu dalších
dvanáct investic za téměř dvě miliardy,“ oznámil.
Počítá se s rozšířením přístavu ve Veselí, kde do dvou let vzniknou místa pro
dalších 40 lodí, ale také s prodloužením
Baťova kanálu jednak do Hodonína, jednak do Kroměříže. V Napajedlích na
Zlínsku má vzniknout stání pro 77 lodí
včetně servisního centra; měl by to být
největší přístav na Baťově kanále. V plánu je i vybudování nového plavebního
okruhu, který propojí Veselí nad Moravou a Vnorovy. „Do roku 2035 pak očekáváme nárůst návštěvníků na 210 tisíc
ročně, nyní je to asi 90 tisíc,“ oznamuje
Fojtů.

Baťův kanál ročně přiláká asi devadesát tisíc návštěvníků, kteří se plaví na 3 500 lodích.

INZERCE

Český spisovatel Jaromír John: Život nemá jiný smysl než ukojit hlad, …

Tajenka: … tělesný a duševní.
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FORMAT 1 spol. s r.o. – praktické
elektronické pomůcky pro každého
Každý los UHLOTERIE HAVELKA obsahuje:
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Rádi bychom Vám představili ﬁrmu FORMAT 1 spol. s r.o.
z Křenovic u Slavkova u Brna. Firma byla založena ing. Eduardem
Grecem a jeho paní v prosinci roku 1991. Vznikla z nadšení
možnosti podnikat a tvořit něco nového. Ing. Eduard Grec byl
vášnivým vývojovým pracovníkem a vždy od začátku podnikání
upřednostňoval vývoj vlastní řady výrobků.
Nyní se blíží jaro a léto a to je období,
kdy nás v domácnosti, v kuchyni, chalupě na terase, pod pergolou hlavně
večer obtěžuje létající hmyz. V nabídce
ﬁrmy FORMAT 1 spol. s r.o. jsou velmi
účinné elektronické lapače hmyzu řady
CAPTURE. V elektronickém lapači
hmyzu jsou zářivky zbarvené do modra, která přitahují lákají hmyz. Uvnitř el.
lapače jsou mřížky, které jsou připojeny na zdroj napětí. Jakmile se hmyz
při svém letu za svitem zářivky dostane do prostoru k mřížce je okamžitě
usmrcen vzniklým výbojem a spadne
do misky k tomu účelu určené. Ta se
po určité době jednoduše vyjme a vysype. Celý proces je tedy naprosto

hygienický – velikost napětí je velice
významná, protože souvisí s dlouhodobou účinností lapače. Některé el. lapače mají nižší napětí na mřížce a tím
je jejich účinnost slabší a po čase znemožňuje lapání a usmrcení hmyzu. Ideální je umístit el. lapač do tmavé části
místnosti – potom je účinný nejen
v noci ale i ve dne. Z důvodu zajištění
nepřístupnosti (zvláště ze strany dětí)
se přístroj nejčastěji umísťuje do kouta
pod stropem.

Podrobnosti nejen o těchto výrobcích najdete na www.format1.cz.

Brno, Blansko a Vyškov

Krejčíková prvním
titulem navázala
na Janu Novotnou

4. června 2021 31
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Barbora Krejčíková s trofejí za titul
ve Štrasburku.
FOTO | WTA
BRNO | Wimbledonská vítězka Jana
Novotná byla pro tenistku Barboru Krejčíkovou nejen trenérkou, ale i vzorem.
Rodačka z Ivančic dělá čest jejich někdejší spolupráci; nejenže už také pozvedla pohár za titul z Wimbledonu,
a to před třemi lety ve čtyřhře, ale už má
na kontě i první titul na okruhu WTA ve
dvouhře.
Kde ho vybojovala? Jako kdyby ani
nebylo náhodou, že se jí to podařilo ve
Štrasburku, kde Novotná ovládla turnaj
v roce 1989.
„Přišlo mi, že jsem ve finále měla docela štěstí na lajny, také jsem vymetala
rohy tak, jak jsem potřebovala. Takže
myslím, že Jana na mě seshora dávala
pozor,“ připomněla Krejčíková odkaz
své mentorky, která v listopadu 2017 zemřela na rakovinu.
Pozoruhodně jde v jejích stopách. Na
svou trenérku vzpomínala 25letá tenistka i loni 2. října, kdy – v den narozenin
Novotné – na antukovém French Open
postoupila ve dvouhře do osmifinále.
Nyní Krejčíková spolupracuje s Alešem Kartusem, jenž se rovněž velkou
měrou zasloužil o její triumf ve
Štrasburku. Svou svěřenkyni vedl přímo v dějišti turnaje, což u této dvojice
bývalo zprvu výjimečné.
„Spolupracuji s ním už od Turnaje
mistryň v Singapuru 2018, ale ze začátku se mnou nemohl cestovat, protože
má doma rodinu i další hráče,“ řekla
k tomu Krejčíková.
Ve finále ve Štrasburku porazila poměrem 6:3 a 6:3 Rumunku Cirsteaovou.
Titul vybojovala na třetí finálový pokus.
„Je velmi příjemné ukázat, že to, co
jsme s Katkou Siniakovou dokázaly
v deblu, zvládnu i ve dvouhře,“ připomněla, že s krajankou ve čtyřhře slavily
mimo jiné dva grandslamové vavříny.
V singlu však dlouho čekala na průlom. Ještě před rokem se v pořadí nacházela na 115. pozici a myšlenka, že by
o dvanáct měsíců později triumfovala na
podniku WTA, jí připadala nemožná.
Nyní je už ve čtvrté desítce žebříčku,
nové maximum ji vyneslo na 33. místo
na světě.
(jip)
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