Brno,

yškov
V
a
o
k
s
n
a
l
B

ČÍSLO 21, ROČNÍK IX

Václav Noid Bárta
Za to, jak jsem se
choval sám k sobě,
bych si nafackoval
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Nádrž zničí Moravský
kras, varují ochránci
UNIKÁTNÍ BUDOVA

Léčebna speleoterapie se
začne stavět za rok
... str. 3

SKRYTÉ KRÁSY SLOVENSKA

K sousedům za pohádkovou
vsí i tajemnými koulemi ... str. 6

V kraji přibyla na seznam míst hájených pro přehrady čtyři nová. Včetně Holštejna.

U obce Holštejn v Moravském krasu by mohla vyrůst
přehrada. Vedení obce je proti, i když ministerstvo
tvrdí, že s ní souhlasilo. Na resort proto poslali dopis.
MAREK OSOUCH
HOLŠTEJN | Turisté mířící dnes z Holštejna směrem na Baldovec míjí hned
kousek za obcí několik rybníků ležících
na potoku Bílá voda. Právě tuto lokalitu, kde stojí i několik rekreačních chat,
zařadilo ministerstvo zemědělství do generelu míst, kde by v budoucnu mohly
vyrůst vodní nádrže.
Přehrada u Holštejna, která by měla
zadržet až osm milionů kubíků vody,
však vzbuzuje velké kontroverze už na
vládní úrovni, kdy je proti plánu resortu
zemědělství ministerstvo životního prostředí. „Vybudování přehradní nádrže

v této oblasti by nenávratně zničilo unikátní krasové jeskyně v Moravském krasu, a to asi každý pochopí, že bychom
v takovém případě měli hledat náhradní
řešení a možnosti,“ mírní odhodlání kolegů ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).
Na to upozorňuje i Správa chráněné
krajinné oblasti Moravský Kras. „Při plnění přehrady a poté při manipulaci
s její vodou bude člověk ovlivňovat
stav vody v potoce pod přehradou, a tím
v jeskyních. Přírodní charakter vodního
režimu jeskyní bude ten tam. A pak je
tu hráz přehrady, která musí mít základy, a tudíž utěsní veškerý průtok vody

ILUSTRAČNÍ FOTO | ARCHIV MAFRA

v údolí Bílé vody, a to i ten, který je
skrytý v údolních náplavách,“ popsal rizika za Správu CHKO Antonín Tůma.
Podle něj s takovou bude možné posléze celou chráněnou oblast zrušit, protože už nebude co chránit.
Na straně ochránců je i vedení Holštejna, a to i přestože ministerstvo zemědělství napsalo, že s přehradou souhlasí. Starosta obce Petr Mynařík (nez.) si
není vědom toho, že by někdy něco takového na schůzi zastupitelů schvalovali.
„Vypadá to, že ten souhlas vznikl na základě jedné informativní schůzky v loňském roce, kde byl záměr diskutován,“
řekl starosta.
Podle něj si to resort vyložil tak, že
když se proti nádrži na schůzce nepostavili, řekli, že souhlasí. „Nelíbí se nám
tato interpretace. Polali jsme dopis na
ministerstvo,“ doplnil.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

BYLINY A KOŘENÍ NAŠICH PŘEDKŮ

Rozmarýn měl vyvolat potrat,
kmín byl platidlem
... str. 8 a 9

OSUD INKY ZEMÁNKOVÉ

Z královny swingu 40. let
se stala traktoristka
... str. 12
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Projekty v soutěži

DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Ministerstvo zemědělství, na něž se stahuje kritika, však uklidňuje, že se nejedná o žádný striktní a neměnný plán, podle něhož se už teď pojede. „Návrh na
doplnění lokalit do generelu bude ještě
projednán s ministerstvem životního
prostředí, a tedy může ještě dojít k jeho
úpravě,“ sdělil Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy, spadajícího pod ministerstvo zemědělství.
V následujících letech chtějí u schválených lokalit provádět technicko-ekonomické studie. „Půjde pouze o studie,
v žádném případě to nebudou přípravné
práce pro výstavbu nádrží. Teprve ta
nám poskytne první podrobnější informace o tom, zda je vůbec technicky
možné, za jakých podmínek a v jakém
časovém horizontu v dané lokalitě vodní dílo postavit a jaký by mělo vodohospodářský přínos,“ vysvětlil Chmelař.
Přehrada u Holštejna by mohla podle
něj sloužit jako nový vodárenský zdroj
pro okres Blansko, kde dnes mají menší
obce problém s nedostatkem vody.
INZERCE

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

Tel.: 724 286 137

Zelená střecha zadržuje vodu, izoluje, podporuje biodiverzitu a vytváří prostředí k odpočinku. Vznikla i na firmě Delikomat.
FOTO | ADAPTERRA AWARDS

Moderní stavby reagují
na změny klimatu
O nejlepší řešení, které zmírňuje dopady klimatické
krize, soutěží ve druhém ročníku Adapterra Awards
jedenáct staveb z Brna a okolí.
MARKÉTA LANKAŠOVÁ
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DOPRAVA ZDARMA

■ Revitalizace Staré Ponávky –
lokalita nad sídlištěm Komárov
■ Střešní zahrada Titanium
na Nových sadech
■ Úprava veřejného prostoru mezi
ulicemi Výstavní a Veletržní
■ Předprostor školy Vedlejší
v Bohunicích
■ Revitalizace brownfieldu
Svatopetrská 7
■ Plusový dům Chimney v Údolní
ulici
■ Soukromá střešní zelená terasa
■ Zelená střecha Delikomat
v Modřicích
■ Rekultivace starého ovocného
sadu v Oslavanech
■ Hospodaření s dešťovou vodou
v Ivančicích
■ Regionální biocentrum Stará
řeka v Přízřenicích

BRNĚNSKO | Jak se poprat se stále přibývajícím suchem a elegantně zmírnit
dopady klimatické krize? Odpovědi hledají autoři staveb, kteří se přihlásili do
druhého ročníku soutěže Adapterra
Awards. Tu pořádá Nadace Partnerství.
Z jižní Moravy se o titul nejinspirativnějšího adaptačního řešení utká hned
šestnáct projektů, z toho osm staveb najdou lidé přímo v Brně. Štěstí v soutěži
zkouší i projekty z Modřic, Oslavan
nebo Ivančic.
Například projektant Plusového
domu Chimney v Údolní ulici v Brně
Rostislav Kubíček sází na soběstačnost
stavby. „Základní myšlenkou bylo použít při stavbě domu převážně ekologické materiály, zajistit, aby byl dům energeticky soběstačný, a dosáhnout nejvyšší kvality zdravého vnitřního prostředí
pro jeho obyvatele,“ přiblížil Kubíček.
Řadový dům je vybavený střechou se
solárními panely, nechybí retenční ná-

drž na zadržování dešťovky, která obyvatelům poslouží třeba na splachování.
Kubíček se také snažil smysluplně využít materiál tak, aby vzniklo co nejméně
odpadu.
Na přírodě blízká řešení vsadili autoři brněnské střešní zahrady Titanium,
která překrývá podzemní garáže.
„Chtěli jsme vytvořit zahradu uprostřed města, která dokreslí pěkné pracovní prostředí. Navrhli jsme koncept
s plnohodnotnou zelení, vodním prvkem a vzrostlými stromy. V centrálním bazénku pluje loď, a tudy se i vystupuje z podzemních garáží umístěných pod celou plochou,“ popsal architekt Michal Kristen.
Také v Modřicích vsadili na zeleň na
střeše. Společnost Delikomat svou centrálu přeměnila na stavbu s přírodní odpočinkovou zónou. „Zelená střecha
slouží zároveň jako odpočinkové místo
pro zaměstnance, mají možnost posedět
na ní po celý rok,“ upozornil Petr
Förchgott ze Společnosti pro zahradní

a krajinářskou tvorbu. Více jak pět arů
rozsáhlá střecha navíc není díky pestré
skladbě suchomilných rostlin závislá na
trvalém zavlažování.
Do soutěže se s vlastním projektem
Regionálního biocentra Stará řeka přihlásil i brněnský magistrát. U soutoku
řek Svratky a Svitavy v Přízřenicích vysadil dřeviny a založil trvalé travní porosty mezi zemědělsky využívanými
plochami. „Došlo k výraznému zlepšení biodiverzity, zlepšilo se zadržování
vody v krajině, zvýšila se vzdušná vlhkost a snížila se půdní eroze,“ zhodnotil
náměstek primátorky pro životní prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Inspirativních řešení se nakonec sešlo třikrát více než vloni, celkem 78.
„Soutěží se ve čtyřech kategoriích: Volná krajina, tam bojuje třeba rozvolněný
tok řeky Dyje, Zastavěná území, Pracovní prostředí a Náš domov. Posuzovat
stavby bude porota složená z klimatologů, ekologů a dalších odborníků,“ přiblížil mluvčí Nadace Partnerství David Kopecký.
Vítězové si ceny převezmou 4. listopadu na konferenci v Praze. Čeká na ně
odborná zahraniční exkurze za příklady
adaptačních opatření a některé také finanční odměna 100 tisíc korun.
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Stavba léčebny
speleoterapie
začne za rok
Výjimečná léčebna speleoterapie v Moravském krasu
získá nové zázemí. Za více než 200 milionů zároveň
zdvojnásobí svou kapacitu pro nemocné.
MAREK OSOUCH
OSTROV U MACOCHY | Stávající budova léčebny pro dětské astmatiky a další malé pacienty s onemocněním dýchacích cest v Ostrově u Macochy už roky
chátrá. Speleoterapie sice nadále probíhá v blízké Císařské jeskyni, jenže zázemí už je vzhledem ke stáří budovy pocházející ze 70. let nevyhovující, navíc
kapacity léčebny značně nedostačují.
Už před dvěma roky tak Jihomoravský kraj, pod nějž toto zdravotnické zařízení spadá, rozhodl, že postaví zcela novou budovu.
„Kapacita léčebny se oproti dnešnímu stavu téměř zdvojnásobí. Nové prostory nabídnou ubytování až pro
78 osob, ať už se bude jednat o děti,
nebo jejich doprovod. Bude tedy možné
ve větší míře uspokojit poptávku po
účinné léčebné metodě, kterou v Ostrově nabízí,“ uvedl jihomoravský
hejtman Bohumil Šimek (za ANO).
Nedávno Jihomoravský kraj podepsal smlouvu se sdružením firem, jež
bude mít na starosti jak projektování,
tak následnou stavbu. Kraj celá investi-

ce vyjde odhadem na 206 milionů korun. Kromě vlastních zdrojů z rozpočtu
využije hejtmanství na zaplacení této
obří sumy i úvěr od Evropské investiční
banky.
„Dokončení projekčních prací a zahájení výstavby je naplánováno na jaro
příštího roku. Vznikne komplex celkem
čtyř vzájemně propojených budov. Kromě pokojů pro dětské pacienty a jejich
rodiče vyrostou v areálu také tři školní
třídy s družinou, zdravotnická část a rehabilitační oblast s bazénem přístupná
veřejnosti. Areál dále doplní dvě víceúčelová hřiště, arboretum a prostor pro
hippoterapii,“ přiblížil plánované stavby krajský náměstek pro investice Petr
Hýbler (ANO). Vše by mělo být hotové
do konce roku 2022.
Navržená budova z dílny Adam Rujbr Architects by měla být šetrná ke svému okolí i k uživatelům, dále bude mít
vysoký podíl využití obnovitelných
zdrojů energie při provozu a zároveň
také nízké provozní náklady. Kraj při
výběru architektonického návrhu přihlížel i k tomu, jak stavba zapadne do prostředí Moravského krasu.

Nová budova léčebny v Ostrově u Macochy nebude plýtvat energiemi a citlivě zapadne do prostředí Moravského krasu.
VIZUALIZACE | JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Pokud vše půjde podle plánu, za tři
roky už děti nebudou muset čekat na přijetí několik měsíců, jak se dnes děje kvůli malé kapacitě léčebny.
Císařská jeskyně je přitom naprosto
výjimečná. Prostor, který je pro speleoterapii vhodný, musí být sterilní, bez
bakterií, virů a plísní, naopak musí obsahovat vysoký podíl takzvaných lehkých
negativních iontů, tedy to, o čem se ho-

voří jako o čerstvém vzduchu. To vše
tento komplex na Blanensku splňuje,
i proto, že v jeskyni je zmiňovaných iontů stokrát více než třeba v lese.
Klíčová je také schopnost regenerace
prostoru. Jeskyně se musí sama očistit
od bakterií, které v ní nemocné děti vykašlou. A v neposlední řadě je zásadní
přítomnost hořčíku, který napomáhá
uvolnit stěnu průdušek.

Robot z VUT pomůže se vzorky koronaviru
BRNO | Laborant založí zkumavky se
vzorky, aktivuje systém a všechnu
ostatní práci už za něj dokončí robot.
S takovýmto řešením pro biohazard laboratoře přišli výzkumníci z Ústavu
automatizace a informatiky Fakulty
strojního inženýrství VUT v Brně. Robotické pracoviště nazvané openTube
vzniklo na poptávku Fakultní nemocnice Brno, která plánuje jeho pilotní nasazení a testování. Jedním z možných
využití je příprava vzorků odebraných
pacientům s podezřením na covid-19.
„S vývojem jsme začali v době, kdy
nebylo vůbec jisté, jak se koronavirová epidemie vyvine, a reálně hrozilo,
že množství testovaných vzorků bude
enormní. Na poptávku Fakultní nemocnice Brno jsme se rozhodli pomoci
v oblasti procesu zpracování vzorků
odebraných pacientům s podezřením

Robot se nemusí bát práce s infekčním vzorkem.
FOTO | VUT
na koronavirus. Logicky bylo zřejmé,
že pokud bude vývoj trvat déle než měsíc, nemá vzhledem k účelu smysl,“
řekl vedoucí týmu openTube a ředitel
Ústavu automatizace a informatiky
FSI VUT Radomil Matoušek.
Co ve vývoji běžně trvá půl roku
nebo i rok, se svým čtyřčlenným tý-

mem skutečně stihl za pouhý měsíc.
Systém je navržen tak, že se do online rozhraní vyplní údaje pacienta,
který má podstoupit testování. Přímo
v odběrovém stanu pak pouze stačí načíst čárový kód z občanského průkazu,
který systém automaticky spáruje se
zadanými údaji. Zkumavka se vzorkem, která je buď předem, nebo v průběhu odběru vybavena unikátním čárovým kódem, poté putuje do laboratoře
ke zpracování. Tam laborant založí
zkumavky do držáku a vše ostatní už
funguje automaticky.
„Vzorky jsou digitálně identifikovány, odzátkovány, pipetou je odebrána
tekutina, kterou robot přenese do mikrozkumavky nebo jamky v kazetě pro
8 až 96 vzorků. Daná kazeta dostává
opět digitální kód a identifikaci pozice
každého zpracovaného vzorku. Tímto

způsobem je připravena dávka vzorků
určených k dalšímu zpracování, kterým je separace nukleové kyseliny
a vlastní PCR test. Laborant celý proces sleduje a ovládá přes aplikaci instalovanou například v tabletu či
smartphone,“ popsal Matoušek.
Zpracovat jeden vzorek trvá robotu
60 sekund. Šikovný laborant sice
zvládne proces o něco rychleji, robot
se ale na rozdíl od člověka neunaví,
a navíc díky němu odpadá potenciálně
riziková manipulace s infekčním vzorkem.
Výzkumníci teď s nemocnicí hledají
pro robota nejlepší využití. Kromě práce se vzorky covid-19 se jedná o nasazení v laboratoři, kde se připravují
cytostatika, tedy léčiva s nezanedbatelnou toxicitou, jejichž příprava je řaze(sol)
na mezi rizikové práce.
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Bál jsem se, že když přestanu
Před třemi roky se zpěvák Václav Noid Bárta
rozhodl zásadně změnit svůj život. Začal pravidelně
cvičit, přestal pít alkohol a věřit tomu, že deprese
jsou nejlepší uměleckou inspirací. „Jsou to naprosté
kecy. Teď mám čistou hlavu a udělal jsem víc práce
než předtím za deset let,“ říká otec dvou dcer, který
i během karantény zpíval pro tisíce lidí. Po internetu.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Dva měsíce doma bez reálného
kontaktu s publikem, to je pro každého
umělce těžké období. Václav Noid Bárta jej alespoň využil k práci, na kterou
by jinak zřejmě neměl tolik času. „Jako
zpěvák jsem sice nefunkční, ale jako kameraman a režisér jsem teď funkční velice. Pořád pracuji na různých klipech,“
říká muzikant, kterého zaměstnává
mimo jiné i vlastní nahrávací společnost. Do studia se navíc může zavřít přímo u sebe doma.
Ve vašem případě domov nahrazuje
nejen pracoviště, ale i sportoviště. Na
zahradě jste si prý vytvořil dokonce
venkovní posilovnu. Měl jste v plánu
opustit karanténu jako kulturista?
Bohužel teď musím povinně odpočívat.
Stalo se mi, že v prvních týdnech tréninků, kdy jsem se do toho opravdu opřel,
jsem si přetížil obě ramena a přivodil jsem
si zřejmě nějaké zranění. Už čtrnáct dní
kvůli tomu nespím, protože to pekelně
bolí uvnitř svalů. Musel jsem zpomalit,
což mě hrozně štve. Výsledky se totiž začaly ukazovat hodně rychle. Tím, že člověk má najednou čas hodně spát a pravidelně jíst, začalo tělo v pozitivním slova
smyslu doslova šílet a viditelně získávat
lepší formu. Jakmile se se dám do pořádku, zase se do toho pustím naplno a vylezu z karantény jako zvíře. (smích)
Naštěstí vaše hlasivky žádnou újmu
neutrpěly. Když totiž říkáte, že jako
zpěvák jste během zákazu volného
pohybu nefunkční, není to tak úplně
pravda. Díky projektu Hudební diva-

dlo Karlín živě jste si několikrát zazpíval sice před prázdným hledištěm, ale
zato před několikatisícovým internetovým publikem.
Z toho jsem měl obrovskou radost a veřejně musím poděkovat našemu řediteli Egonu Kulhánkovi a jeho týmu. Dali šanci pomoct lidem, kteří to opravdu potřebují – to
znamená dědečkům a babičkám, již jsou
nejvíc ohrožení, protože lidé, kteří sledovali přenosy, a firmy mohli zároveň přispívat finančními i hmotnými dary na nákup
zdravotnického materiálu. A druhá věc je,
že nám umělcům dal šanci vypadnout
z domova a zazpívat v budově divadla,
kterou všichni tak milujeme.

jdete si dvakrát týdně zaboxovat s kamarády a je to taková hra. Ale tohle – stát se takovým „kinderkulturistou“, jak bych to
asi popsal, to už musíte opravdu zatnout.
Znamená to, že musíte pravidelně cvičit,
ale hlavně musíte úplně změnit životosprávu. U mnoha mých známých a kamarádů
je právě tohle velký problém. Všichni sice
cvičí, ale jenom cvičení znamená třicet
procent výsledku. Zbytek
je strava, nekouření,
nepití a dodržování režimu. A to je
u umělců strašně těžké.

Jak se to povedlo vám?
Před třemi lety jsem podstatně změnil
svůj život a řekl jsem si: Už dost, cpát do
sebe fast foody a večer se opít v divadelním baru, to už stačí, máš dítě, tak už by to
chtělo trochu klid. No a když už jsem se
rozhodl pro změnu, tak jsem ji udělal kompletní. Podepsal jsem spolupráci s jednou
firmou a v rámci smlouvy jsem se zavázal, že moje tělo totálně změníme. Nastoupili jsme na přísný řád a výsledkem
bylo, že po téměř třech letech jsem
se mohl postavit na pódium mezi
ostatní soutěžící.
Jak jste se mezi nimi cítil?
Vlastně ani nevím. Samozřejmě
jsem věděl, že ti kluci jsou daleko lepší než já, byli o dost mladší
a věnovali se tomu daleko lépe
a poctivěji. Byl jsem mezi nimi
prakticky nejmenší.

Neznervózňovalo vás zpívat do prázdných řad?
Víte, mně stačí, že v tom divadle jsem.
I když lidé nebyli fyzicky přítomní, věděl
jsem, že se jich třeba deset tisíc dívá.
Z toho jsem měl hrozně dobrý pocit.
Prázdné hlediště mi nevadí možná proto, že když běžně hrajeme divadlo, nikdy se nedívám do lidí. To dělá špatný herec, pokud to tedy není v roli.
Vždycky se dívám takzvaně mezi
bohy, což je místo u čela balkónu.
Vraťme se ještě k té fyzické
kondici. Má původní narážka
na kulturistiku byla záměrná,
protože v loňském roce jste
se po více než dvou letech
příprav zúčastnil oficiální
soutěže Men's physique.
Vždyckyjste mělblízkok bojovým sportům, jak vás
ale napadlo pustit se do
něčeho tolik odlišného?
Bojové sporty můžete provozovat prakticky v jakémkoli stavu. Pokud se
nepřipravujete na zápas,

Václav Noid Bárta

Narodil se 27. října 1980 v Praze. Pochází z muzikantské rodiny, jeho otec
je textař a režisér a matka je zpěvačka.
■ Od 17 let působil ve skupině Dolores Clan. Účinkoval v řadě úspěšných
muzikálů.
■ Jako skladatel, aranžér a zpěvák spolupracoval například s Lucií Bílou, Bárou
Basikovou, Helenou Vondráčkovou, Kamilem Střihavkou či s Danielem Landou.
■ Je autorem hudby pro muzikál Němcová a filmy Kajínek a Pepa. Složil
a nazpíval ústřední píseň k seriálu Obchoďák, kde si zahrál stejně jako
v seriálech Svatby v Benátkách a Krejzovi.
■ V roce 2015 reprezentoval Česko spolu s Martou Jandovou na soutěži
Eurovision Song Contest ve Vídni.
■
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s alkoholem, přijdu o emoce
Výsledek soutěže pro mě ale už nebyl to
hlavní. Cíl pro mě byl dostat se tam
a stoupnout si mezi ty kluky, aniž by to
bylo úplně trapné. Skončil jsem předposlední, což mi vlastně udělalo obrovskou
radost. Kdybych byl poslední, mohlo to
být tak, že bych od ostatních byl kilometr
daleko, ale tím, že jsem nebyl až úplně na
konci, jsem se s nimi mohl porovnat.
Příprava na klasické kulturistické soutěže je hodně drastická. Jak je to v případě kategorie men's physique?
Dostal jsem se na 75 kilo, což je asi o třináct míň, než mám aktuálně. Musíte se totiž zbavit veškerého tuku. Na mně ho nakonec zůstala jen necelá dvě procenta. Musíte se navíc ve finále úplně odvodnit, takže
poslední týden jsem se zbavil asi čtyř kil
vody. To jste pak vyschlá jak králík.
Upřímně, zní to hrozně. Hodláte to ještě někdy podstoupit znovu?
No vlastně… Tímhle svým krokem jsem
inspiroval kamarádku Ivu Pazderkovou,
která zatoužila si to vyzkoušet a řekla, že
příští rok půjde do soutěž také. Trochu se
jí to zkomplikovalo, protože měla zlomené rameno a nemohla pořádně cvičit.
Nicméně jsem jí řekl, že jestli do toho
opravdu půjde, tak ji podpořím a absolvuju to znova. Sice je pravda, že u mála
svých kolegů v branži vidím takové odhodlání jako u ní, ale myslím, že to stejně
neklapne. Aspoň v to doufám. (smích)
Od doby, kdy jsme spolu před čtyřmi
lety dělali naposledy rozhovor, se
toho u vás hodně odehrálo. Jiný životní styl, nová partnerka, na podzim se
vám navíc narodila druhá dcerka
a jiná je i vaše tvorba. Poslední album

když jsem se rozhodl přestat s pitím, bylo
to, že na jevišti nebo na koncertech přijdu
o emoce. Stačilo první vystoupení bez alkoholu a uvědomil jsem si, že je to naopak
mnohem lepší, všechno máte pod kontrolou. Kdepak, alkohol vám nic nedá. Jenom sebere. Vy máte možná pocit, že jste
lepší, protože jste v euforii, ale když se
pak podíváte na nějaký záznam, zjistíte,
že vypadáte jako opilá troska na jevišti.

Jak se měnilo tělo Václava Noida Bárty během přípravy na soutěž Men's
physique, dobře ukázala koláž připravená webem Expres.cz. ZDROJ | MAFRA
s názvem Zem inspirovala myšlenka
krásy planety a ochrany přírody.
V čem vidíte největší změnu vy?
Naprosto ve všem. Neudělal jsem žádnou
postupnou nebo malou změnu, ale obrovskou, a to prakticky ze dne na den. Myslím, že mi k tomu napomohl paradoxně
i rozvod. Tak strašně jsem se naštval na
všechny ty věci, které mi byly vyčítány,
že jsem je všechny odhodil a zbavil se
jich. Byl to impuls ke změně. Dneska
jsem za to šťastný, takže všechno špatné je
vlastně k něčemu dobré. Mám pocit, že
právě teď mi život svým způsobem začal,
a když se ohlížím zpátky, tak bych si za
spoustu věcí nafackoval. Hlavně za to, jak
jsem se choval k sobě. Když vám to říkají
druzí, tak to nemá efekt, každý člověk si
na tohle musí přijít sám.
Říká se, že pro umělce je nejvíc inspirativní období trápení, psychické nevyrovnanosti… Nemáte teď ve vší té
spokojenosti trošku tvůrčí krizi?

Přesně tohle jsem si myslel také a podle
toho jsem žil. Je to takové klišé, které se
mezi umělci drží. Řeknu vám to asi
takhle, jsou to naprosté kecy. Když mi tohle dnes někdo tvrdí, tak se úplně vytočím. Za ty tři roky, co mám čistou hlavu
a nepropadám žádným uměleckým splínům a podobným s prominutím hovadinám, jsem udělal víc práce než za předchozích deset let. A myslím, že daleko kvalitnější a srozumitelnější práce.
S tím se vlastně pojí další klišé, a sice
že múzy pomáhá přilákat alkohol.
Ano, to je další nesmysl. Když jsem nastoupil do muzikálů, bylo mi jednadvacet
let a všichni starší kolegové mi tehdy tohle tvrdili. Žil jsem v tom, že bez alkoholu
nemáte ty potřebné emoce, že je inspirativní, dává člověku euforii, takže se mu líp
hraje… Roky jsem tomu věřil, a i když to
nepřerostlo do žádného obrovského problému, tak jsem to tak praktikoval. Proto
to jediné, čeho jsem se bál v momentě,

Dostal jste se někdy do fáze, kdy jste
alkohol potřeboval?
Naštěstí jsem ho nikdy nepotřeboval. Nikdy jsem se nedostal do stavu, kdy bych
se bez něj klepal, nechtěl vyjít mezi lidi
nebo ho používal jako nějaké antidepresivum. To díky bohu vůbec. Když použiju
přirovnání ze sportovní branže, tak jsem
ho používal spíš jako náčiní. Zkrátka prostředek k tomu, aby mě moje práce víc bavila. Byla to hloupost. Dneska si ji užívám
daleko víc.
Intenzivněji si dnes užíváte také roli
otce, a to už dvojnásobného. K dcerce Terezce na podzim přibyla malá
Eliška alias Elza. Holky jsou u vás už
v pořádné převaze.
To máte pravdu a je to skvělé! Když mi
moje Eliška (partnerka, tanečnice Eliška
Grabcová, pozn. red.) řekla, že čekáme
miminko, hned jsem doufal v holčičku.
Sice mi všichni říkali: „Tak to bude konečně kluk! Ty už se těšíš na Vašíka, vid?“
Jenže já jsem si prostě tajně přál, aby to
byla další dcerka. Holčičky jsou takové
křehké, člověk si říká, že kvůli nim musí
být opravdu chlap, aby se měly o koho
opřít. Mám díky nim koho chránit, o koho
se starat, a to mě naplňuje asi ze všeho na
světě nejvíc.

INZERCE

Renta z nemovitosti od FINEMO.CZ mi splatila hypotéku
Místo odchodu do penze jsem plánoval ještě několik let pracovat, protože
jsem neměl splacenou hypotéku na dům a nedovedl jsem si představit, jak
bych ji platil z malého důchodu.
Jenomže firma, u níž jsem byl zaměstnaný, neměla zájem. Taktně se
se mnou rozloučila a na mou pozici
dosadila jakéhosi ambiciózního
mladíka. Tak jsem se ocitl v důchodu a mé obavy se staly skutečností.
Na splácení hypotéky jsem neměl
peníze. Byl jsem na to úplně sám.
Představa, že bych dům prodal
a přestěhoval se do malého bytu,
pro mě byla velmi bolestná. Dům
jsem postavil vlastníma rukama
a chtěl jsem v něm i dožít. Navíc
jsem rád trávil volné chvíle na zahradě, a to by mi v bytě moc chybělo.
Potom jsem se v novinách dočetl
o Rentě z nemovitosti, o zpětné

hypotéce, která u nás není ještě
příliš známá, ale v zahraničí běžně
funguje jako produkt pro seniory
a zajišťuje jim možnost důstojného
prožití stáří. Měl jsem o tom jisté
pochybnosti a mé největší obavy
směřovaly k tomu, že bych mohl
přijít o dům. Zjistil jsem, že jako jediná v České republice nabízí Rentu z nemovitosti firma FINEMO.CZ,
která má licenci od České národní
banky na poskytování spotřebitelských úvěrů. To mě vcelku uklidnilo
a domluvil jsem si schůzku s obchodní zástupkyní.
Vzal jsem si několik týdnů na rozmyšlenou a zvažoval jsem možná
pro a proti. Jedinou nevýhodou

bylo, že se o hodnotu úvěru později snižuje dědictví, ale to mě netrápilo. Stejně nemám nikoho, kdo
by po mé smrti dědil. A tak jsem se
rozhodl pro výplatu jednorázové
částky, která mi umožnila uhradit
hypotéku a dál žít v klidu v mém
milovaném domě.
VýhOdy RENty Z NEMOVItOstI:

ChCEtE Vědět VíC?

 Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

 Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy na
www.rentaznemovitosti.cz.

 Za života nemusíte nic splácet.
 Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.
 Můžete žít důstojněji
a život si více užívat

 Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
 Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
 Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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Skryté krásy Slovenska
Pandemie koronaviru přepsala dovolenkové plány mnoha Čechům. Cesty do vzdálených
destinací budou v nejbližší době komplikované, je tak čas odhalovat krásy tuzemské,
ale také třeba ty slovenské. Kdo už má prošlapané Tatry a navštívené slavné hrady,
může vyrazit na turisticky méně známá místa. Třeba do pohádkových Čičman nebo
k ružbašským kráterům.

TEXT: VERONIKA STREJCOVÁ FOTO: Profimedia.cz, Shutterstock, Facebook (Krásy světa), www.pevnost.komarno.eu, rajce.idnes.cz

RUŽBAŠSKÉ KRÁTERY PŘIPOMÍNAJÍ SOPKY

ČIČMANY, POHÁDKOVÉ MALOVANÉ DŘEVĚNICE
Pohádka. To je to první slovo, které člověka napadne při pohledu na malované dřevěnice malebných Čičman. Je to stejné, jako byste se ocitli
ve vesničce plné perníkových chaloupek, kde se zastavil čas. Tradiční
chalupy se nacházejí především v dolní části vesnice, kde žije trvale pouze 170 obyvatel a která se nachází mezi Žilinou a Trenčínem. Návštěvníci se vše o dřívějším životě na vsi, který v některých ohledech zůstal
dodnes nezměněn, dozvědí ve dvou budovách muzea díky bohaté
všeobsáhlé expozici.

PEVNOSTNÍ SYSTÉM V KOMÁRNĚ
Milovníci fortifikačních památek mohou zamířit
na jih Slovenska. V Komárně se totiž nachází
největší pevnost někdejší rakousko-uherské
monarchie. Původně měl zdejší renesanční areál
poskytnout zázemí až dvousettisícové armádě.
V 17. století patřila mezi nejmodernější v Evropě, ostatně ve své době dokázala odolat Turkům
v postupu směrem na Vídeň. Největší ránu zdejšímu komplexu velkému 13 hektarů paradoxně
zasadili až sovětští vojáci, kteří se zde po roce
1968 usadili. Jejich někdejší přítomnost dodnes
připomínají na rudo natřené zdi. V Komárně se ale
budovalo opevnění i za první republiky, nezničen
zůstal jen pěchotní srub Ko-S 3 „Ústředna“.

Ač tomu jejich název napovídá, Ružbašské krátery nemají se sopkami valícími lávu nic společného. Jsou to ve své podstatě místa, kde se
propadly travertínové kupy – tedy usazeniny, které se dostávají na povrch v blízkosti vápenatých minerálních pramenů. Výsledek? Přírodní
rarita připomínající skutečný vyhaslý kráter miniaturní sopky, která dělá
z klimatických a minerálních lázní Vyšné Ružbachy na severu země
nad Kežmarkom ještě
zajímavější lokalitu, než
se na první pohled zdá.
Největší z nich nazvaný
jednoduše Kráter na oko
sice svádí ke koupání, avšak
to je zde zakázáno. Ostatní
zdejší krátery jsou suché,
jeden z nich, který nese jméno Smerdžonka, si vysloužil
přezdívku Jáma smrti kvůli
dodnes unikajícímu oxidu
uhličitému.

„DINOSAUŘÍ VEJCE“
U MEGOŇKY

PODZEMNÍ „ŘÍŠE“
PLNÁ OPÁLŮ

Na hranici s Českem se mezi osadou
Megoňky a nedalekým Klokočovem
ukrývá evropský geologický unikát,
který masová turistika zatím ještě
nepoznamenala. Na první pohled
připomínají vejce dinosaurů, ale obří kamenné
koule
koule, které se nápadně
vyjímají ve zdejší krajině,
jsou ve skutečnosti slepence hornin. Na světlo
světa se dostaly teprve
v 90. letech po odstřelech ve zdejším lomu.
Právě ty odhalily pozoruhodné kulovité útvary
o rozměrech od 10
centimetrů do 2,6 metru, o jejichž
původu dodnes nemají vědci stoprocentně jasno.

Důmyslná síť chodeb v délce 35 kilometrů propojuje fascinující podzemní svět,
který byl veřejnosti dlouhá desetiletí
nepřístupný. Do roku 1922 se v těchto
dolech ukrytých ve Slánských vrších
východně od Košic těžily skryté skvosty,
a sice barvami hrající opály. Před pěti
lety se díky nadšení dobrovolníků otevřela téměř zapomenutá říše pokladů
slovenských hor. Ovšem tentokrát nikoli
těžbě, ale veřejnosti. Návštěvníci zde
mohou prozkoumat spletitý systém
chodeb, ale také si na vlastní kůži
vyzkoušet vytěžit opál. Ovšem pouze
s nářadím, které měli před 150 lety
k dispozici jejich předchůdci. Doly mezi
obcemi Červenica a Zlatá Baňa ukrývají
drahé kameny, které jsou z pohledu
mineralogie těmi vůbec nejcennějšími
opály. Věhlas získaly po celém světě.

UNIKÁTNÍ KOPIE OBŘÍHO
BRAZILSKÉHO JEŽÍŠE
Kapku duchovního rozměru by mohla vaše cesta Slovenskem získat,
pokud se jednou z jejích zastávek stane nenápadný kopec Grapa
nedaleko obce Klin severovýchodně od Žiliny. Právě zde nad krajinou ční druhá evropská kopie patrně nejznámější sochy Ježíše
Krista na světě. Třiadvacet tun vážící monument o výšce 9,5 metru
je zmenšeninou slavného Ježíše, jenž shlíží na brazilské Rio de Janeiro. Jedná se o největší Kristovu sochu na Slovensku. Další kopii
brazilského originálu byste našli až v portugalském Lisabonu.
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Koření zlepší chuť, přináší však i
Bylinky a koření musely do českých kuchyní
poměrně často urazit dlouhou cestu. Petržel
zahradní se zpočátku užívala k odstranění zápachu
mrtvol, rozmarýn zase k vyvolání potratů.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | V českých domácnostech dnes najdeme plus minus padesát základních
druhů koření a bylin. Některé z nich
naši předkové používají už přes tisíc let,
jiné bývaly ještě před pár stoletími nedostupné a vyvažovaly se zlatem.
Tak třeba kmín. Patří mezi nejstarší
dochucovadla v českých zemích. První
dochovaná písemná zmínka o něm pochází z Kosmovy kroniky, kde je popsáno, jak v roce 1073 olomoucký biskup
Jan nedojedl svou krmi.
„U postele ležel napolo snědený sýr,
trochu kmínu a cibule na misce a kousek topinky, co právě zbylo biskupovi
od včerejší snídaně,“ psal český kroni-

kář. Biskupův sýr byl pravděpodobně
ochucený divoce rostoucím kmínem,
obyvatelé rodícího se českého království si totiž většinu bylin a koření obstarávali v přírodě a kmín rostl divoce v
celé Evropě už tisíce let.
Lidé se ho naučili rozeznávat a rostlinka stále častěji vylepšovala chuť
masa i kvalitu života. A to nejen na českém území, ale i v dalších civilizacích.
Kmín byl po penězích druhým nejvýznamnějším platidlem například v Persii, kde už v 5. století sloužily pytle s kořením zejména k mazání dluhů.
Češi se kmín během dlouhých staletí
naučili šlechtit. Do té míry, že dnes existuje na trhu chráněná značka „Český
kmín“, rostlina se profesionálně pěstuje
asi na pěti tisících hektarů například
na Plzeňsku či na Vysočině a patří k nejkvalitnějším na světě.

Biskupův kmín, stejně jako kronikářem Kosmou zmíněná cibule, ale mohly
klidně vyrůst i v zahradě. Kromě římských legií šířili severně od Alp pěstování zeleniny a koření zejména benediktini v klášterech. Biskup mohl ale jíst i cibuli divokou, kterou sbíraly především
chudší vrstvy obyvatelstva, milující od
starověku třeba medvědí česnek.
Když už je řeč o zelenině, tak mezi
nejstarší druhy pěstované Slovany se
řadí také hrách, křen a zelí, ale třeba i
okurka, jejíž semínka z 9. století našli archeologové v Mikulčicích.

Petržel proti zápachu
V Česku oblíbenou bylinkou je také petržel, která se ale výrazněji rozšířila až v
16. století. Původně rostla v horských
oblastech Středomoří a právě od skal
získala latinský název petroselinum.
První část slova petra (skála) je připojena k selinon označující také celer.
Rostlinka, dnes nejčastěji plovoucí
mezi mastnými oky polévky, byla v antice tajemnou bylinou. Římané ji používali při pohřbech jako symbol zapomnění
a smrti, z praktického hlediska ale od-

straňovala mrtvolný zápach. Ovinuta pavučinou pověr byla i v českých zemích,
kde se například vkládala pro štěstí a
zdraví rodiny do prvního trámu nově postaveného domu.

INZERCE

Dezinfikujte
své byty

Laboratorní výsledky měření před aplikací stanovily rozmezí
kontaminace 629 až 4718 mikroorganizmů na m3.
Laboratorní měření spadů v ošetřených místnostech po sedmi
dnech od aplikace, kdy místnosti byly běžně v provozu, stanovily rozmezí kontaminace 31 až 236 mikroorganizmů na m3.
Poslední měření spadů v ošetřených místnostech po dvanácti
týdnech od aplikace stanovily rozmezí kontaminace 8 až 47
mikroorganizmů na m3.
BIOREPEL® můžeme používat v místnostech, kde aktivně bydlíme, pracujeme a nemusíme odcházet nebo dokonce v místnosti nějaký čas nebydlet nebo nepracovat.

Mikrobiologick
ká kontaminace v uzavřených prostorách je stálou součástí vzduchu a obsahuje bakterie, plísně a viry.
Zvýšený výskyt kontaminace vzduchu může vyvolat
mno
oho nežádoucích účinků na zdraví od nevolností,
zánětům, až po dýchací potíže. Tím přek alergiím,
a
těžuje náš organizmus a oslabuje imunitní systém,
který pak nemusí mít dostatečnou sílu na závažnější onemocnění, zvláště nyní v době chřipek.
Hygienickým limitem znečištění ovzduší vnitřního prostředí dle EUR 14988 - kritérium koncentrace směsné populace bakterií a směsné
populace plísní v ovzduší pobytových místností je kontaminace do 500 KTJ (kolonie
tvořících jednotek) /m3. Větší kontaminace
může ovlivnit zdraví zásadním způsobem
u lidí s výrazně poškozeným imunitním systémem, případně rozhodovat i o jeho životě.
Jedním z testů biologického biocidního přípravku BIOREPEL® bylo snížení kontaminace
ovzduší. Před aplikací přípravku jsme odebrali
vzorky
spadů. Petriho misky s agarem jsme nechali
v
dvaacet minut otevřené a po zavření je převezli do laboraatoře ke stanovení kontaminace na 1metr kubický.
dně jsme BIOREPEL ve spreji preventivně aplikovali
Násled
na všechny zdi v místnostech.
formou postřiku
p

Přípravek BIOREPEL® s Chytrou houbou - Pythium oligandrum dostanete v prodejnách barev, v řetězcích v odděleních s barvami nebo drogeriích prodávající barvy. Vaše
otázky rádi zodpovíme na infolince: 728 814 202, e–mail:
klimes@biopreparaty.eu Více informací naleznete též na:

www.biorepel.cz

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím
si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
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mýty a legendy
Ze Středozemí, ale i z Asie, doputoval do země kolem Řípu i kopr, který je
zmiňován už v Bibli, stejně jako máta či
koriandr. Kopr byl pro své léčivé účinky i zajímavou chuť oblíben u starých
Egypťanů, římští gladiátoři si jím zase
před bojem potírali celé tělo ve víře získání síly. Právě Římané kopr na svých
výpravách rozšířili do Evropy.

Kopr.

FOTO | MAFRA, DEPOSITPHOTOS

Stejnou cestou byl dovezen i rozmarýn lékařský, jehož latinské jméno rosmarinus znamená „mořská rosa“. I tato
bylinka se nejdříve objevila v klášterních zahradách a později na záhoncích
mnoha obyčejných lidí. Používala se
jak v kuchyni, tak třeba k vyvolání potratů. České středověké hospodyně znaly i dobromysl, šalvěj, mátu, libeček
nebo také řeřichu, která se rozšířila z
Orientu a v českém prostředí postupně
získala velkou oblibu. Dodnes o tom
svědčí častá příjmení či po bylině pojmenovaná obec Řeřichy nedaleko Rakovníka. „Ves dostala jméno asi podle
toho, že byla založena na místech bohatě porostlých řeřichou. Anebo bylo základem příjmení Řeřicha, tedy ves Řeřichů, kdy příjmení vzniklo asi z jevu, že
řeřicha zahradní byla pěstována na salát,“ píše se v Profousově slovníku o původu jmen českých měst a vsí.

Boj o vzácné koření
Listy rostlin byly k dochucování
masa pravděpodobně používány
už před 50 tisíci lety, druhy se
postupně rozšiřovaly.
Dominovala zejména Čína,
Sumerové, Egypt či antické
Řecko, do českých zemí se mnoho
odrůd koření dostalo až s
příchodem středověku. Ve svých
zahradách je začali pěstovat
někdy v 9. století zejména mniši.
Koření nejvzácnější, jako bývala
skořice, pepř či hřebíček, se
ovšem dlouho dováželo ze zámoří,
zejména z tzv. „ostrovů koření“,
tedy souostroví Moluky v dnešní
Indonésii, skořice pak z Ceylonu.
Indičtí či arabští obchodníci je
zpočátku dodávali do obchodních
center pro Evropu, do přístavů
v dnešním Izraeli, Bejrútu, Kypru či
Egyptě. Tady koření ve velkém
nakupovali obchodníci z Benátek
a Janova, aby je pak distribuovali
do Evropy. Cena za kilo hřebíčku
mohla během cesty z Asie narůst
až tisíckrát. Jenomže Evropané
chtěli své muslimské kolegy
obejít a nalézt vlastní cestu na
bájné ostrovy. Obchod začali
ovládat až v 16. století Portugalci
a následně Holanďané, docházelo
ke krvavým konfliktům a válkám.
Touha po koření ovlivnila dějiny
světa, jako se to nepovedlo téměř
žádné jiné komoditě až do éry
obchodu s ropou.

Žít si tady
hezky česky.
OD ČTVRTKA DO STŘEDY

VEJCE ČERSTVÁ Z PODESTÝLKY
KARLOVA KORUNA
velikost M | 10 ks

99,90

1 ks 2,49 Kč

JOGURT FLORIAN
různé druhy
150 g

100 g 4,60 Kč

24,90
29,90�

6,90

16%

12,90�

46%

PIZZA RISTORANTE
vybrané druhy,
mražená | 330–355 g

100 g 12,09–11,24 Kč
v limitované nabídce také další
druhy 320/295 g za 39,90 Kč

39,90

INZERCE

Skořice z hnízd bájných
masožravých ptáků
Kdo ovšem půjde kolem Rokycan,
může narazit na obec Skořice, o které se
první písemný doklad dochoval z roku
1295. Jméno vsi ale nemá s dobře známým kořením co dělat, skořice se v českých zemích totiž rozšířila až v 15. století a dlouho byla pro svou vysokou cenu
výsadou šlechtických kuchyní. „Skořice je ves lidí Skorových, od přídavného
jména skorý, tedy raný, brzký,“ vysvětluje původ jména vsi Profous.
Skořici dobře znali už Římané, ti ale
nevěděli, že pochází z Číny či Ceylonu.
Po původu prý pátral i filozof Aristoteles,
respektive uvěřil řeči arabských obchodníků. „Ze skořice si staví hnízda obrovští
masožraví ptáci, kteří k nám přilétají z neznámých krajin. Skořici z jejich hnízd získáme za cenu velkých obětí a odvahy. Při
šplhání k hnízdu neseme mnoho masa,
tím ptáky pak krmíme, až nemohou létat,
teprve tehdy jim skořici uzmeme,“ kolovala světem báchorka, která z tohoto koření udělala jedno z nejdražších i nejkrvavějších zboží středověku.

VEPŘOVÁ PLEC*
bez kosti, balená
ve vakuu
cena za 1 kg

21. 5. – 27. 5. 2020

74,90�

21,90
26,90�

PIVO PILSNER URQUELL
světlý ležák
0,5 l
1 l 43,80 Kč
záloha na lahev 3,- Kč

46%

KÁVA JACOBS VELVET
instantní
200 g
100 g 42,45 Kč

18%

PO - NE
19:55
LEVANDULE
FELICE*
v květináči
1 ks

129,-

84,90

MERUŇKY
1 kg

59,90
89,90�

33%

Chyby v tisku vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn.
Množství zboží je omezené. *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou
být dodány na prodejny v menším množství, proto nabídka na toto zboží platí pouze první den
uvedeného období akce. Další podmínky nabídky na www.penny.cz.
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Přehledně: Kde nosit roušky?
Povinnost mít nasazenou roušku prakticky všude, kam
se hnete, v pondělí 25. května končí. Ovšem má to svá
pravidla, která není vždy snadné si uvědomit. Jak se
chovat na zastávce, v autobazaru či na výletní loďce?
5plus2
■ RÁDCE
ČR | V krásných slunečných dnech si od
pondělí budete moci konečně pořádně vydechnout. Doslova. Končí totiž vládní nařízení, které určovalo, že roušku či jiné zakrytí úst a nosu je nutné nosit v podstatě všude.
Od 25. května tak bude možné venku chodit bez roušky, ovšem i nadále je třeba udržovat odstup od ostatních dva metry a víc,
pokud nejde o lidi, s nimiž žijete ve společné domácnosti. Zakrytí dýchacích cest však
nadále zůstává povinné v hromadné dopravě a například v obchodech. Naopak odložit je ji možné při práci v horku a v koncelářích, pokud udržíte doporučený odstup.
Ve vnitřních prostorách stravovacích zařízení, která se znovu otevřou veřejnosti tak-

též 25. května, bude platit povinnost nošení
roušky pro personál i hosty. Lidé u stolů ji
budou moci odložit v rámci konzumace jídla a pití, respektive když budou sedět.
Jistě i vás ale napadne celá řada situací,
kdy si nebudete jistí, zda rouška nutná je,
či není. Na několik takových příkladů se
týdeník 5plus2 zeptal Ministerstva zdravotnictví. Jaký je tedy správný přístup?
Venkovní zastávka MHD, kde jsou lidé
třeba v dešti namačkáni na sebe: Nejde
sice o vnitřní prostor, pokud však lidé nedokážou dodržet odstup od ostatních dva
metry, pak by měli nosit roušku.
„Venkovní prodejní zahrady“ hobby
marketů: Jsou chápány jako vnitřní prostory, a proto zde musí lidé roušku nosit.
Venkovní tržiště: Pokud je zde málo lidí
a lze udržet dvoumetrové rozestupy, pak

není rouška třeba. Při komunikaci s prodavačem je však nutné si ji nasadit.
Venkovní části autobazarů, kde prodejce ukazuje auta: Jde o objekt prodejny,
je tedy nutné nosit roušku. Stejně tak je
tomu například v případě, kdy vám realitní agent předvádí pozemek nebo dům
zvenku.
Zahrádka před hospodou plná zákazníků: Kromě konzumace je rouška třeba.
Cyklostezka, na níž je ale zrovna
hodně lidí: Cyklisté na ní roušku mít nemusí.
Frekventovaná úzká přírodní stezka, třeba při výstupu v horách: Pokud
lze dodržet dvoumetrové
rozestupy, pak bez roušky. V opačném případě
je nutná.
Osádka raftu, kánoe: Pokud jde o členy jedné domácnosti, roušku nosit nemusí. V ostatních případech při

nedostatečném rozestupu nezbytná je.
Výletní loď, kde u zábradlí postává víc
cestujících: Zde je nutné nosit roušku.
Shromáždění členů například bytového družstva ve dvoře domu: Pokud je
shromáždění venku a je možné dodržet rozestupy dva metry, pak není nutné nosit
roušku.
Prohlídka památek či měst s průvodcem: Jestliže jde pouze o venkovní prostory a je možné udržet rozestupy,
rouška není nutná.
Samosběr jahod a dalšího
ovoce a zeleniny na polích či v sadech, kde je
ale najednou více lidí:
Pokud jde o členy jedné domácnosti, pak
roušku nosit nemusí. Ostatní roušku
nosit nemusí, pokud je možné
dodržet rozestupy dva
metry.
(jos,
iDNES.cz)

Kam už zase smíme aneb V pondělí na hrad i do baru

Otevírají se vnitřní prostory stravovacích zařízení. Restaurace, hospody, noční kluby či
diskotéky budou muset být uzavřeny mezi 23:00 a 6:00. Občerstvení budou moci v této
době prodávat přes výdejové okénko.
■ Otevírají se také hotely a penziony, venkovní kempy a další pobytová zařízení, a to včetně
hotelových restaurací, kde platí stejná pravidla jako u ostatních stravovacích zařízení.
■ V obchodních centrech se znovu otevřou restaurace. Uzavřené však zůstanou dětské
koutky, odpočinkové zóny a další prostory, kde by se mohli lidé shlukovat.
■ Přístupné budou už také vnitřní prostory státních hradů a zámků. Nutné budou rozestupy
a roušky. Návštěvníci by si také měli dopředu koupit na internetu časovou vstupenku. Obdobné
podmínky budou platit pro návštěvníky vnitřních prostor zoologických a botanických zahrad.
Otevřou se vnitřní i vnější koupaliště, rouška není nutná jen ve vodě a na lehátku.
■

Poznámka: Jde pouze o výběr. Informace jsou platné k úterý, kdy byla uzávěrka tohoto vydání 5plus2

INZERCE

FOTO | SHUTTERSTOCK
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Čtvrtinu Čechů trápí alergie! Naše babičky trávily venku na louce nebo v seníku celé dny
a alergickou rýmu neznaly. Za několik posledních let vzrostl
počet astmatiků o neuvěřitelných 170 %
a alergická rýma
trápí už 40 %
českých dětí.

CHRAŇTE SE
před alergiemi ...
Čím to je? Na vině je
především náš „moderní”
způsob života, díky němuž
trávíme příliš mnoho času v umělém a nezdravém prostředí, na které není náš organismus stavěný.

Proč používat čističku
vzduchu Ionic-CARE?
» Zlepšíte dýchání,
» odstraníte alergeny a prach,
» ničíte viry a bakterie,
» snížíte působení radonu,
» zmírníte depresivní stavy,
» zlepšíte koncentraci a paměť,
» zkvalitníte spánek,
» zlepšíte pracovní výkonnost,
» podpoříte růst rostlin.

800 112 111
objednací linka zdarma

www.ionic-care.cz

V bytech a kancelářích
dýcháme škodlivý vzduch,
který dokáže zkrátit život i o
několik let a cítíme se v něm unavení a nervózní. Prachové mikročástice, smog, jedovaté chemické výpary
z umělých hmot a nábytku, bakterie,
viry, spóry plísní, výkaly všudypřítomných roztočů – to vše se v uzavřených
prostorách koncentruje. Potom, zejména v chladnějších obdobích roku, kdy
méně větráme, působí tyto škodlivé látky
na náš organizmus prakticky celý den.
Největší část škodlivin přitom proniká
do těla právě plícemi.
Nemocné domy: Aniž si to uvědomujeme, polovina z nás nějakým způsobem trpí Syndromem nezdravých budov. Ten způsobuje řadu potíží od bolesti hlavy, nespavosti, snížené koncentrace, alergií, astmatu, akutních i chronických onemocnění plic, až po těžké deprese i rakovinu. Moderní stavební materiály, utěsněná okna, běžící klimatizace, vaření na plynu, syntetické koberce,
umělý nábytek, televize, monitory, kopírky a dalších zhruba 20 vlivů dohromady
vytváří uvnitř budov – tedy tam, kde trávíme 80 % života – zdraví škodlivé prostředí!
Ionizace vzduchu: Ovzduší, ve kterém
trvale pobýváme, by mělo podle doporučení Státního zdravotního ústavu obsahovat minimálně 1.250 záporných iontů (aniontů) na cm3. A zatímco v přírodě (na horách, u moře, v lese, u vodopádů) dýcháme vzduch s koncentracemi
až 10.000 vzdušných aniontů v cm3, v interiérech, kde žijeme a pracujeme, jsou
hodnoty většinou blízké nule. Právě díky
vysoké koncentraci prospěšných vzdušných aniontů je nám tak dobře v lese,
u moře, při východu slunce nebo u tekoucí vody či táborového ohně. Zejména kvůli působení vzdušných aniontů nás tato místa podvědomě přitahují a velmi rychle si na nich odpočineme. Díky čističce vzduchu Ionic-CARE
si takovou příjemnou atmosféru nyní
můžete vytvořit i doma.

Filtr není třeba nikdy vyměňovat! Stačí ho jen
jednoduše vyjmout a otřít. Účinek ﬁltrace ihned
vidíte!

3 490,-

3 290,-

Kč / ks

Kč / ks od 2 ks

AKCE DOPRAVA A DÁREK ZDARMA
Nejprodávanější značka čističek v ČR!

99 % skutečných uživatelů je s přístrojem spokojeno

V červnu 2019 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 1016
uživatelů čističky Ionic-CARE. Ti nejčastěji chválí snížení prašnosti a zmírnění dýchacích potíží. Dále oceňují čističku jako významnou prevenci před virózami. Spokojeni jsou také s jejím tichým chodem a snadnou údržbou.

Získejte zdarma čistič a osvěžovač lednic
Ionic-CARE FF-210 v hodnotě 450 Kč
Tento přístroj neutralizuje pachy a pročišťuje vzduch v lednici, koupelně, šatně a kdekoliv jinde. Navíc omezuje výskyt bakterií, zabraňuje růstu plísní a
v lednici uchovává potraviny déle čerstvé.
Pro získání dárku
stačí zadat při objednávce kód:

kód

T5P
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Z hvězdy swingu traktoristkou
Patřila k hudebním
hvězdám 40. let, ovšem
pro své „zápaďácké
manýry“ Inka Zemánková
musela za komunistů
na pódia zapomenout
a sednout za volant
traktoru. Od jejího úmrtí
v sobotu uplyne 20 let.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Luskala prsty, pohupovala boky
a svým typicky ležérním stylem zpívala
swing a jazz. Přesto Inka Zemánková dosáhla největší slávy za německé okupace, a to
když v roce 1941 nazpívala šlágr o Slunečnici, která se otáčí za sluncem. Zazněl v legendární komedii Martina Friče Hotel Modrá hvězda a ačkoliv nacisté hudbě, kterou
milovala, opravdu nefandili, definitivní
zákaz přišel až o řadu let později – při komunistickém tažení proti „americké kultuře“.

Inka Zemánková se narodila 14. srpna
1915 ( v rodném listě má ale 4. srpna) jako
Anna Inéz Koníčková. Jméno si změnila
až později. Ještě coby miminko přišla o
otce. Když končila základní školu, zemřela jí i maminka a Inka posléze z vděčnosti
přijala příjmení paní Zemánkové, která se
o ni poté starala a také ji přivedla ke swingu. V pohnutém roce 1938 spolupracovala
s kapelou Bobka Bryena, se kterou absolvovala turné ve Zlíně, kde se hlouběji seznámila s řadou Američanů. A také s jejich hudbou. Swing a jazz si zamilovala,
působila pak v nejlepších českých orchestrech té doby. Zpívala s Karlem Vlachem i Melody Boys R. A. Dvorského.
Písně Slunečnice a také Dívka k rytmu
zrozená z ní udělaly hvězdu první velikosti, musela však manévrovat v mezích nacistických cenzurních omezení a s blížícím se koncem války absolvovat i vynucené turné po továrnách třetí říše, kde dřeli
totálně nasazení čeští dělníci.

„Zápaďácká zpěvačka“
Kariéra blonďaté divy pokračovala i po válce, vystupovala hlavně s orchestrem Ladislava Habarta. Komunistické potírání vše-

Inka Zemánková a kvarteto Lišáci ve filmu Hotel Modrá hvězda. FOTO | MAFRA (IKAR)
ho „západního“ však stavělo swingové zpěvačce stále větší překážky. Jistý kritik spadající pod orgán, který dohlížel na kulturu,
Zemánkové po jednom vystoupení sdělil,
že „luskání prsty a pohupování v bocích
jsou zápaďácká manýra a že ona jako zpěvačka zápaďáckých manýr už nikdy nebude dívkou k rytmu zrozenou“, čímž narážel
na název jedné z jejích nejslavnějších písní.
A jak soudruh pohrozil, tak se i stalo. Zemánková dostala stopku, a proto začala pracovat u manžela, který na severu Čech vedl
traktorovou stanici. Někdejší swingová
hvězda si udělala „papíry“ na traktor a něko-

lik let se skutečně živila jako traktoristka.
Ovšem nezahořkla. „Práce mě ohromně bavila,“ vzpomínala o několik dekád později.
V uvolněnějších poměrech druhé poloviny 60. let se pokusila o hudební comeback,
ale příležitost dostala paradoxně spíš v zahraničí, hlavně v Polsku, ale také ve Švýcarsku či ve Francii. Ne na dlouho, po návratu do Československa ale mohla Zemánková u hudby zůstat aspoň jako učitelka na
lidové konzervatoři. Zemřela 23. května
2000 ve věku 84 let, byť o roce svého narození už od 40. let podivně mlžila a tvrdila,
že je ve skutečnosti o 10 let mladší. (mb)
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Bláznivá teorie? Lidé mají původ
v „mořské opici“, tvrdil biolog
Britský mořský biolog
Alister Hardy šokoval
svět teorií, že člověk si
ve svém vývoji prošel
vodním obdobím. Měl
pro to řadu náznaků, ale
žádný „tvrdý“ důkaz.
LONDÝN | Když významný odborník na
život v moři Alister Hardy přišel v roce
1960 s poněkud bizarní „Teorií vodní opice“, tak trochu tím zastínil své dosavadní
vědecké úspěchy. V té době měl rodák
z Nottinghamu, od jehož úmrtí právě dnes
22. května uplynulo 35 let, za sebou řadu
výzkumných misí. Bádal u břehů Antarktidy či Indie, mořský svět znal jako málokdo.
K teorii o vodní opici prý došel už jako
mladý muž při čtení knihy, v níž se řešila
otázka, proč má člověk tuk, na rozdíl od
ostatních suchozemských savců, připojený ke kůži. Hardy si uvědomil, že tento rys
je vlastní spíš mořským savcům, a pojal
podezření, že lidský rod trávil ve vodě víc

minidé postupně ztratili chlupy, stejně jako
sloni či nosorožci, kteří mají taktéž vodní
předky, zůstaly pouze vlasy jako ochrana
před sluncem. Místo chlupů je chránil před
zimou tělní tuk, samice rodily do vody, což
je pro ně přirozenější a méně bolestivé. Novorozeňata uměla hned po porodu plavat,
což se potvrzuje i dnes, člověk je mezi lidoopy nejlepší plavec. Náznaků byly desítky

včetně delšího penisu, jenž lépe dosáhl do
hlubšího kanálu vagíny, který chránil dělohu před slanou vodou.
Odpůrci ale všechny Hardyho údajné
důkazy vyvracejí. Chůze po dvou je prý
„evoluční jizva“ ve vývoji, která pomohla
například při získávání potravy z výšky,
ale neumožnila rychlý únik. Kontrola dechu se zase vyvinula spíš s rozvojem řeči,

než kvůli potápění. A směr růstu chlupů
adaptovaný na proudění vody při plavání?
Chlupy začaly růst specificky spíš kvůli
usnadnění stékání vody při vystavení těla
dešti. „Hlavně jste, pane Hardy, nenašel
žádné fosilie, které by vaši teorii potvrdily,“ zněl hlavní argument.
(jos)

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 38 %
SELVO 4800

72 590 Kč

44 990 Kč

Dojezd 45 km
0,10 Kč / km
A
Testovací jízda ZDARMA
Elektromagnetická brzda
Sahelanthropus, česky Sahelský
člověk z Čadu. Žil asi před 7 miliony lety a mohl se podobat i dosud
neobjevenému „vodnímu předku“
dnešních lidí.
FOTO | WIKIPEDIA
času, než si všichni doposud dokázali představit. Tvrdil, že stadium „vodní opice“
probíhalo v miocénu, tedy někdy před 4 až
14 miliony lety a ještě před tím, než se objevil Australopithecus.
Podle Hardyho se předchůdci člověka do
vody přesunuli kvůli příliš velké potravní
konkurenci na souši. V mělkých pobřežních vodách se hominidé živili rybami
a bezobratlými živočichy. Zima jim kvůli
tropickému klimatu nebyla, proto trávili ve
vodě hodně času, což vedlo během tisíců let
k různým adaptacím, patrných i u dnešních
lidí. Postupně se vydávali dál od břehu, za
rybami a další potravou se začali potápět až
na dno, čímž se naučili zadržovat dech. Na
břeh vylézaly pouze spát. Ve vodě zůstávali
nejčastěji ve svislé poloze, vhodnější pro dýchání a příjem potravy, což vedlo k adaptaci kostry na bipedii, tedy chůzi po dvou. Ho-

Silný motor 800W
TP
Certiﬁkováno pro TP, ZT
a ZTP/P
Nový výrobek
Brno - Černovice

Přerov

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

KONVIČKA s.r.o., Malá Dlážka 14,
tel.: 731 900 330, 777 555 741

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
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Nelichotivé prvenství pro Čechy
Mírná zima, ale také loňská invaze hrabošů. To jsou
hlavní důvody, proč nás čeká léto ve znamení
klíšťat. Očkování proti zákeřné borelióze sice
neexistuje, avšak Češi, a zvláště pak senioři, často
zanedbávají i to, které dostupné je, a sice proti
encefalitidě. Nemoc pro ně přitom může být fatální.
5plus2
■ ZDRAVÍ
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Klíšťata představují pro člověka
hned dvojí hrozbu a v případě první
z nich – klíšťové encefalitidy, statistiky
pro Česko nevyznívají vůbec příznivě.
Mezi zeměmi EU totiž figuruje na prvním místě ve výskytu onemocnění. Češi
dokonce představují čtvrtinu všech případů hlášených v Unii. Proočkovanost
zdejší populace činí pouhých 29 %.
„Je paradoxní, že lidé volají po neexistujícím očkování proti covid-19, ale
na druhou stranu plně nevyužívají očkovací látky, které lékaři k dispozici mají

a které chrání před dalšími vážnými onemocněními,“ říká Lenka Petroušová
z Fakultní nemocnice Ostrava.
Mladší ročníky přistupují k hrozbě
onemocnění podstatně zodpovědněji
než generace jejich rodičů a prarodičů,
což jednoznačně potvrzují čísla.
Ve věku od 18 do 24 let je jich očkovaná polovina. Oproti tomu mezi lidmi ve
věku 55 a více je to pouze každý čtvrtý.
Podle Petroušové je paradoxní, že se senioři očkováním nechrání, když právě
oni mohou na nemoc doplatit nejvíce.
„Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit,
že onemocnění u starších osob mívá horší průběh, často se rozvine těžší neurologické postižení, dochází ke zhoršení
funkcí nervového systému i ve smyslu

„

zhoršení paměti, výbavnosti, poruch
spánku,“ vysvětluje s tím, že u starších
nemocných navíc často v důsledku akutního onemocnění dochází ke zhoršení

Mladší jsou
zodpovědnější
než generace rodičů.
stávajících onemocnění, jako je cukrovka nebo také nemoci srdce.
Na encefalitidu přitom neexistuje specifická léčba. Jakmile propukne, lékaři mohou pouze tlumit
její projevy, tedy například zmírňovat otoky mozku nebo horečku.
Na boreliózu, druhou
nemoc přenášenou klíšťaty, naopak existuje účinná
léčba v podobě antibiotik.
Problém však mnohdy bývá
ji včas rozpoznat. Bakterie borrelie totiž mohou nepozorovaně
putovat tělem, pronikat do buněk
a nemocný nemusí mít tušení, že
se nakazil. Typická červená skvr-

INZERCE

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

na s vybledlým středem, která už krátce
po kousnutí klíštětem signalizuje problém, se totiž nemusí objevit ve všech
případech.
O to větší riziko pak vyvstává do budoucna. „Projevy pozdního diseminovaného stadia se mohou dostavit i měsíce
až roky po nákaze a mohou vést k nejrůznějším neurologickým projevům až
ochrnutí,“ upozorňuje Vít Nádvorník
z ambulance SYNLAB.
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Chuťovky za „totáče“
Po 66 dnech vláda v pondělí ukončila nejdelší
nouzový stav v dějinách Česka. Nejrůznější
omezení, zákazy a příkazy mnohým připomínaly
někdejší opatření za „socíku“. Jak to tenkrát
vypadalo? Tisk radil svým čtenářům v rubrice „Co
nakoupit, co uvařit?“. Tady jsou retrorecepty.
5plus2
■ V KUCHYNI
Polévka z gulášové
konzervy
Rozpis: 1 gulášová konzerva. 15 dkg
zeleniny, 1 cibule, 5 dkg sádla nebo
másla, 3 dkg hladké mouky, 1 lžíce
sladké papriky, 4 brambory, sůl, kousek masoxové kostky nebo trochu polévkového koření.
Postup: V hrnci nebo v kotlíku v přírodě osmahneme na sádle pokrájenou ci-

INZERCE

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

Výkup vojenských věcí – military

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

FOTO | ARCHIV MAFRA,
LUKÁŠ PROCHÁZKA,

buli, zaprášíme hladkou moukou a umícháme jíšku. Tu zředíme 1,5 litrem
vody, rozšleháme a dobře povaříme. Přidáme na kostky nakrájenou zeleninu a
brambory. Ze zeleniny to bude karotka,
mladá kedlubna, kousek petržele, květáku, kapusty – co právě je na trhu nebo
co máme na zahrádce u chaty. Maso z
konzervy usekáme na drobné kousky a i
s tukem a rosolovitou šťávou přidáme
do polévky a necháme povařit. Když
jsou brambory i zelenina měkké, přidáme usekané zelené natě, případně i utřený stroužek česneku.

PROFIMEDA

Smaženky ze sekané
pečeně
Rozpis: 400 g hotové lahůdkové sekané pečeně, 200 g sýra eidam, 2 vejce,
2 až 3 lžíce mléka, 1 kelímek hořčice,
100 g strouhanky, 100 g oleje nebo stoprocentního tuku.
Postup: V lahůdkářství koupenou hotovou sekanou pečeni nakrájíme na plátky. Polovinu plátků potřeme hořčicí, na
ně dáme na plátky nakrájený sýr a přiklopíme druhým plátkem sekané pečeně. Vše namočíme v rozšlehaných vejcích s mlékem a obalíme prosátou strouhankou. Řezy smažíme na tuku. Takto
můžeme z koupené sekané pečeně upravit rychlou, chutnou večeři třeba i pro
hosty. Podáváme s koupeným bramborovým nebo vlašským salátem, s bramborovou kaší a podobně. Doplňujeme
zeleninovými saláty nebo jen sterilovanou zeleninou (mrkev, hrášek) prohřátou a politou máslem.

Kuře pečené na topinkách
v sýrovém krému

Rozpis: Jedno větší kuře, 50 g másla,
40 g hladké mouky, 1 šálek mléka nebo
sladké smetany, 50 g strouhaného sýra,
sůl, sladká paprika, 5 větších rajčat,
1/2 žemlovky, asi 100 g oleje na opečení housek.
Postup: Očištěné, vykuchané kuře zalijeme osolenou vodou a podusíme, až
změkne. Pak ho rozdělíme na 4 až 6 porcí, většinu kostí vybereme. Z másla a
mouky připravíme světlou jíšku, kterou
postupně rozředíme vývarem z kuřat a
smetanou, rozšleháme a povaříme na
hustý krém. Do omáčky přidáme strouhaný sýr. Žemlovku nakrájíme na plátky, opečeme po obou stranách na oleji a
topinkami vyložíme plochou ohnivzdornou mísu nebo pekáček. Na topinky poklademe porce kuřete, polijeme sýrovou omáčkou. Navrch pokrm lehce poprášíme sladkou paprikou. Kuře zapečeme v troubě a podáváme se slaným pečivem nebo máslovými noky. (kor, red)

DLUHOPISY PRO OBČANY

JIŽ 19 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

5,6%
Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

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

ROČNÍ VÝNOS

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

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.

HOTOVÁ JÍDLA AŽ DOMŮ
K USKLADNĚNÍ V LEDNICI, VAKUOVĚ BALENÁ
PŘIVEZEME ZDARMA V BRNĚ A OKOLÍ

Jídlo lze objednávat 24 hodin denně prostřednictvím e-shopu www.eFiShop.cz,
telefonicky: +420 515 555 565 nebo e-mailem: jidlo@e-ﬁnance.eu
Rozvoz
Brno a okolí do 25 km
ZDARMA, pondělí–neděle

Volejte
24 hodin denně
+420 515 555 565

E-shop
www.eFiShop.cz
nabídka jídel s možností
objednávky 24 hod. denně

Vakuované hotové jídlo až domů s trvanlivostí 7 dní si
můžete objednat od kuchařů restaurací a hotelů skupiny
e-Finance, a.s. s dovozem až domů v Brně a okolí do
25 km (Blansko, Rousínov, Slavkov, Židlochovice, Ivančice,
Oslavany, Tišnov) nebo k osobnímu vyzvednutí v Brně
v eFi Hotelu, Bratislavská 52 (parkování ve dvoře)
a restaurantu Teﬁti, Zelný trh 4.
Jídlo je baleno po dvou porcích, připraveno ke skladování
v lednici a ohřátí v mikrovlnné troubě nebo na plotně.
V nabídce jsou polévky, klasická jídla české kuchyně a italské těstoviny. Každý týden nabídku jídel obměňujeme.
Nově nabízíme v eFiShopu také teplá jídla určená
k okamžité spotřebě rozvážená v menu boxech,
delikatesy a základní potraviny.

Čtvrtka pečené kačeny se zelím

160 Kč / za 2 porce

HUDEBNÍ IMPULSY

Dědictví jedinečnosti Petra M.
Odešel náhle, plný snů.
Petr Muk zemřel už před
deseti lety, ale zanechal
po sobě hity, které patří
do zlaté klenotnice
české populární hudby.

JOSEF VLČEK

J

e tomu 10 let, co zemřel zpěvák Petr
Muk. Byl nalezen mrtvý 24. května
2010 a po vlně dohadů, že jako člověk trpící depresemi spáchal sebevraždu,
policie oznámila, že zemřel bez cizího zavinění. Podobně jako kytarista Jimi Hendrix
se nešťastnou náhodou zadusil ve spánku.

Po Petrovi, kterému by letos bylo
55 let, zbylo poměrně velké muzikantské
dědictví - jedna řadová deska se skupinou
Oceán, dvě se skupinou Shalom a šest
hity nabitých sólových alb. K tomu musíme přidat řadu singlů, příležitostných nahrávek a záznamů z muzikálů, v nichž vystupoval. Zvláště part, který zpíval v díle
Ondřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové
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PĚSTUJTE A
BUĎTE SOBĚSTAČNÍ S
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

/

MALOTRAKTORY

/

Motorové
é sekačky
č od

Bubnové sekačky od

4 890 Kč

19 990
90 Kč

V nabídce také elektrické
travní sekačky od 1 490 Kč s DPH

KARTÁČE

/

ŠTÍPAČ
ČE

/

A DALŠÍ

Mulčovače / vyžínače křovin od

27 990 Kč

Johanka z Arku,
patří k vrcholům
m u z i k ál o v é h o
umění v Česku.
Muk
patřil
k těm, kteří celý život neustále hledají své místo na světě. Je to ústřední
motiv jeho písní.
Kterých pět nejvýraznějších bychom si proto měli připomenout, máme-li uctít jeho památku?
Začněme Ráchel. To byl první a největší hit Mukovy skupiny Oceán z roku 1990.
Píseň o biblické dívce Ráchel a jejím utrpení vzbudila senzaci na Rockfestu už v roce
1988. Nejen svým námětem, ale i instrumentací. Byla to vlastně první výrazná
elektropopová skladba v Česku. Muk zpívá Ráchel s úžasným zaujetím a pasáž, kdy
na pár vteřin bez kapely zpívá „hvězdu, na
čele máš“ patří k nejzářnějším okamžikům
české populární hudby své doby.
Vrcholným Mukovým pěveckým obdobím byl rok 2000, kdy vydal album Jizvy
lásky. V písni Tančíš sama za doprovodu
klavíru kouzlí se svým hlasem emoce vášnivé lásky a zároveň osamění. Ta píseň je
citově „až na doraz“, a tak ani nepřekvapí,
že je celých 20 let nejoblíbenější Mukovou písničkou posluchačů Rádia Impuls.
Kdosi ještě v době Oceánu napsal o Petru Mukovi, že zní jako nablýskaný Karel
Černoch. Netušil, že za 10 let dojde na
jeho slova. Muk vydal v roce 2000 singl
se dvěma Černochovými písněmi. Obě,
jak rozverné Zrcadlo, tak i lyrická melodie Ona se brání, se staly velkými hity.

Po boku dua Erasure

Travní traktory od

47 490 Kč

Malotraktory s vozíkem od

51 910 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Boskovice, TLAMKA-ZAHRADNÍ TECHNIKA, Chrudichromská 1b, T 516 456 297, 777 064 455 / Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER, Mírová
15, T 548 531 294 / Brtnice, Vlastimil Zelený-START, nám. Svobody 254, T 777 743 410, 567 216 388 / České Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U
Sirkárny 30, T 606 648 802 / Golčův Jeníkov, ELEKTRO-ŽELEZÁŘSTVÍ DVOŘÁK, Havlíčkovo nám. 133, T 601 382 804 / Havlíčkův Brod, MAT-MILAN
MILICHOVSKÝ, Pražská 2495, T 569 425 052 / Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 / Strakonice, Milisterfer, s.r.o., Volyňská 97, T 777
993 399 / Světlá nad Sázavou, ELEKTRO DVOŘÁK, náměstí Trčků z Lípy 986, T 601 382 807 / Tábor, HUTAB s.r.o., Chýnovská 2989, T 381 212 153 /
Znojmo, Ivan Krejčí, Pražská 88, T 515 221 833 / Žďár nad Sázavou, ZAHRADA VYSOČINA, s.r.o., Brodská 104, T 566 627 075

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

Oceán byl první českou kapelou, která vystupovala na šnůře ve Velké Británii po
boku slavného interpreta. Byl totiž předkapelou známého dua Erasure na turné z přelomu let 1989 a 1990. Erasure byli Mukovi
v mnohém velmi blízcí, a proto jako vzpomínku na spolupráci s nimi nahrál v roce
2004 singl s písněmi Oh L´Amour
a Love To Hate You. Druhé z nich s českým textem Láska tě spoutá dal vzhledem
lehký nádech gospelového songu a v textu
cítíme, že nejde jen o milostné poselství,
ale i jakýsi šířeji zamýšlený vzkaz.
Několik vrstev poselství v jedné písni,
to byl přesně způsob interpretace, který Petru Mukovi nejvíce vyhovoval. Petr byl
duchovně založený člověk, který se hluboce zajímal především o židovskou víru,
a mnohé z jeho písní, které na první poslech vnímáme jako milostné, jsou ve skutečnosti meditacemi nebo modlitbami.
V roce 2002 nazpíval Muk skladbu
Ty a já (teď a tady), která je vydařeným
příkladem propojení obou vrstev. A navíc, způsob, jakým zpívá pomalu baladu
proti rychlému tempu doprovodu, se citlivému posluchači musí dostat pod kůži.
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Kvitová a Plíšková staví týmy
Tenisový svět se v době
pandemie koronaviru
zastavil. Český svaz
chystá projekty pro elitní
tuzemské hráče i hráčky.
PETR PROCHÁZKA
PRAHA | Kdyby se taková akce odehrála v Česku za příznivějších okolností,
byl by to dozajista mimořádný kasaštyk. Jenže pražský tenisový turnaj za
účasti elitních světových hvězd Petry
Kvitové a Karolíny Plíškové bude dosažitelný pouze pro fanoušky u televizních obrazovek.
Turnaj O pohár prezidenta ČTS připravil svaz kvůli rozehrání po pauze vynucené pandemií koronaviru. Koná se
25. až 28. května na Spartě. „Těší mě,
že hlad tenistů po ostrých zápasech je
velký, a tak se představí prakticky kompletní daviscupová a fedcupová reprezentace,“ pochvaluje si obsazení prezident tenisového svazu Ivo Kaderka.
Především v kategorii žen bude starINZERCE

tovní peloton skutečně skvostný. Kromě Karolíny Plíškové a Petry Kvitové
je potvrzena i účast Barbory Strýcové,
Kateřiny Siniakové, Karolíny Muchové, Kristýny Plíškové a Barbory Krejčíkové. Takové složení by bylo velkou ozdobou nejedné mezinárodní akce.
„Turnaj má i charitativní podtext, výtěžek příspěvků od hráčů bude využit
na mírnění následků pandemie v České
republice,“ prozradil Kaderka.
V mužském pavouku potvrdily daviscupovému kapitánovi Jaroslavu Navrátilovi již dříve start tuzemská jednička
Jiří Veselý i celý výběr z nedávné úspěšné kvalifikace na Slovensku Lukáš Rosol, Zdeněk Kolář, Vít Kopřiva a Jonáš
Forejtek. Ty doplní Tomáš Macháč, Michael Vrbenský a Jiří Lehečka.
Akce začne v pondělí 25. května a finále je na pořadu ve čtvrtek. Turnaj se
uskuteční bez veřejnosti, ale bude přímo přenášen v televizi a na streamech.

Družstva na Štvanici
Pro změnu v areálu na Štvanici se všechny elitní české tenistky utkají znovu o
pár týdnů později. Tentokrát půjde o klá-

Barbora Strýcová (vpravo) s Kateřinou Siniakovou figurují na seznamu hráček přihlášených do turnaje v Praze 25. až 28. května. FOTO | MICHAL RŮŽIČKA
ní družstev, jedním postaveným okolo
Petry Kvitové a druhý pod záštitou Karolíny Plíškové. Charitativní turnaj
Tipsport Charity Cup bude čtyřkolový a
na Štvanici proběhne od 13. do 15. června jeho první část.
„Jsem ráda, že máme v Česku tolik
skvělých hráček, to se jinde ve světě nevidí. Určitě to bude divácky velmi zajímavé. S týmem už řešíme herní strategii a budeme dělat maximum pro vítězství,“ uvedla Karolína Plíšková, která
do svého družstva postaví sestru Kristýnu, Karolínu Muchovou, Markétu

Vondroušovou, Terezu Martincovou a
Nikolu Bartůňkovou.
Dvojnásobná wimbledonská vítězka
Petra Kvitová má mít v sestavě Barboru
Strýcovou, Kateřinu Siniakovou, Barboru Krejčíkovou, Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou a patnáctiletou naději Lindu Fruhvirtovou. „Týmové soutěže
mám moc ráda. Proto se těším na nový
model a jsem zvědavá, co přinese. Vedle zajímavých zápasů bude i zábava a
legrace, kterou si jinak na turnajích logicky moc neužijeme,“ vyhlíží velmi
atraktivní projekt Petra Kvitová.
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Znáte holubky?
Soutěžní pořad Prostřeno! v Libereckém kraji
ČR | Prostřeno! v Libereckém kraji přivádí před televizní kamery taktizující
soupeře. Každý usiluje o hlavní výhru
ve výši 60 tisíc korun. Vlasta (62 let) je
už v důchodu, do loňského léta bývala
prodavačkou. V pondělí nachystá křenovou rolku, kuřecí vývar s játrovými
knedlíčky, hovězí roštěnou na houbách
a na závěr přijde lázeňský koláč se šlehačkou. Nebude pro některé soupeře
její menu až příliš obyčejné?
Ivana (50) pracuje jako operátorka výroby. V úterý chce podávat holubky.
Jenže některý ze soupeřů špatně přečte
název jejího předkrmu a bude se ošklíbat nad holoubky.
Mechanik Petr (44) se v pořadu objevil už před deseti lety, jenže o své účasti
takticky pomlčí. Sází na lokše, pórkovou polévku, hovězí na víně a taštičky s
jablky. A chce sebrat vítězství.
Babička Valérie (44) uklízí v nemocnici, ale v soutěži také myslí na výhru.
Aby měla na opravu zubů. Těší se na natáčení a už ví, že body by letěly dolů,
kdyby se na talíři objevila chobotnice.

Páteční hostitelku Petru (39) úsměv
trochu přejde. Může za to nervozita,
nebo nekončící Petrovo rýpání? Její
kontroverzní celerová polévka nenadchne, protože jde o zeleninu, kterou
můžete buď milovat, nebo nenávidět.
Sledujte Prostřeno! na Primě každý
všední den od 17:50.
Předkrm: Holubky

Ingredience:
1 hlávka kapusty, 2 sáčky rýže,
500 g mletého
vepřového masa,
1 rajský protlak, 3 stroužky česneku,
sůl, pepř. Postup: Hlávku kapusty
dáme spařit do hrnce na 10 minut, poté
necháme vychladit. Oddělíme si jednotlivé listy a odřízneme tvrdou část. Mezitím si uvaříme rýži a necháme trochu vychladit. Uvařenou rýži smícháme s mletým masem, přidáme rajský protlak, česnek, osolíme a opepříme. Takto připravenou směs balíme do jednotlivých listů a dobře zavineme. Holubky nakládá-

Prostřeno! na Liberecku.

FOTO | FTV PRIMA

me do hrnce, zalijeme vodou a dáme vařit na 10 až 15 minut, poté je přendáme
do pekáče, podlijeme trochou vývaru z
hrnce a zapečeme dozlatova na 180 °C.
Vepřová panenka, plněné žampiony,
zeleninový salát s bazalkou
Ingredience: 2 celé vepřové panenky,
25 větších žampionů, 30 až 40 dkg slaniny či šunky prosciutto, 250 ml smetany
na vaření, tymián, 1 polévková lžíce polotučné hořčice, trocha bílého vína, 1 cibulka, sůl, pepř, 1 kg brambor, 2 žloutky, 3 lžíce parmazánu či jiného italského sýra. Salát: rukola, červená cibule,
mrkev, polníček, rajče, okurka nebo
mix salátů. Zálivka: bazalka, olivový
olej, bílý vinný ocet, cukr, sůl, pepř. Postup: Připravíme si bramborovou kaši,
do hotové kaše zamícháme asi 3 lžíce

sýru, 2 žloutky a dochutíme. Mezitím
vykrojíme nožičky ze žampionů – ty si
ale uschovejme na později. Kaši dáme
do zdobicího pytlíku a naplníme jím připravené žampiony, dáme na pečicí papír a pečeme na 180 °C. Maso opepříme, osolíme a zabalíme do slaniny či
prosciutta. Pozor, pak nesolit. Cibulku
necháme zesklovatět, přidáme pokrájené nožičky žampionů, opečeme, trochu
dusíme, dále přidáme sůl, pepř, tymián,
dle chuti víno. Necháme ho vyvařit, přidáme lžičku hořčice. Rozmixujeme, dochutíme a přidáme smetanu. Maso
zprudka opečeme ze všech stran a dáme
do vyhřáté trouby na 180 °C dodělat na
cca 5 až 8 minut. Hotové maso necháme
ještě 10 minut odpočívat na teplém místě, případně na nahřátém talíři. Podáváme se salátem.
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TV program týdeníku 5plus2

sobota 23. května 2020
Nova

Prima

Prima cool

7.15 Looney Tunes: Úžasná show (20) 7.40
Kačeří příběhy (51, 52) 8.25 Král Drozdí brada.
Pohádka (N, 2008) 9.25 SuperStar 11.55 Koření
12.45 Volejte Novu 13.15 Rady ptáka Loskutáka
14.20 Výměna manželek IX 15.40 Kouzelná
chůva a velký třesk 17.35 Příšerná tchyně 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.00 Pohoda u krbu 6.30 X-Men (5) 6.55
Ninjago X (3) 7.25 M.A.S.H (155) 7.55 M.A.S.H
(156) 8.25 M.A.S.H (157) 8.55 Autosalon.tv
10.05 Prima Partička 11.15 Máme rádi Česko
12.50 Vraždy v Brokenwoodu II (2) 14.50
Milenec na záskok. Romantický film (USA,
2017). Hrají A. Angelis, J. Hutch, T. Beaudoin
16.45 Přednosta stanice. Komedie (ČR, 1941).
Hrají: V. Burian, J. Marvan, Z. Kabátová,
Č. Šlégl. Režie Režie J. Sviták 18.55 HLAVNÍ
ZPRÁVY 19.55 SHOWTIME

6.00 Umění je cool 6.50 13. okrsek (8) 7.40
Námořní vyšetřovací služba L. A. IX (22) 8.30 To
nejlepší z Top Gearu 9.35 Pevnost Boyard (6) 11.45
Re-play 12.20 COOL e-sport 12.45 Futurama (1)
13.15 Simpsonovi XXX (18-21) 15.10 Futurama (2)
15.30 Star Trek 18.15 Simpsonovi XXX (22, 23)
19.10 Simpsonovi XX (1) 19.35 Simpsonovi XX (2)
20.00 Shrek: Zvonec a konec 22.00 Hvězdná
brána: třetí říše 0.15 Pod černou vlajkou IV (2)

20.05 Zázraky přírody
Zábavní show. Účinkují: M. Kramár, V, Kořen, M. Isteník, D. Gránský, A. Elbelová a J. Carda
21.20 Tři muži a nemluvně
Komedie (Fr., 1985). Hrají
R. Giraud, M. Boujenah, A. Dussollier, P. Leroy-Beaulieová.
Režie C. Serreauová
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Detektiv Endeavour Morse IV
Chvalozpěv. Seriál (VB, 2016)
0.35 Banánové rybičky
1.00 Přes nový práh
1.25 Bydlení je hra
1.50 Žiješ jenom 2x
2.20 Sama doma
3.50 Padající květináč
4.20 Kuchařská pohotovost
4.45 Pod pokličkou
5.10 Rajské zahrady
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 5.50 Noviny 6.30 Policisté v akci
7.25 Policisté v akci 8.25 Na chalupě 9.30 Nové
bydlení 10.30 Muž na radnici (7) 11.55 Dnes v jednom domě (4) 13.55 V sedmém nebi 16.25 30 případů majora Zemana (12) 18.00 Nová zahrada
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.25 Dnes v jednom
domě (5) 22.20 O zvířatech a lidech (7) 23.30
O zvířatech a lidech (8) 0.25 Za sklem (6)
NEDĚLE 5.10 Krimi 5.35 Novin 6.15 Krimi 6.40

Noviny 7.25 Policisté v akci 8.30 Policisté v akci
9.25 Policisté v akci 10.25 Soudní síň – cz 11.20
Soudní síň – cz 12.00 Jsem máma (12) 12.55 Dnes
v jednom domě (5) 15.05 Co je vám, doktore?
16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.25 V sedmém nebi 22.55 Jsem
máma (13) 23.50 Všechno, co mám rád

PONDĚLÍ 5.35 Noviny 6.15 Ranní noviny 8.40

Soudní síň 9.35 Soudní síň 10.45 Policisté v akci
11.50 Záchranáři v akci 12.40 Dědictví (16) 13.40
Soudní síň 14.40 Soudní síň 15.45 Soudní síň 16.45
Policisté v akci 17.45 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.25 Co je vám, doktore? 22.05
Dr. Ludsky (4) 23.10 Policisté v akci 0.05 Na chalupě

SÉRUM PRAVDY

DOBRODRUŽNÝ

FILM NA PŘÁNÍ
KAŽDOU SOBOTU

HLASUJTE ONLINE
CSFILM.JOJ.CZ
20.20 Legenda o Tarzanovi
Dobrodružný film
(Kan./USA/VB, 2016)
22.15 Mechanik zabiják
23.50 Sezona zabíjení
1.20 Život ve hvězdách
1.45 Kriminálka Anděl (11)
3.05 Rady ptáka Loskutáka
3.55 Král Drozdí brada

ÚTERÝ 8.40 Soudní síň 10.50 Policisté v akci
11.55 Záchranáři v akci 12.45 Dědictví (17) 13.45
Dr. Ludsky (4) 14.50 Soudní síň 16.55 Policisté
v akci 18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.25 Za sklem (7) 21.35 Chlapci a chlapi (10)
22.55 Soudní síň – cz 23.50 Policisté v akci
STŘEDA 8.40 Soudní síň 10.50 Policisté v akci

11.50 Záchranáři v akci 12.40 Dědictví (18) 13.45
Chlapci a chlapi (10) 15.00 Soudní síň 17.00
Policisté v akci 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.25 Muž na radnici (8) 21.50 Chlapci
a chlapi (11) 23.15 Soudní síň – cz

ČTVRTEK 10.50 Policisté v akci 11.50
Záchranáři v akci 12.40 Dědictví (19) 13.40 Chlapci
a chlapi (11) 14.55 Soudní síň 17.00 Policisté v akci
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.25
30 případů majora Zemana (13) 21.50 Dr. Ludsky
(5) 23.00 Soudní síň – cz 23.55 Policisté v akci
PÁTEK 8.40 Soudní síň 10.55 Policisté v akci
11.55 Záchranáři v akci 12.50 Dědictví (20) 13.50
Dr. Ludsky (5) 15.00 Soudní síň 16.00 Soudní síň
17.00 Policisté v akci 18.00 Na chalupě 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.25 Dnes v jednom domě
(6) 22.25 Čas lásky a naděje 0.35 Policisté v akci

INZERCE

ČT1
6.25 Polopatě 7.15 O Ptáku Ohniváku 8.00
Šáteček a jablíčko 8.50 Příběhy slavných...
Stella Zázvorková 9.45 Gejzír 10.15 Durrellovi
III (2/8) 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší
doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy
13.05 Čarovné prstýnky 14.10 Česká muzika
15.00 Lístek do památníku 16.30 Konec velkých prázdnin (1/6) 18.05 Máme na to 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.52 Branky, body, vteřiny

20.05 Počasí
20.15 Temný Kraj (9)
Jezinky (1/2). Krimiseriál (ČR,
2016). Hrají L. Vaculík, K. Nováková, J. Teplý, K. Zima
21.40 Holky z porcelánu
Komedie (ČR, 1974). Hrají
D. Veškrnová, L. Kořínková,
M. Myslíková, M. Rosůlková,
J. Hartl. Režie J. Herz
23.55 Na špatné straně hlavně
Akční thriller (USA, 2016).
Hrají S. Seagal, F. Piersic ml.,
J. Ewenová. Režie K. Waxman
1.45 Místo činu
Hraniční čára. Krimiseriál (Rak.,
2015). Hrají H. Krassnitzer,
A. Neuhauserová, H. Windisch,
K. Zeislerová, Ch. Rabanser
3.30 Máme rádi Česko
Zábavní pořad.
Moderuje L. Bouček
5.00 Pohoda u krbu

Relax
SOBOTA 6.30 Úžasňákov 7.00 Teleshopping

7.20 Labyrinty vášně 8.20 Labyrinty vášně 9.20
Stefanie 10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping
11.10 Luxus store 14.35 Paní domu 15.15 Pralinky
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka
18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55 Top
Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.00 Teleshopping

7.20 Labyrinty vášně 8.20 Labyrinty vášně 9.20
Stefanie 10.20 Úžasňákov 10.50 Teleshopping
11.10 Luxus store 14.35 Úžasňákov 15.15 Pralinky
15.55 Nespoutaný anděl 16.55 Nespoutaný anděl
17.55 Námořní hlídka 18.55 Stefanie 19.55
Nespoutaný anděl 20.55 Nespoutaný anděl 21.55
Námořní hlídka 22.55 Top Relax 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.20 Labyrinty vášně 8.20 Labyrinty

vášně 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy 11.10
Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie 15.55
Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
6.50 Zrcadlový princ 8.30 Můj přítel Monk IV (10,
11) 10.10 Zátah, krimikomedie (USA, 1987) 12.40
Smrt jí sluší, černá komedie (USA, 1992) 14.30
Medvědí bratři, anim. pohádka (USA, 2003) 16.00
Prezidentův syn, komedie (USA, 1996) 17.50 Iron
Man 3, akční dobrodružný film (USA/Čína, 2013)
20.00 Králova přízeň, historické drama (VB, 2008)
22.05 Krvavý diamant, válečné drama (USA/N,
2006) 0.35 Náhlý úder, krimithriller (USA, 1983)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.10 Super Wings (47)
8.25 X-Men (4) 8.50 Super Wings (48) 9.05
Námořní vyšetřovací služba IV (13, 14) 10.45
Památkáři 12.55 Ve jménu krále 15.25 Dech života,
akční film (VB/USA, 1987) 17.55 Mušketýr, dobrodružný film (VB/N/Luc., 2001) 20.00 Velká svatba, komedie (USA, 2013) 21.45 Záhada sfingy,
dobrodružná fantasy (VB, 2008) 23.45 Hvězdná
brána: třetí říše, sci-fi film (USA, 2019)

ÚTERÝ 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné pobřeží
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Paní domu 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Vražedné pobřeží 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové

zprávy 11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55
Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Vražedné
pobřeží 18.55 Pohodové zprávy 19.25 Pralinky
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Námořní hlídka
18.55 Pohodové zprávy 19.25 Úžasňákov 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
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neděle 24. května 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
13.55
14.35
15.40
16.25
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.55
22.29
22.30
0.05
1.35
2.10

Zajímavosti z regionů 6.30 Rozsudky
soudce Ooky 6.45 Lístek do památníku 8.15 Úsměvy Václava Hybše
8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.35 Objektiv
11.05 Náhrdelník (8/12)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Jak vyléčit ježibabu
Nezbedná pohádka
Třetí táta
Doktor z vejminku (2/7)
Sázka pro dva
Milí Bakaláři
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Tady hlídám já
Rodinná komedie (ČR, 2012)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Smrt si vybírá
Detektiv Endeavour Morse IV
Nemocnice v první linii
13. komnata Jaroslavy Panýrkové

Nova
6.00
6.25
7.20
7.45
8.30
8.50
9.40
10.50
12.30
14.30
16.15
17.45
19.30
20.25
23.20
23.45
1.30
3.20
3.45
4.45

Oggy a Škodíci VII
Tlapková patrola III (8, 9)
Looney Tunes: Úžasná show (21)
Kačeří příběhy (53, 54)
Krok za krokem II (5)
Z pekla štěstí (4)
Čarovné střevíce
Bravo Girls: Opět v akci
Komedie (USA, 2004)
Můj přítel delfín
Rodinné drama (USA, 2011)
Tonoucí se stébla chytá
Komedie (Fr., 1967)
Trhák
Komedie (ČR, 1980)
Páni kluci
Rodinný film (ČR, 1975)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Od kolébky do hrobu
Akční film (USA, 2003)
Trhák
Komedie (ČR, 1980)
Volejte Novu
Čarovné střevíce
Novashopping

Prima
6.10
6.40
7.00
7.35
8.05
9.20
9.50
11.00
11.55
12.50
13.15
13.55
14.10
14.35
16.50
18.55
19.55
20.05
20.15
22.15
0.15
2.40
4.25

X-Men (6)
Ninjago X (4)
M.A.S.H (157)
M.A.S.H (158)
Přírodní vesmír II (7)
Prima SVĚT
Ano, šéfe!
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Libovky Pepy Libického
Holky z porcelánu
Komedie (ČR, 1974)
Seznamka
Komedie (ČR, 2016)
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Decibely lásky
Hudební komedie (ČR, 2016)
Krvavé zjevení
Thriller (USA, 2016)
Poslední skotský král
Thriller (VB, 2006)
Vraždy v Brokenwoodu II (2)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.30 Táta 8.40 Prezidentův syn 10.30 Kouzelná
chůva a velký třesk 12.50 Medvědí bratři 14.25
Králova přízeň 16.30 Bláznivá dovolená v Las Vegas
18.15 Legenda o Tarzanovi, akční film (Kan./
USA/VB) 20.00 Matrix Reloaded, sci-fi (USA,
2003) 22.25 Nezvratný osud 4, horor (USA, 2009)
23.50 Mechanik zabiják, akční film (USA, 2011)

Prima cool
7.15 13. okrsek (9) 8.05 Námořní vyšetřovací služba
L. A. IX (23) 8.55 To nejlepší z Top Gearu 10.00
Pevnost Boyard (7) 12.15 Prima Partička 13.25
Futurama (2) 13.55 Simpsonovi XXX (22, 23) 14.55
Simpsonovi XX (1, 2) 15.55 Futurama (3) 16.25
Shrek: Zvonec a konec 18.15 Simpsonovi XX (3-6)
20.00 Aliance 22.25 Narcos: Mexiko (3) 23.55
Vikingové VI (3) 0.40 Pod černou vlajkou IV (3)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.20 Super Wings (48)
8.35 X-Men (5) 9.00 Super Wings (49) 9.15
Námořní vyšetřovací služba IV (14, 15) 10.55 Už se
nebojím 12.30 Přednosta stanice 14.30 Mušketýr
16.30 Velká svatba, komedie (USA) 18.10 Jedině
ona, romantický film (USA, 2010) 20.00 Vlak do
neznáma, romantický film (USA, 2011) 22.25 Místo
činu 0.20 Krvavé zjevení, thriller (USA, 2016)

pondělí 25. května 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi III (2/8) 9.55
168 hodin 10.25 Třetí táta 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí,
sportovní zprávy
12.30 Sama doma
14.00 13. komnata Jany Fořtové
14.25 Smrt si vybírá
Krimifilm (ČR, 1972)
15.55 To je vražda, napsala X
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vraždy v kruhu
21.35 Láska v čase korony
21.55 Reportéři ČT
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Kriminalista III
23.40 Profesionálové
0.30 AZ-kvíz
1.05 Pod pokličkou
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Kalendárium

Nova
5.55
8.40
8.55
9.25
9.55
11.00
11.45
12.00
12.35
13.00
14.10
16.00
16.57
17.00
17.30
18.25
18.55
19.30
20.20
22.10
23.05
23.55
1.20
1.45
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (6)
Comeback
Policie Modrava (8)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (705)
Můj přítel Monk IV (12, 13)
Dr. House V (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (7)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (74, 75)
Smrtonosná zbraň II (21)
Dr. House V (19)
Můj přítel Monk IV (12, 13)
Krok za krokem II (6)
Smrtonosná zbraň II (21)
Střepiny

Prima
6.15
7.00
9.05
9.35
10.05
10.40
12.40
13.35
14.35
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.25
22.35
23.35
0.25
1.20
2.10
3.00
4.30

X-Men (7)
Nový den
M.A.S.H (158)
M.A.S.H (159)
M.A.S.H (160)
Příběhy o lásce:
Návrat domů
Romantický film (N, 2009)
Walker,
Texas Ranger VII (2)
Poslední polda (8)
Policie Hamburk II (3)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Modrý kód (256)
Modrý kód (10)
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger VII (2)
Poslední polda (8)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.25 Zátah 7.30 Kouzelná chůva a velký třesk 9.20
Bravo Girls: Opět v akci 11.30 Králova přízeň 14.05
Legenda o Tarzanovi 16.00 Iron Man 3, akční film
(USA/Čína, 2013) 18.15 Příšerná tchyně, romantická
komedie (USA, 2005) 20.00 Život po životě, mysteriózní drama (USA, 2010) 22.20 Sólista, drama
(USA, 2009) 0.25 Nezvratný osud 4, horor (USA)

Prima cool
12.15 Futurama (3) 12.45 Simpsonovi XX (3-6)
14.40 Těžká dřina 15.15 Re-play 15.45 Futurama (4)
16.10 Hvězdná brána IV (5) 17.05 To nejlepší z Top
Gearu 18.20 Simpsonovi XX (7-10) 20.15 Život je
hra II (3, 4) 20.50 Podivuhodná dobrodružství
Vladimíra Smolíka (5) 21.20 Teorie velkého třesku
XI (22, 23) 22.15 Partička 23.05 COOL e-sport
23.25 Americký chopper V (22) 0.25 Partička

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.35 Super Wings (49)
7.45 X-Men (6) 8.10 Super Wings (50) 8.25
Námořní vyšetřovací služba IV (15, 16) 10.00
Zajíček bez oušek 12.20 Poslední vůle 14.00 Jedině
ona 15.55 Vlak do neznáma 18.15 Sestřička z hor:
Odvaha nade vše 20.00 Přes palubu, romantická
komedie (USA, 1987) 22.15 Wilson, komedie (USA,
2017) 0.00 Aliance, sci-fi film (USA, 2016)

úterý 26. května 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
9.45 Doktor z vejminku (2/7) 10.30
Milí Bakaláři 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí,
sportovní zprávy
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Všechnopárty
15.20 To je vražda, napsala X
16.50 Menu pro Emu
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Cizí příběh
Drama (ČR, 2010)
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.15 Případy detektiva Murdocha XII
23.00 Kriminalista III
0.05 AZ-kvíz
0.30 Banánové rybičky
0.55 Pod pokličkou

Nova
5.55
8.45
9.00
9.30
10.00
11.00
11.45
12.00
12.35
13.00
14.10
16.00
16.57
17.00
17.30
18.20
18.55
19.30
20.20
21.20
22.15
23.05
23.55
1.25
1.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (7)
Comeback
Specialisté (74)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (706)
Můj přítel Monk IV (14, 15)
Dr. House V (20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (8)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (12)
Víkend
Smrtonosná zbraň II (22)
Dr. House V (20)
Můj přítel Monk IV (14, 15)
Krok za krokem II (7)
Smrtonosná zbraň II (22)

Prima
6.15
7.00
9.05
9.35
10.05
10.40
12.35
13.35
14.35
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.35
22.35
23.35
0.30
1.25
2.15
3.10
4.35

X-Men (8)
Nový den
M.A.S.H (160)
M.A.S.H (161)
M.A.S.H (162)
Příběhy o lásce:
Tajemství rodu Strehlingů
Romantický film (N, 2008)
Walker,
Texas Ranger VII (3)
Poslední polda (9)
Policie Hamburk II (4)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Slunečná (31)
7 pádů Honzy Dědka
Jak se staví sen – extra
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger VII (3)
Poslední polda (9)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.10 Král Drozdí brada 6.40 Táta, 8.50 Můj přítel
Monk IV (12, 13) 10.30 Prezidentův syn 12.45
Tonoucí se stébla chytá 15.00 Příšerná tchyně
16.50 Páni kluci 18.35 Trhák, komedie (ČR, 1980)
20.00 Skleněné peklo, katastrofický film (USA,
1974) 23.05 Drew Peterson: Nedotknutelný, krimifilm (Kan., 2012) 0.40 Sólista, drama (USA, 2009)

Prima cool
11.55 Podivuhodná dobrodružství Vladimíra
Smolíka (5) 12.25 Futurama (4) 12.55 Simpsonovi
XX (7-10) 14.50 Teorie velkého třesku XI (22, 23)
15.45 Futurama (5) 16.05 Hvězdná brána IV (6)
17.05 To nejlepší z Top Gearu 18.20 Simpsonovi XX
(11-14) 20.15 Teorie velkého třesku XI (24) 20.45
Teorie velkého třesku XII (1-3) 22.10 Partička 22.55
Americký chopper V (23) 23.55 Partička

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.45 Super Wings (50)
8.00 X-Men (7) 8.25 Super Wings (51) 8.40
Námořní vyšetřovací služba IV (16, 17) 10.20
Mušketýr 12.20 Decibely lásky 14.15 Sestřička z hor:
Odvaha nade vše 16.05 Přes palubu 18.20 Dům za
všechny peníze 20.00 Smrtonosná past 3, akční
film (USA, 1995) 22.25 Speciální jednotka, akční
film (Fr., 2011) 0.30 Wilson, komedie (USA, 2017)

středa 27. května 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
10.35 Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí,
sportovní zprávy
12.30 Sama doma
14.00 Menu pro Emu
14.20 Václav Vorlíček,
král pohádek a komedií
15.15 To je vražda, napsala X
16.50 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případy 1. oddělení (21/22)
21.15 Vejška
Komedie (ČR, 2014)
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Přítelkyně z domu smutku (1/4)
Dům smutku. Drama (ČR, 1992)
23.45 Příběhy slavných... Petr Lébl
0.45 AZ-kvíz
1.15
Máte slovo s M. Jílkovou

Nova
5.55
8.40
8.55
9.25
9.55
11.00
11.45
12.00
12.35
13.00
14.10
15.10
16.00
16.57
17.00
17.30
18.25
18.55
19.30
20.20
21.30
22.25
23.40
0.30
1.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (8)
Comeback
Kriminálka Anděl (12)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (707)
Můj přítel Monk IV (16)
Můj přítel Monk V (1)
Dr. House V (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (9)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Nova je s vámi
Výměna manželek IX
Dr. House V (21)
Můj přítel Monk IV (16)
Můj přítel Monk V (1)

Prima
6.15
7.00
9.05
9.35
10.10
10.40
12.40
13.35
14.30
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.35
22.30
23.40
0.35
1.25
2.15
3.05
4.30

X-Men (9)
Nový den
M.A.S.H (162)
M.A.S.H (163)
M.A.S.H (164)
Příběhy o lásce:
Cesta za štěstím
Romantický film (N, 2009)
Walker,
Texas Ranger VII (4)
Poslední polda (10)
Policie Hamburk II (5)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Modrý kód (257)
Show Jana Krause
Temný Kraj (9)
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger VII (4)
Poslední polda (10)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.40 Můj přítel Monk IV (14, 15) 7.20 Bláznivá dovolená v Las Vegas 9.00 Život po životě 11.50 Můj přítel delfín 14.25 Skleněné peklo, katastrofický 17.25
Kontakt, sci-fi drama (USA, 1997) 20.00 Bláznivá,
zatracená láska, romantická komedie (USA, 2011)
22.15 Volte mě!, komedie (USA, 2012) 23.45
Sezona zabíjení, akční film (USA/Belg./Bulh., 2013)

Prima cool
11.30 Teorie velkého třesku XI (24) 11.55 Teorie velkého třesku XII (1) 12.25 Futurama (5) 12.55
Simpsonovi XX (11-14) 14.50 Teorie velkého třesku
XII (2, 3) 15.45 Futurama (6) 16.10 Hvězdná brána
IV (7) 17.05 To nejlepší z Top Gearu 18.15
Simpsonovi XX (15-18) 20.15 Prima Partička 21.15
Teorie velkého třesku XII (4, 5) 22.00 Star Trek:
Discovery (9) 23.00 Americký chopper V (24)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.25 Super Wings (51)
7.40 X-Men (8) 8.05 Super Wings (52) 8.15
Námořní vyšetřovací služba IV (17, 18) 9.50 Aliance
12.10 Přednosta stanice 14.05 Dům za všechny
peníze 15.50 Smrtonosná past 3 18.15 Zaprášená
tajemství: Mrtvý na pláži 20.00 Podzim v New
Yorku, romantický film (USA, 2000) 22.05
Vetřelec: Vzkříšení, sci-fi 0.00 Speciální jednotka

čtvrtek 28. května 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
10.35 13. komnata Jany Fořtové 11.00
Všechno, co mám ráda 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí,
sportovní zprávy
12.30 Sama doma
14.00 Durrellovi III (2/8)
14.45 Můj muž je Einstein
Bakalářská povídka (ČR, 1999)
15.10 To je vražda, napsala X
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Kriminalista III
23.30 Případy detektiva Murdocha XII
0.15 AZ-kvíz
0.45 Toulavá kamera
1.20 Rajské zahrady

Nova
5.55
8.35
8.50
9.25
9.55
11.00
11.50
12.00
12.35
13.00
14.10
16.00
16.57
17.00
17.30
18.20
18.55
19.30
20.20
21.20
21.55
22.45
23.35
1.05
2.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (9)
Comeback
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (708)
Můj přítel Monk V (2, 3)
Dr. House V (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (10)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (13)
Život ve hvězdách
Smrtonosná zbraň III (1)
Dr. House V (22)
Můj přítel Monk V (2, 3)
Kriminálka Anděl (12)
Smrtonosná zbraň III (1)

Prima
6.15
7.00
9.05
9.35
10.05
10.40
12.40
13.35
14.30
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.30
22.30
23.30
0.25
1.15
2.05
3.00
4.25

X-Men (10)
Nový den
M.A.S.H (164)
M.A.S.H (165)
M.A.S.H (166)
Láska, děti
a velké srdce
Romantický film (N, 2006)
Walker,
Texas Ranger VII (5)
Poslední polda (11)
Policie Hamburk II (6)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Vinaři (10)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger VII (5)
Poslední polda (11)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.00 Můj přítel Monk IV (16) 6.50 Můj přítel Monk
V (1) 7.40 Kontakt 10.55 Skleněné peklo 14.25 Páni
kluci 16.05 Bláznivá, zatracená láska, romantická
komedie (USA, 2011) 18.15 Annapolis, drama (USA,
2006) 20.00 Rivalové, komedie (USA, 1996) 21.45
Vražda v Bílém domě, akční thriller (USA, 1997)
23.35 Volte mě!, komedie (USA, 2012)

Prima cool
9.15 To nejlepší z Top Gearu 10.25 Hvězdná brána IV
(7) 11.15 Star Trek: Discovery (9) 12.25 Futurama (6)
12.55 Simpsonovi XX (15-18) 14.50 Teorie velkého
třesku XII (4, 5) 15.40 Futurama (7) 16.05 Hvězdná
brána IV (8) 17.05 To nejlepší z Top Gearu 18.15
Simpsonovi XX (19-21) 19.45 Simpsonovi XXI (1) 20.15
Autosalon.tv 21.25 Teorie velkého třesku XII (6, 7)
22.15 Krvavý sport 0.05 Americký chopper V (25)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.10 Super Wings (52)
8.25 X-Men (9) 8.50 Super Wings II (1) 9.05
Námořní vyšetřovací služba IV (18, 19) 10.45 Hlavní
podezřelá 12.30 Sestřička z hor: Odvaha nade vše
14.25 Zaprášená tajemství: Mrtvý na pláži 16.10
Podzim v New Yorku 18.15 Můj šálek lásky 20.00
Na samotě u lesa, filmová komedie (ČR, 1976) 21.45
Babel, drama (USA, 2006) 0.20 Vetřelec: Vzkříšení

pátek 29. května 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala X
10.35 Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí,
sportovní zprávy
12.30 Sama doma
14.00 Nevěsta
Bakalářská povídka (ČR, 1977)
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
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
20.10 Svatojánský věneček
Pohádka (ČR, 2015)
21.45 Všechnopárty
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Profesionálové
23.35 Kriminalista III
0.35 AZ-kvíz
1.05 Objektiv
1.30 Rajské zahrady
1.50 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.40
8.55
9.25
9.55
11.00
11.45
12.00
12.35
13.00
14.10
16.00
16.57
17.00
17.30
18.25
18.55
19.30
20.20
21.25
23.20
0.00
1.20
2.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Helena (10)
Comeback
Kriminálka Anděl (13)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (709)
Můj přítel Monk V (4, 5)
Dr. House V (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Comeback
Hospoda (11)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (9)
Thor: Temný svět
Akční film (USA, 2013)
Dr. House V (23)
Můj přítel Monk V (4, 5)
Krok za krokem II (8, 9)
Specialisté (75)

Prima
6.15
7.00
9.05
9.35
10.10
10.40
12.40
13.35
14.30
15.30
16.30
16.50
17.40
18.55
19.55
20.05
20.15
21.50
23.40
0.30
1.20
2.10
3.05
4.30

X-Men (11)
Nový den
M.A.S.H (166)
M.A.S.H (167)
M.A.S.H (168)
Láska, děti a velké srdce:
Slib
Romantický film (N, 2008)
Walker,
Texas Ranger VII (6)
Poslední polda (12)
Policie Hamburk II (7)
Policie v akci
Krimi zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
HLAVNÍ ZPRÁVY
SHOWTIME
Počasí
Máme rádi Česko
Cizinec ve vlaku
Akční film (USA, 2018)
Policie v akci
Policie v akci
Walker, Texas Ranger VII (6)
Poslední polda (12)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.00 Annapolis 7.45 Můj přítel Monk V (2, 3) 9.25
Herbie jede rallye 11.50 Bláznivá, zatracená láska
4.30 Když muž miluje ženu 16.50 Rivalové 18.30
Zbožňuju prachy! 20.00 Legenda o sovích strážcích, animovaný film (USA/Austr., 2010) 21.45
Týden bez závazků, komedie (USA, 2011) 23.30
Vražda v Bílém domě, akční thriller (USA, 1997)

Prima cool
7.55 Americký chopper V (26) 9.10 To nejlepší z Top
Gearu 10.15 Hvězdná brána IV (8) 11.10 Autosalon.tv
12.25 Futurama (7) 12.55 Simpsonovi XX (19-21)
14.20 Simpsonovi XXI (1) 14.50 Teorie velkého třesku XII (6, 7) 15.40 Futurama (8) 16.05 Hvězdná
brána IV (9) 17.00 To nejlepší z Top Gearu 18.15
Simpsonovi XXI (2-5) 20.15 Star Trek: Do neznáma
22.35 Kruhy 0.40 Americký chopper V (26)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 8.30 Super Wings II (1)
8.40 X-Men (10) 9.05 Super Wings II (2) 9.20
Námořní vyšetřovací služba IV (19, 20) 11.00
Decibely lásky 12.55 Dům za všechny peníze 14.40
Můj šálek lásky 16.30 Cyklostezka k lásce 18.15 Ve
jménu krále 2, akční film (N/Kan., 2011) 20.00
Povolení zabíjet, akční film (VB/USA, 1989) 22.40
Ulice Cloverfield 10, horor (USA, 2016) 0.30 Babel

20. 5. - 2. 6.

2020

Konzerva pro kočky Propesko
415 g
p
vybrané druhy
(100 g/4,80 Kč)

19,90

Káva Jihlavanka
standard mletá 250 g
(100 g/15,96 Kč)

24,90

+

39,90
65,90

Do vydání zásob.
Při koupi 2 ks Konzervy pro kočky
Propesko 415 g obdržíš granule
Shelma 100 g ZDARMA.

Dobrá voda
ochucená 1,5 l
vybrané druhy
(1 l/6,60 Kč)

Cukr
krystal 1 kg

12,90
15,90

Romadur měkký
zrající sýr 100 g

9,90
17,

90

19,

90

31,90

ZREPASUJEME VÁM STAROU…

akumulátorovou baterii

provádíme repase baterií nejen do nářadí, vysavačů, RC modelů,
airsoftových zbraní, nouzového osvětlení atd. Bezkonkurenční ceny ze značkových
článků Sanyo / Panasonic. Ceník najdete na našich www stránkách.

PRODEJ BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ VŠECH TYPŮ
CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?
Pošlete sms na číslo 777 088 444 a MY VÁM ZAVOLÁME ZPĚT…

AEB spol. s r. o. Závist 12, Brno – Komín, tel. 541 242 643

www.shopgsm.cz

Mobil: 602 583 607 • Telefon: 516 453 083
E-mail: kovosrot.hensl@seznam.cz • www.kovosrothensl.cz

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU, BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU

13,90
15,

90

Cena pro držitele
d
karty COO
COOP Club.

Cena pro
ro zákazníkyy
bez kartyy COOP Club..
Speciální nabídka jen pro členy COOP Clubu. Jak se stát členem
COOP Clubu najdete na stránkách www.jednota.cz.
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Zaparkuj a jeď! Z nového domu
V Polní ulici v Brně začne stavba parkovacího domu, který pojme až 110 aut. Hotový má být za rok
MAREK OSOUCH
BRNO | Momentálně je na parkovišti
v blízkosti brněnského justičního paláce čtyřicítka stání, od června však na jejich místě v Polní ulici začne vyrůstat
nový parkovací dům. Po dokončení se
kapacita takřka ztrojnásobí. V budově
zanechá auto až 110 řidičů.
„Jde o ideální místo, protože je blízko centra Brna, ale stále ne přímo
v něm. Chceme, aby řidiči nechali auto
právě tady a dál pokračovali pěšky, na
kole nebo MHD. První zastávka je vzdálená asi 150 metrů,“ podotkla brněnská
primátorka Markéta Vaňková (ODS).
Parkovací dům bude mít čtyři podlaží
a výškou se přizpůsobí okolní zástavbě.
Vznikne prefabrikovaný železobetonový otevřený skelet. Své auto zde pohodlně umístí jak osoby se sníženou pohyblivostí nebo lidi s dítětem v kočárku, pro
které tu vzniknou vyhrazená místa, tak
majitelé aut s pohonem CNG a LPG. PoINZERCE

čítá se i s cyklisty, pro něž budou
v domě umístěny stojany. Ty může obsadit až 25 kol.
Nový parkovací dům tak bude plnit
funkci Park and Ride, podobně jako je
tomu dnes na parkovišti u Ústředního
hřbitova a za několik měsíců podle plánu také na ploše u brněnského Zetoru.

Nachystané jsou
další tři domy
„Prostor v Polní ulici může firma přebírat, současné parkoviště bude fungovat
do konce května, pak se začne stavět,“
přiblížil radní Petr Kratochvíl (ODS).
Dům, který vyjde na 42 milionů, má
být hotový v červenci příštího roku
a využijí ho i návštěvníci blízké DRFG
Areny.
A město vyřizuje povolení také na
další parkovací domy. Nejdále je u objektů v Purkyňově, Sportovní a Šumavské ulici se stovkami parkovacích míst.

Na současném parkovišti v Polní ulici mohou řidiči stát do konce května.
Pak se začne pracovat na výstavbě parkovacího domu.
FOTO | BRNO
„U těchto domů je hotová dokumentace
pro územní rozhodnutí, ale nyní je těžké odhadnout, kdy se definitivně začne
stavět,“ prohlásila primátorka s poukazem na možná zdržení. Stavební povole-

ní by město mohlo získat do konce
roku. Navíc výhledově mají dělníci začít pracovat i na stavbě parkovacího
domu v ulici Skořepka nedaleko centra
města.

Anglický spisovatel Thomas Fuller: Počestnost je krásný šperk, ...

Tajenka: ...ale dost nemoderní.

INZERCE

FENOMÉN

IGRÁČEK
Město Velké Opatovice

ve spolupráci s ﬁrmou EFKO-karton, s. r. o., Inspirací Zlín a Technickým muzeem v Brně
vás zvou na výstavu pro celou rodinu

FENOMÉN
IGRÁČEK
2. 6. – 31. 7. 2020

Výstavní síň - budova MÚ (Zámek 14)
otevřeno denně mimo pondělí od 10 - 16 hod.
Součástí výstavy unikátní Igráčci
hrabě a hraběnka Herbersteinovi
Vstupné jednotné 25 Kč
č

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

•
•
•
•
•

operativní nákupčí/referent/ka nákupu
dělnice ve zdravotnické výrobě
mechanik/seřizovač
švadlena ve zdravotnické výrobě
pomocná síla při výdeji jídla
– dlouhodobá brigáda

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

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/

www.efko.cz | www.inspiracezlin.eu | facebook.com/Igracek.Figurka
www.velkeopatovice.cz | infocentrum@velkeopatovice.cz | mob.: 773 149 327

Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com
tel.: +420 420 544 425 879
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.
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Složitější bude
psychika, tuší
Hlavica z Líšně

AKCE platí

Váš dobrý soused

Na fotbalisty se chystá nepoznaný zápřah, až do půlky
července mají stabilně hrát dva zápasy týdně. Jak na
to? Kapitán Líšně Jan Hlavica to zažil v Americe.

od 20.5. do 31.5.2020

690

Florian
ý 15
50 g
středně tučný
150

100 g = 4,60 Kč

Smetanový tavený sý
ýrr
100 g

1390

sn
níd
ídávka
Ovocná přesnídávka
Hello s jablky
100 g

K přípravě si fotbalisté Líšně (v červeném) pozvali do Blažovic prvoligovou
Opavu. Podlehli jí po nadějném výkonu 0:1.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BRNO | Odehrát zápas, dvakrát si zatrénovat a jít na další. A znovu. A zase. Tak
by měl ve zbytku sezony vypadat český
fotbal. Od příštího týdne to poznají
i týmy ve druhé lize, mezi prvními jde do
boje Líšeň v úterý doma proti Vlašimi.
„Dva tři týdny může trvat, než si na
ten režim zvykneme a naučíme se v něm
fungovat. Bude to další zkušenost, kterou můžeme dál v kariéře využít,“ říká
Jan Hlavica, kapitán Líšně.
Říká se, že znevýhodněné v tomto
zhuštěném programu budou menší
kluby. Pocítíte to i vy?
Nemyslím si, že budeme nějak znevýhodněni. Máme dostatečně široký kádr, je
nás přes dvacet. Těšíme se na to, že budeme hrát, a nevnímám v klubu, že by se někdo cítil postižen. Všichni jsou rádi, že
se zase začne hrát.
Je hraní dvakrát týdně zrádné?
Většina kluků u nás v Líšni s tím nemá
zkušenost. Nikdo neví, jak moc můžeme
trémovat, jakým způsobem budou probíhat tréninky po zápase a před zápasem.
Půjde o to, najít nějaký balanc mezi tím,
kdy se pořád připravujeme, ale zároveň
se nepřetáhneme.
Hrál jste tak někdy?
V Americe jsem to zažil. Minimálně dva
zápasy týdně se tak hrály pořád, někdy

990

i tři. Tréninky mezi tím jsou hlavně uvolňovací, moc se toho natrénovat nedá, kromě nějaké techniky. Není to ale raketová
věda. Každý hráč brzo pochopí, co mu
tělo říká, a přizpůsobí se.
Může takový sled zápasů být i ubíjející?
Může být náročné na hlavu, když je zápasů po sobě hodně. Dokud se vyhrává
a daří se, jde to líp, ale jak by přišla blbá
prohra, slabší výkon a třeba dvakrát třikrát za sebou, je těžší se z toho dostat.
Myslím si, že my to zvládneme. Není
čeho se bát.
Vítáte, že venku budete hrát o víkendech, takže by cesty neměly hráčům
zasahovat do dovolených?
Kdo ví, jak to celé bude, tréninkový plán
možná bude taky upravený a budeme trénovat i v neděli po utkání, abychom se ze
zátěže dostali. Každý si to musí nastavit
v práci tak, aby to zvládl, protože na hřišti budeme potřebovat úplně každého.
Byli jsme na to upozorňováni, spousta
kluků si to ve svém zaměstnání předjednala. Nemám zprávy, že by měl vzniknout problém.
Budou ve fotbale emoce, pokud se
bude hrát bez diváků?
Budou, nemám o to obavy. Bude to sice
ochuzené o diváky, ale to taky může ještě mít svůj vývoj, možná nějací fanoušci
budou moct přijít.

1590

Želírovací
cukr
Ž
2:1
500 g
100 g = 3,18 Kč

1990

100% jablko
1l

2690

Vřetena bezvaječná 400
00 g,
Špagety bezvaječné 400 g

Hello
H ll
hustý sirup
0,7 l:
– pomeranč
– lesní směs

100 g = 2,48 Kč

1 l = 38,43 Kč

9

90

Realizace: AKON Česká republika, s.r.o. | Bayerova 16, 602 00 Brno | tel./fax: 548 211 210 email: info@akon.cz | www.akon.cz
Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. | Právo na opravu případných skových nebo jiných chyb je vyhrazeno.

ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ
EMISE:
Jubilejní pamětní medaile
POZOR:
Pouze 1 medaile pro každého zákazníka
Téma:
Výročí české hymny

Nejjednodušší způsob objednání:
www.nejkrasnejsipisen.cz; tel.: 810 50 50 20

Emise:
Pamětní medaile pro každého
za pouhých 89 Kč

Distributor:
Národní Pokladnice

Cena:
Pouze 89 Kč, poštovné ZDARMA

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ
Nedávno oslavila česká hymna, nejkrásnější píseň ze všech,
výročí svého prvního divadelního uvedení.
Abychom mimořádné výročí náležitě uctili, Národní Pokladnice
připravila pamětní medaili pro každého za pouhých 89 Kč.
Poštovné je zcela ZDARMA! Každý tak bude mít možnost získat
trvalou připomínku jednoho ze symbolů naší země a uchovat
si ji v nádherném numismatickém provedení.

Pouze 89 Kč

Poštovné ZDARMA
Nejjednodušší rezervace:
Internetový rezervační systém:

QR objednávka

www.nejkrasnejsipisen.cz
Telefonní rezervační linka:

810 50 50 20

POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

ČÍSLO REZERVACE:

72014101

CENA:

Pouze 89 Kč, poštovné ZDARMA

DŮLEŽITÉ:

Pouze 1 medaile na objednávku

OBJEDNÁNÍ:

www.nejkrasnejsipisen.cz; 810 50 50 20

Vzhledem k tomu, že státní hymna je důležitým symbolem
České republiky, každému je k dispozici pouze 1 pamětní
medaile.
Garantujeme Vám právo na vrácení pamětní medaile ve
lhůtě 14 dnů od doručení. Nabídka platí pouze 10 dní!

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

www.nejkrasnejsipisen.cz

Téma:

Výročí české hymny

Avers:

Úryvek skladby Kde domov můj?

Revers:

Plastická trikolora ve tvaru hvězdy s českým lvem

Průměr:

33 mm

Hmotnost:

15 g

Kov:

Mědinikl

Cena:

Pouze 89 Kč, poštovné ZDARMA

Důležité:

Pouze 1 pamětní medaile na osobu

Internetový rezervační systém
www.nejkrasnejsipisen.cz

ø 33 mm

MEDAILE PRO KAŽDÉHO
ČESKÉHO OBČANA!

NNA ANT AP 2005

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní

