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Kdo někdy nepotřeboval zachránit?

NOVÝ SERIÁL

už v pondělí 2015
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Nesnáším,
když se u jídla
sleduje televize
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Robot tiskl ve 3D nápis Budějovice
KONEC ZÁVODU

Jan Hájek zrušil Okolo
jižních Čech

Při zahájení výstavy Umění ve městě představili organizátoři minulý týden i robota Mášu, který tiskne 3D objekty betonem. Přímo před jejich zraky vyrobil nápis Budějovice. Výstava soch potrvá až do září.
FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Velká debata o Slavii
Město v otázce oblíbeného kulturního domu poprvé
využije soutěžní dialog. Zapojí se do něj opozice
i architekti. Stavět by se mohlo za tři roky.
JAKUB BARTOŠ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Budoucnost
kulturního domu Slavie je zase o něco
jasnější. Českobudějovická radnice se
rozhodla vůbec poprvé využít možnost
soutěžního dialogu, kterých se zatím
v celé republice uskutečnilo jen pár.
Radní to potvrdili přidělením zakázky studiu, které bude mít administraci
a řízení dialogu na starosti. Na rozdíl od
klasických soutěží, kde hodnoticí komise vybírá z hotových projektů, bude
v tomhle případě na začátku velká diskuse, která bude časově náročná.
„Celý proces spustíme na konci srpna
či začátku září. Odstartuje tak dialog
s jednotlivými uchazeči o dodání projektu na oživení Slavie. Co přesně v něm

bude, vzejde právě z debaty. Povedeme
intenzivní jednání s různými uchazeči,
kteří se přihlásí. Úkolem nebude jen navrhnout stavební úpravu domu, ale popsat i společenskou a ekonomickou udržitelnost projektu pro další roky,“ popsal náměstek primátora Juraj Thoma.
„V otevřené soutěži o návrh se soutěžícími nejednáte. Je anonymní a hodí se,
když děláte novostavbu, protože máte
jasné požadavky a víte, že dostanete nejkvalitnější projekt. U rekonstrukcí je to
jinak, potřebujete s architekty jednat
osobně, abyste se dostali k nejlepšímu řešení. Když architekt navrhne sál o 800
místech a město řekne, že chce 20, tak je
to možné korigovat,“ popisuje Igor Kovačević, spoluzakladatel ateliéru CCEA
MOBA, který administraci povede.

V Česku podle něj doposud byly celkem čtyři soutěžní dialogy. Tři z nich
pražský ateliér vedl a další koordinoval.
Před vyhlášením samotného soutěžního dialogu dojde na ustanovení komise
se sedmi členy. „V ní kromě čtyř nezávislých odborníků zasednou i tři takzvaní závislí zástupci města,“ dodává Thoma. Vedle toho se do diskuse zapojí
i čtyři zástupci všech zastupitelských
klubů. Všichni pak budou mít možnost
do diskuse o budoucnosti Slavie promlouvat či navrhovat různé poznámky.
Hlasovat ale budou tři závislí.
„S tímhle postupem souhlasím, jelikož by tam měla být většina odborníků
i zástupci opozice. Neměl by to být průšvih, spíše naopak kladně hodnotím to,
že se koalice snaží s opozicí spolupracovat, aby se neopakoval stejný příběh
jako u sportovní haly. Doufám, že to
bude opravdu otevřené řízení, a ne šité
na míru jednomu ateliéru,“ říká opoziční zastupitel Lukáš Mareš (Piráti).
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Lidem tečou pod okny splašky
Spor kolem základního
technického vybavení
v rudolfovské lokalitě
Na Sekeře vygradoval
rozhodnutím krajského
úřadu. Stavba vznikla
bez povolení.

splašky tečou do rybníka,“ namítá místní obyvatel bydlící vedle lokality Na Sekeře Jaroslav Peterka.

Černá stavba se málem
zachránila

ANTONÍN PELÍŠEK
RUDOLFOV | Při deštích nestačí jímka
na odpady a splašky tečou na chodníky
a do nedalekého rybníka. Parkoviště ani
bytové domy nevznikly podle původního projektu a schváleného územního řízení. Lokalita na východním cípu města
je stavbami oproti limitům v územním
plánu neúnosně zahuštěná.
To je jen drobný výčet nedostatků
stavby sídliště čtrnácti rodinných a bytových domů v Rudolfově v lokalitě Na
Sekeře směrem na Jivno.
V přezkumu kolaudace základního
technického vybavení tyto a další nedostatky vyjmenoval krajský úřad. Kolaudaci už hotové stavby zrušil a vrátil věc
úředníkům zpět k nápravě. Co bude
dál? Podle odborníků bude muset stavebník dílo zlikvidovat, nebo do základu předělat. K nekonečně dlouhému stavebnímu řízení se stovkami dokumentů
a desítkami razítek přitom vůbec nemuselo dojít.
„Už v prosinci 2016 informovali obyvatelé Jivenské ulice naše zastupitele,
že dílo vzniká v rozporu s územním rozINZERCE
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Zajišťuje:
Odvoz zesnulých 24 hodin denně
Komplexní zařízení služeb spojených
s vyřízením pietního aktu (včetně
poradenství, květinové výzdoby a pod.)
Návrhy a tisk smutečních
oznámení a kondolencí
Převozy v tuzemsku i zahraničí
Veškeré kremační a hřbitovní služby

V lokalitě Na Sekeře v Rudolfově u Českých Budějovic vyrostlo před časem
nové parkoviště u Jivenské ulice.
FOTO | PETR KUBÁT, MAFRA
hodnutím a je vlastně černou stavbou.
Jenomže příslušní úředníci českobudějovického magistrátu všechny připomínky odmítali,“ popisuje příběh zastupitel
Jaroslav Valevský.
Kauza sahá do doby před sedmi lety.
Tehdy si lokalitu vyhlédla pro stavbu
domů pražská firma Geodézie Reality.
Původně představila městu Rudolfovu
projekt čtrnácti nízkopodlažních domků s technickou vybaveností, jejíž součástí bude malé parkoviště pro šest stá-

ní. Jenomže oproti plánu i územnímu
rozhodnutí se dílo začalo postupně nafukovat. Kromě nízkých vilek vyrostlo
šest třípatrových bytových domů, parkoviště se zvětšilo na objem pro 42 stání.
Dalších 27 míst pro auta nechal namalovat investor podél obslužné příjezdové
komunikace napojené na Jivenskou ulici. A na první pohled to vypadá, že se zástavbou ještě neskončil.
„Měly tu být zdvojené kanalizační
rozvody. Při deštích kanály nestačí,

„

Nejenom lidem, ale i rudolfovské radnici se na celé věci nelíbí zejména to, že
českobudějovický magistrát nejdřív
stavbu pozměněného základního technického vybavení označil po jejich námitkách za černou, protože neodpovídá
schválenému projektu, a nařídil její
likvidaci. Později ji však zlegalizoval.
Uznal žádost stavebníka o dodatečnou
změnu v době, kdy už byla hotová, a potvrdil její kolaudaci. Proti ní se odvolali
místní i radnice.
„V takovém případě by to byl jasný
návod pro další developery, jak obcházet zákon,“ zlobí se Valevský.
Redakce 5plus2 má k dispozici text
rozhodnutí krajského úřadu s vyjmenováním všech nedostatků, které musí investor napravit. Stejný dokument obdržel
i českobudějovický magistrát. Největší
odpovědnost má jeho odbor dopravy.
„Podstatou je stavba komunikace základního technického vybavení, která
byla oproti povolení rozšířena o další
parkovací místa. Jedná se o správní řízení, kdy má odvolací orgán jiný právní
názor a naše rozhodnutí o dodatečném
povolení stavby zrušil. V novém projednání je příslušný úřad povinen řídit se
právním názorem odvolacího úřadu. Budeme tedy v této věci zahajovat nové řízení,“ vidí jádro sporu vedoucí odboru
dopravy magistrátu Jaroslav Mráz.

O Slavii rozhodne debata
DOKONČENÍ ZE STR. 3

Radnice si přeje oblíbené Slavii, která
hostila nespočet koncertů a dalších kulturních událostí, vrátit její původní využití. „Chceme, aby objekt fungoval opět
ve stylu spolkového domu, k čemuž byl
historicky koncipován. Nakonec se vybere pět uchazečů, s nimiž povedeme dialog několik měsíců, a poté vzejde finalista,“ líčí Thoma.
V současné době je v objektu hudební klub, kterému ke konci června končí
smlouva. Má ale zájem zde pokračovat.
Kromě toho město prostory nabízí ke
krátkodobým pronájmům.
Výsledek soutěžního dialogu nebude
hned. Příští rok by se podle Thomy

Chceme, aby
objekt
fungoval opět ve
stylu spolkového
domu, k čemuž byl
historicky
koncipován.
mělo projektovat a v roce 2021 může
mít radnice projektovou dokumentaci
a potřebná razítka. „Stavět by se pak
mohlo v letech 2022 a 2023,“ uzavírá.
Součástí řešení bude i okolí budovy,

tedy letní scéna i přilehlé nábřeží, kde
bude vybudován přístup k vodě. Předběžné náklady na soutěžní dialog mají
vyjít na zhruba pět milionů korun. A to
včetně skicovného v celkové výši dva
miliony pro pět vybraných soutěžících
a necelého milionu korun spojeného
s činností komise. Finální výše investice by neměla přesáhnout 400 milionů
korun. Zatím jde ale pouze o odhad.
Původně německý spolkový dům byl
postaven v letech 1871 až 1872. Byl projektován jako společenské, kulturní a politické centrum pro českobudějovické
Němce. Za Adolfa Hitlera byl centrem
německého hitlerovského nacionalismu
a později sloužil krajskému sekretariátu
KSČ. V roce 1962 ho stát předal městu.
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Rodiče v akci
dělají radost
hlavně dětem
Eva Dvořáková se před šesti lety rozhodla, že
rodičovskou prožije jinak. S kamarádkami od té doby
pořádá pohádková dobrodružství i cyklojízdy.
LUKÁŠ MAREK
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Scházela se
s dalšími maminkami na mateřské a najednou zjistila, že se baví skoro jen
o tom, jak dítě nakojit a přebalit. A v tu
chvíli najednou Evě Dvořákové došlo, že
takhle to nechce. To se stalo před šesti
lety a byl to první impulz, aby vznikli Rodiče v akci. Skupina složená většinou
z maminek to už dotáhla tak daleko, že na
jejich nedávnou Pohádkovou cestu u Malého jezu v Českých Budějovicích dorazilo 1 300 návštěvníků včetně dospělých.
„Kdybych před lety nic neudělala, asi
bych se musela zbláznit. Pocházím
z Hradce Králové a tady jsem ještě neměla tolik přátel. Přitom jsem chtěla,
abychom vytvořili nějakou komunitu
a setkávali se. Začali jsme s akcemi pro
dospělé, což se moc neosvědčilo. S dětmi už ano a stále se to rozrůstá,“ pochvaluje si pětatřicetiletá matka tří dětí Eva
Dvořáková.
První akci vymyslela přes noc. Byl to
závod kočárků. „Nespala jsem a vytvoři-

la plakátek. Pak jsem ho vzala na náš babinec a tam holkám řekla, jestli se taky
zúčastní. Když kývly, tak jsem jim prozradila, že mi v tom případě budou muset pomoci, protože se to chystám uspořádat,“ vzpomíná s úsměvem.
Kočárky slavily úspěch, a tak se Rodiče v akci postupně začali vrhat do dalších
a dalších akcí. „Dobré je, že mě v tom rodina podporuje. Myslím, že naši manželé
a partneři jsou tolerantní. Navíc také
musí pomáhat. A když něco pořádáme,
tak potom většinou hlídají,“ zmiňuje
žena, která nepořádá akce jen v Budějovicích a okolí, ale také ve svém rodném
Hradci Králové.
Zatím poslední jihočeskou událostí
byla cyklojízda ve Stromovce, zábavné
a závodní odpoledne na začátku června.
Soutěžit mohly děti od dvou do šesti let,
které byly rozdělené do pěti kategorií
podle věku. Na startu tak nebyla jen
kola, ale také nejrůznější odrážedla a tříkolky. Přihlásilo se asi 150 závodníků.
Rodiče v akci organizují zábavné programy třeba jen pro 30 lidí, ale pak i ty

„

Zatím poslední akcí, kterou Eva Dvořáková se skupinou Rodiče v akci uspořádala, byla cyklojízda v budějovické Stromovce.
FOTO | LUKÁŠ MAREK, MAFRA

Příprava
cyklojízdy
zabere tak tři týdny.
Pohádková cesta už
několik měsíců. To už
pak člověk ke konci
moc nespí.
velké pro více než tisíc. „Třeba příprava
cyklojízdy zabere tak tři týdny. Pohádková cesta už několik měsíců, to už pak
ke konci člověk moc nespí, neustále odpovídá na nějaké e-maily a podobně.
Důležité je nezapomenout ani na malič-

kosti, ale společně se nám to daří zvládat,“ hodnotí Dvořáková. Důležité je,
že skupinu tvoří zdravé a spolehlivé jádro, které drží pohromadě.
Akce a harmonogram rodiče plánují
už rok dopředu. Na začátek září mají naplánovaný Les zvířátek v Branišovském lese na okraji Budějovic a o měsíc
později to bude Drakiáda na fotbalovém hřišti v Nových Hodějovicích.
Chuť i energii pokračovat má Eva
Dvořáková dál. Odměnou pro ni je,
když má po úspěšné akci dobrý pocit,
že se to povedlo. „A taky když díky
tomu třeba někoho po dlouhé době vytáhneme do lesa nebo ho trochu rozhýbáme. Když potom zpětně někdo napíše, že se jim to líbilo, a pochválí nás, to
udělá velikou radost,“ vyzdvihne.

INZERCE

Sleva se vztahuje na vybrané obruby a platí při nákupu kompletních dioptrických brýlí (obruba + brýlové čočky). Platí na obruby označené samolepkou. Akci nelze kombinovat ani sčítat s jinými
akčními nabídkami nebo slevovými
ý kupony.
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Česká republika

Spousta Čechů ani neví,
Ačkoliv šéfkuchař Zdeněk Pohlreich tráví za oceánem
i několik měsíců v roce, v USA by natrvalo žít nechtěl.
„Všechno, včetně jídla, je tam takové prefabrikované.
V takové mašinérii se já ztrácím,“ líčí vyhlášený
gurmán, který v nové řadě pořadu Rozpal to, šéfe!
opět učí Čechy, jak správně grilovat. „Grilování není
o tom, že se přecpete do bezvědomí,“ zdůrazňuje.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Zdeněk Pohlreich sice nikdy nebyl
nějakým fanatickým propagátorem
módy, že všechno musí být „bio“, ovšem
nepochybuje o tom, že maso ze šťastných zvířat chutná lépe než z těch nešťastných. „Zvířata, o která se lidé dobře starají, chutnají jednoznačně líp,“ je přesvědčený. „Kvalitního masa nemusí být moc.
Pořád si totiž myslím, že je lepší lžička
medu než kýbl otrub,“ dodává.
V nové sérii pořadu Rozpal to, šéfe!
připravujete úžasné věci na grilu.
Říkám si, jestli si vůbec někdy pochutnáte na obyčejném špekáčku u ohně.
Vlastně ano. I když frekvence není taková. Naposledy jsem měl buřt opečený na
ohni tak před dvěma lety. Ale pokud je to
kvalitní výrobek, proč ne? Já jím všechno.
V pořadu se snažíte ukázat, že grilovat je možné prakticky cokoli.
S jednou výjimkou, a tou je raw strava.
Tam to opravdu nejde. Ale jinak ano. Gril
je jenom součást kuchyně a připravit na
něm jde v podstatě všechno. Jak roste nabídka vybavení na jedné straně a nabídka
surovin na druhé straně, spěje to naštěstí
k tomu, že lidé jedí pořád lepší a zajímavější věci. Dřív bylo grilování synonymem
pro to naházet na oheň všechno možné
maso bez ladu a skladu, nalít na něj nějakou omáčku – nejlépe z flašky a přecpat se
do bezvědomí. Nemyslím si, že je to nutné.
Co je podle vás základní chyba, které
se Češi při grilování dopouštějí? Pokud se tedy budeme bavit o mase.
Pořád si myslím, že se jídla dělá zbytečně
moc. Strašnou spoustu masa lidé nakláda-

jí dopředu a připravují ho hromady. Normální jedinec, myslím si, může být schopný zpracovat tak 300 gramů masa – když
to má hodně rád. Představte si, kolik to je
a kolik masa pak reálně na stolech vidíte.
Pro deset lidí se toho nakoupí deset kilo,
a právě to jsou většinou případy, kdy kvantita vítězí nad kvalitou. Je to škoda. Pak se
z takové grilovačky akorát odvalíte po
čtyřech.
Pozná podle vás naprostý laik rozdíl
mezi levným masem ze supermarketu
a produktem z biofarmářských chovů,
kde se klade důraz na kvalitu života
zvířat?
Pozná to úplně každý. Neříkám, že slovo
biofarmář automaticky zaručí, že maso
bude dobré. To si úplně nemyslím. Ale jinak rozhodně platí, že šťastná zvířata chutnají líp než nešťastná. Rozdíl je obrovský.
Když už zvíře musíme zabít, je podle mě
důležité, aby do té doby, než se tahle smutná věc stane, mělo život co nejlepší. Stejně
ho sice bude potřeba porazit, v tom se nic
nemění, ale zvířata, o která se lidé dobře
starají, chutnají jednoznačně líp.

není dobré používat mokré marinády,
ve kterých maso leží někde přes noc. Není
to vůbec zapotřebí. Žádná marináda na
světě neudělá z blbýho kusu masa dobrej.
Taková neexistuje.
Takže kvalita je to hlavní.
Rozhodně. Typická věc je, že lidé si koupí
kilo kuřete za čtyřicet a k němu zázračný
pytlík, který na maso nasypou. Sice všichni vědí, jak chutná taková marináda, ale nikdo už vlastně neví, jak chutná to samotné
kuře. Nedávno jsem domů koupil špičkové kuře z Francie, to nejlepší, co se dá sehnat. Samozřejmě, kdo tenhle rozhovor
bude číst, poznamená něco v duchu: On si
to holt může dovolit, bla bla bla… To ale
není to, o čem chci mluvit. Víte, já miluju
obyčejné pečené kuře. Chci říct, že dobré
kvalitní kuře stačí jenom osolit a výsledek
je fantastický. To, co jsme jako civilizace
zahlcená výrobky ztratili, je schopnost po-

chopit autenticitu pokrmu. Spousta lidí už
ani neví, jak chutná dobrý kus masa.
Do toho jsou uzavření v nějaké myšlenkové pasti, že to kuře za čtyřicet musí kupovat a je naprostá zhýralost koupit si lepší
za dvě stovky. Pro někoho je to možná
hodně peněz, ale nemyslím si, že to tak
dneska je. Žijeme jenom jednou. Jsou
lidé, kteří by se s vámi do krve hádali,
jaký benzin je pro jejich auto nejlepší, ale
jedí něco, co je naprosto podřadné. Já si
pořád myslím, že je lepší lžička medu než
kýbl otrub. Takhle to cítím.
Za roky, co jste cestoval po republice
s pořadem Ano, šéfe! jste mnohokrát
odpovídal na to, co vše je v českých
restauracích špatně. Říkám si, že té negace už bylo hrozně moc. Co naopak
vnímáte pochvalně?
Nemyslím si, že je něco špatného na negativních informacích. Daleko větší zlo se
napáchá, když se o něčem, co nestojí za
to, snažíte mluvit za každou cenu pozitivně. Musím ale říct, že ty
věci, které jsme při natáčení
viděli ze začátku, už
dneska prakticky nejsou
k vidění. Před deseti roky
byla v každé druhé hospodě na talíři obloha.
Dneska už to tak není
a myslím, že mě za to půlka národa nenávidí.

Když už si tedy člověk pořídí kvalitní
maso, čemu by se měl při přípravě na
grilu vyvarovat? I skvělá surovina se
dá snadno zazdít.
Ano, to je strašně snadné. Často se používají různé průmyslové marinády, kde je
vysoký obsah soli, nebo se maso různě
máčí v oleji. Na grilu pak samozřejmě začne tenhle olej stékat do ohně, začne se to
pálit a místo, aby bylo maso opečené, je
očouzené. Maso má přijít na gril
s nějakou suchou marinádou. Může to být směs
koření nebo cokoli jiného, ale
v principu
podle mě

Zdeněk Pohlreich

Narodil se 10. dubna 1957 v Praze. Poté, co nesložil přijímací
zkoušky na střední školu, nastoupil do učebního oboru
kuchař. Po vyučení nastoupil do pražského hotelu Stop.
■ Na přelomu 70. a 80. let byl členem reprezentačního
baseballového týmu. Po zájezdu do Nizozemska začal
uvažovat o emigraci, k níž došlo na konci 80. let. Rok strávil
v Nizozemsku, z něhož po obdržení povolení odjel do
australského Adelaide, kde mu v začátcích pomáhal strýc.
Vypracoval se až na šéfkuchaře a v úspěšné kariéře pak
pokračoval i po návratu domů.
■ Od roku 2009 je také televizní kuchařskou celebritou.
■

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA
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jak chutná dobrý kus masa
Zmiňoval jste Spojené státy, což je mimochodem země, kde býváte poměrně často. Neplánujete přesídlit tam
jednou natrvalo?
Za poslední rok jsem tam strávil asi pět
měsíců. To je už dost na to, abyste věděla,
jestli to pro vás je, nebo není.

Pohlreichovo desatero pro co
nejlepší požitek z grilování
Nenakládat maso do oleje.
■ Maso před grilováním neklepat.
■ Maso vyndat z lednice alespoň 20 minut před přípravou.
■ Nakoupit jen opravdu čerstvé potraviny.
■ Koupit to nejlepší, co si můžeme dovolit.
■ S množstvím nakoupených potravin to nepřehánět.
■ Myslet na skladbu hostů, aby si všichni přišli na své.
■ Nekonzumovat nedostatečně upravenou drůbež
či vepřové.
■ Nemíchat příliš mnoho salátu najednou,
zvadne a není pak k jídlu.
■ Nezvat nikoho, koho nemáme rádi.
■

Zdroj desatera: Kaufland

Vy se divíte? Bylo to přeci něco navíc!
Ano a byla to taková tradiční pěkná věc.
Samozřejmě to plynulo z faktu, že kuchaři v té době neuměli prakticky zacházet
se zeleninou, neuměli udělat omáčky, tak
na talíř prostě něco dali. Tohle se hodně
proměnilo. Žijeme v zajímavé době
a myslím si, že česká gastronomie je na
solidní evropské, a tím pádem i světové
úrovni.
Změny, pokud jde o stravování, v posledních letech nastaly i u vás. Přestal
jste sladit kávu. Omezil těstoviny…
Ano, a také pečivo jsem zásadně omezil.
Kromě toho, že jsem přestal sladit kafe,
nejím celkově moc sladké věci. Mimochodem bych řekl, že mi to hodně pomohlo
obecně v chuti. Hlavně se ale změnil způsob, jak dnes jím. Tím chci říct, že se už
konečně na jídlo soustředím. Takže si sednu, jím z talíře a příborem, nikoli lžící z hrnečku a vestoje. Řekl jsem si, že budu vě-

novat jídlu v životě čas a pozornost, kterou si zaslouží. Nesnáším, když se u jídla
sleduje například televize. Ale také jsem
to tak dlouho měl.
Procestoval jste kus světa, takže o zahraniční gastronomii máte určitě přehled. Který národ je na tom s kvalitou
stravování hůř než my Češi?
Kam se hrabeme například na Ameriku!
Evropský sever a jeho vikingská kuchyně
je pro mě také něco strašidelného. Zajímavé ale je, že na světě je strašná spousta
chudších zemí, než je Česká republika, ale
lidé tam jedí daleko lépe než my. Jsou to
země, kde má jídlo v životě docela zajímavou roli. Je v tom i určitý sociální fenomén. Například v Thajsku je daleko levnější držet krevety a ryby naživu než je
chladit. Také z nich umí něco udělat – a umí to udělat rychle, tím pádem je
to všechno čerstvé. Naše jídlo je takové
utahané.

K jakému závěru jste dospěl?
Není to pro mě. Ameriku vnímám jako
zem, která má ohromnou spoustu kladů,
reprezentuje spoustu dobrých věcí a svým
způsobem k ní mám obdiv. Na druhou
stranu to vše s sebou nese i některé věci,
které úplně příjemné nejsou. A jídlo je
možná jednou z nich. Je to všechno takové prefabrikované a lidé se v té mašinérii
trochu ztrácejí – nebo abych byl přesný, já
jsem měl pocit, že se tam ztrácím. Asi
bych takovým způsobem nechtěl žít. Není
to vůbec o penězích, je to klasický kapitalismus v té nejčistší formě. Nic proti tomu
nemám. Jen mi možná malinko schází
obyčejná lidskost.
Vede vás k tomuhle názoru nějaká
vlastní nemilá zkušenost?
Já sám za všechny ty roky žádnou vyloženě negativní zkušenost nemám. Ale přijde
mi například trochu divné, když se odsouhlasí zákon, že učitel si může do školy nosit zbraň. To už je pro mě silný kafe. Sice
se mě to přímo osobně netýká a může mi
to být jedno, ale nepřijde mi to správný.
Možná kdyby tam člověk začal žít jako
mladý, dokázal by se s takovými věcmi
sžít. Já už asi ne.
Pojďme to na závěr trochu odlehčit.
V rozhovorech občas sebekriticky říkáte, že už patříte do starého železa, tak mě napadá, vyrážíte ještě

často na silnice na motorce?
Motorku už jsem prodal.
Vy jste prodal svůj chopper?
Ano, já jsem prodal svůj chopper. Udělal
jsem to z jednoduchého důvodu – jezdil
jsem na něm tak málo, že jsem byl sám
sobě pomalu nebezpečný. Pravda je, že
jsou momenty, kdy toho lituju, ale motorkář musí jezdit. Nestačí vytáhnout stroj jednou za čtrnáct dní a ujet padesát kilometrů.
Je to nebezpečná věc, sice skvělá a nádherná, ale nebezpečná. Jsem rád, že jsem si to
vyzkoušel, protože mít motorku bylo
něco, co jsem si celý život přál, nicméně
už je pryč. Ale nemyslete si, nejsem zase
tak sentimentální. Mně dneska udělá radost, i když se projedu na kole. (smích)

Chcete kvalitní maso?
Prostudujte si etiketu
Pokud pravidelně
nakupujete maso
v supermarketu,
je dobré, když
alespoň trochu
porozumíte
etiketě na obalu, abyste přesně věděli, co
nakonec vkládáte do nákupního košíku.
Pro maso z ekologického zemědělství
hledejte na obalu zkratku BIO biozebru či biolist. Pouze tato loga
dokládají, že se jedná skutečně
o certifikovanou surovinu. A jak říká
Zdeněk Pohlreich: „Zvířata, o která se lidé
dobře starají,
chutnají
jednoznačně
lépe.“

INZERCE

Musí senioři odkázat vše dětem?
Až umřeme, všechno bude vaše... Staří rodiče mávnou rukou k domu a smutně se dívají na dospělé
syny. Ti se nestýkají, závidí si, a dokonce se hádají, kdo pomůže rodičům, až přijde nemoc nebo
jiná vážná komplikace.
Tak hořký konec nechce zažít nikdo. Dětem často obětujeme kus života, šetříme a odpíráme si, abychom po sobě
něco zanechali. Jenže život není vždy pohádka s dobrým
koncem. „Synové zdědí dům se zahradou, a nás to trápí.
Nevycházejí spolu dobře a dědictví je ještě víc rozkmotří.
Dřeli jsme se zbytečně. Oba jsou nevděční, sobečtí. Kdyby šel vrátit čas, raději bychom si užívali života, za ničím
se nehonili a žádný dům nestavěli,“ postěžuje si nejeden
senior.
Nic nelze vzít zpět, ale udělat radikální řez a žít naplno se
dá i na stará kolena. Mít vlastní bydlení je obrovská výhoda. Senior si totiž může vzít půjčku, ale bydlí dál ve svém
domě nebo bytě a nikomu ho neprodává. Plní si své sny,
a přitom během svého života nic nesplácí.
Díky Rentě z nemovitosti může důchodce cestovat, dopřát si kvalitní jídlo, přilepšit vnoučatům, jezdit do lázní,
koupit si auto nebo vytouženou malou zahrádku za měs-

tem. A splácení Renty? To čeká na dědice. Ne, není to vůči
nim sobecké. Dům prodávat nemusejí, pokud mají dost
peněz.
Doba se změnila. Dožíváme se vyššího věku a otevírají se
před námi nové, atraktivní možnosti. Tak proč si stáří nezpříjemnit, když to jde? Renta z nemovitosti je určena seniorům od 60 let výše, kteří mají to nejlepší ještě před sebou.

Výhody Renty z nemovitosti:
• Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).
• Za života nemusíte nic splácet.
• Zůstáváte bydlet doma a jste nadále
majitelem svého bytu či domu.
• Můžete žít důstojněji a život si více užívat

Chcete vědět víc?
• Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy
na www.rentaznemovitosti.cz.
• 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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Génius
Bořek Šípek.
Co zbylo
po Rytíři umění?
Světoznámému českému výtvarníkovi,
architektovi a designérovi Bořku Šípkovi by
14. června bylo sedmdesát. Před více než
třemi lety podlehl rakovině slinivky.
ČR | Ani ty nejlukrativnější zakázky z Japonska, Číny i Ameriky originálního architekta, skláře a designéra Bořka Šípka
nezměnily. „Byl to mimořádně vzácný
člověk, velmi talentovaný, lidský. Absolutní génius s neuvěřitelným citem jak
pro historii, tak pro současnost,“ zavzpo-

mínal pro Lidovky před
časem jeho přítel Ladislav
Špaček, bývalý mluvčí prezidenta Havla. Zpěvačka Leona Machálková porodila v roce 2003 v Thajsku Šípkovi syna
Artura, ale už předtím měl v Nizozemsku s tanečnicí a choreografkou Bambi
V Česku lidé znali
Bořka Šípka hlavně jako
hradního architekta
prezidenta Václava Havla.
Po jeho smrti vytvořil
projekt Lavička Václava
Havla. „Lavičku jsem
rozdělil na dvě křesílka
a spojil je stolečkem,
aby spolu lidé mohli
intenzivně hovořit,“
vysvětloval Šípek svůj
záměr.
FOTO | JAN ZÁTORSKÝ

Uden syny Milana a
Dalibora. Právě ti
nyní spravují novoborskou sklárnu,
kterou jejich otec založil, nebo architektonickou firmu v Číně. Výtvarné práce Bořka Šípka
jsou ve sbírkách po celém světě.
Vlastní je umělci, z politiků i exprezident Barack Obama. Třeba Mick Jagger,
zpěvák kapely Rolling Stones, má velkou vázu, kterou dostal k šedesátinám
(foto vpravo nahoře), herec Robert Redford (foto uprostřed) se chlubí podobným kouskem, zatímco Eltonu
Johnovi patří barevné misky (foto
vlevo). Pro někdejšího tajemníka
NATO George Robertsona vytvořil Šípek žezlo (vlevo dole) a spolu s Václavem Havlem vymysleli
„pichlavou“ vázu nazvanou Neuchopitelný šípek (vpravo
dole). Za své dílo
získal Bořek Šípek
v roce 1991 titul Rytíře umění a literatury Francouzské re(kor, sk)
publiky.

INZERCE

OPEN AIR KONCERT
Keith Lockhart dirigent, Olga Šroubková housle
Time for Three smyčce, zpěv
John Williams, Dave & Chris Brubeck
19. června 2019, 20.20, Hradčanské náměstí
Vstup volný
www.ceskafilharmonie.cz

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Vsaďte na účinné pomocníky

Z LÉKÁRNY

Trápení s lupy? Chladivá úleva
Řešením je
pro unavené oči
Capillus šampon Únava, stres a hodiny strávené za monitorem počítače jsou nejčastějšími příčinami, jež způsobují únavu
proti lupům
vašich očí. Kůže pod očima se stává citlivou, začíná
Lupy jsou problémem spousty lidí.
Trápení je o to horší, že se tato estetická
komplikace před okolím neukryje. Zaměřit
se pouze na oplachování a vyčesávání
nestačí, důležitá je především správná
péče o pokožku. Ta se musí
důkl
důkladně
hydratovat,
aby se zamezilo nadměrné
tvo odumřelé kůže
tvorbě
v vlasech.
ve

natékat a pozvolna se vytváří nevzhledně
zbarvené kruhy. Je možné s nimi
bojovat potřeba bojovat.

Z

kuste místo tradičních postupů a babských rad tentokrát vsadit
it
na rychlé a pohodlné řešení. Vyzkoušejte účinného pomocníka z léékárny OCUTEIN® SENSIGEL. Tento hydratační oční gel má okamžitý
tý
osvěžující a zpevňující účinek pro pokožku v oblasti očí. V jeho složení naaleznete vysoce hydratační kyselinu hyaluronovou a elastin, jež pokožku
ku
regenerují, hydratují a rovněž zabraňují vzniku mimických vrásek. Složení
ní
přípravku je cíleně doplněno o přírodní kofein stimulující výživu pokožky
ky
a světlík lékařský, který zasaženou oblast nejen čistí a zklidňuje, ale přeedevším má blahodárný vliv na odstranění kruhů a otoků v oblasti očí.
OCUTEIN® SENSIGEL má lehkou gelovou texturu, která se snadno vstřeebává a díky aplikaci pomocí chladivého roll-on aplikátoru poskytuje pookožce okamžitou úlevu.

SKONCUJTE S OTOKY,
vsaďte na konopí!

Máte nohy nateklé
jak balóny? Pokud
si lámete hlavu,
jak na nohy bez
otoků, křečových
žil a pocitů těžkosti,
vsaďte na osvědčeného konopného
spojence a ulevte
svým nohám!

V

k š jt Capillus šampon proti
yzkoušejte
lupům s jedinečným složením a maximální účinností, který okamžitě hydratuje pokožku, zabraňuje jejímu dalšímu
vysychání a tím i další tvorbě lupů. Jeho unikátní kombinace konopného oleje a majoránky posiluje a zaceluje vlasovou pokožku.
O dezinfekční funkci postižených míst se pak
stará obsažený řepík. V boji s lupy je důležité
zbavení se přemnožených kvasinek. Právě
proto Capillus šampon obsahuje grepová
semínka, která potlačují nepříjemné svědění
vedoucí následně ke škrábání a dalšímu poškození vlasové pokožky. Capillus šampon
proti lupům zakoupíte v lékárnách a zdravých výživách.

V

enosil konopné mazáníí s chladivým
efektem poskytuje okamžitou úlevu
a osvěžení pro nohy bez otoků, křečových žil, metliček nebo pocitů těžkosti. Venosil
obsahuje chráněnou kombinaci konopného
oleje a extraktů z jehličí jedle sibiřské. Mezi

další účinné látky patří rutin, kostival, arnika,
fenykl, řepík, máta a měsíček. Dlouhodobá
péče a jemná masáž nohou Venosilem přispívá
ke zmírnění obtíží a celkově lepšímu stavu dolních končetin. Konopná úleva pro vaše nohy
je dostupná v lékárnách a zdravých výživách.

Trápí
vás OPRUZENÁ stehna či intimní partie?
Tr
rápí vá
Intertrigo, lidově vlk, se projevuje jako zarudnutí v místě kožní zapářky,
a to nejčastěji v oblasti vnitřní strany stehen a genitálií, pod prsy či v záhybech kůže.
Tyto nepříjemně pálivé mokvající opruzeniny dokážou pořádně znepříjemnit život
každému dospělému jedinci. Jestliže i vy řešíte tento intimní problém, máme
pro vás osvědčené řešení.

V

saďte na účinného pomocníka
IntimComfort®, který předchází a mírní projevy opruzené nebo zapařené
pokožky. Obsahuje speciální roztok určený
k boji proti opruzeninám. Ve složení příprav-

ku najdete také výtažek z heřmánku, který
má skvělé regenerační a zklidňující účinky.
Díky tomu tlumí projevy svědění pokožky
a udržuje ji mikrobiálně čistou.

IntimComfort® je k dostání ve dvou variantách: jako vlhčené ubrousky nebo ve spreji.
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Přes hubu jsme si za těch třicet
Kabát je právě v polovině
svého turné k 30. výročí
kapely. „Když se koncert
povede, lidé nám to vrátí,“
libuje si nad atmosférou
basák Milan Špalek.
A slibuje i novou desku.
„Máme nahraných už asi
osm singlů,“ prozrazuje
kytarista Ota Váňa.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA HORÁKOVÁ
ČR | Legenda českého rocku, teplická kapela Kabát, na začátku června odstartovala výroční „Po čertech velký turné 2019“
koncertem v Brně. Zdejší fotbalový stadion přitom vyprodala už několik měsíců
předtím. „Když jsme za socialismu začínali, tak vydat rockovou desku byla záležitost z říše pohádek. A ta pokora v nás
zůstává dodnes,“ vysvětluje pohled na
úspěch kytarista Ota Váňa, který spolu
s basákem a textařem Milanem Špalkem
poskytli rozhovor týdeníku 5plus2 právě
po povedeném brněnském koncertu.
Kabátu je 30 let. Řekli byste, že stárne, nebo zraje? Čím se to projevuje?
Milan Špalek: Zraje, ale všechno, co stárne, zraje.
Ota Váňa: Myslím, že je to hodně individuální. Někdo stárne a někdo zraje.
A taky je to o tom mít svůj den. Občas člověk vstane jak rybička a někdy nevstane
vůbec. (smích)
A přibývá horších dnů, jak stárnete?
Ota: Asi jak u koho. Třeba já mám pořád
více těch lepších dnů.

Po 30 letech stále ve stejné sestavě. Dvorními autory písní jsou
kytarista Ota Váňa (na hlavní fotce vlevo) a basák a textař Milan
Špalek. Frontman Josef Vojtek to na pódiu vždy rozjíždí i s kytaristou Tomášem Krulichem (ve výřezu), jistotou v pozadí je bubeník
Radek Hurčík.
FOTO | PETR TOPIČ, ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
Milan: Třeba po koncertě v Brně jsem se
vzbudil a nesloužilo mně koleno. Ale beze
srandy. Je to složité. Přece jenom je nám kolem padesáti. Nejstarší je Josef Vojtek a paradoxně z nás vypadá nejlíp.
Jak jste spolu těch 30 let vydrželi?
Dali jste si občas „přes držku“?
Ota: To ne. Ale třeba jsme po sobě házeli
cukříky. A když se pohádáme, tak se
prostě rozejdeme, ale na druhý den se zase
vrátíme. Člověku je smutno, že… A nejlepší je říkat si ty hnusné věci po telefonu.
Přes něj si držku rozbít nemůžete. Ale co
si pamatuju, nikdy nic hrozného jsme si
neudělali, ani na sebe nějak nekřičeli.
Milan: Už je to takové zažité, jak se říká.
Člověk si říká, co budeme hledat někoho
nového. Ještě přijde větší blbec, než byl
jeho předchůdce.

Máte představu, do kdy chcete hrát?
Jestli to zabalit třeba v šedesáti nebo
sedmdesáti. Třeba Micku Jaggerovi je
75 let a koncertuje pořád.
Ota: Máme vždycky jedinou metu, a sice
nahrát další desku. Teď jsme zrovna
ve fázi, kdy chceme vydat novou. Jdeme
prostě od desky k desce. Nějaké dlouhodobé plány nemáme.
A kdy bude nová deska? Poslední vyšla před čtyřmi lety.
Ota: Máme už nahraných asi osm písní.
Žádný stres. Vždyť Rammstein teď vydali
desku po deseti letech a myslím, že to nikomu nevadí. Dáme ji do světa, až budeme
skutečně všichni přesvědčení, že je dobrá.
Nechceme podlehnout rychlosti doby.
Milan: Přece jenom už jsme starší ročník.
Dneska už desky vydává málokdo, kapely

vydávají singly a dávají je na sociální sítě.
Jdou písničku po písničce a pak až vydají
album toho, co hrají na koncertech. Už to
není, že se čeká na desku. My jsme ale
zvyklí jít opačnou cestou. A to nejprve vydat desku a pak koncerty.
A kdybyste se měli srovnat před třiceti lety a teď?
Ota: Vzpomínám si, že když jsme začínali, tak vydat desku za socialismu bylo
z říše pohádek. Navíc rocková kapela.
Kdo tenkrát hrál? Ze slavných kapel snad
jen Olympic. Pomohl nám pád komunismu, zrovna jsme byli v nejlepším věku
a v plné síle. Moc jsme si tenkrát vážili, že
můžeme vydat desku. A ta pokora v nás
zůstává dodnes. Pokaždé, když přejíždím
Rozvadov po cestě do Německa, tak si
uvědomím, že to dřív nešlo.

INZERCE

TANCUJ
TOBOGÁNY

TANEČNÍ
LÉTO
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let ještě nedali
Celou dobu zpíváte česky. Neuvažovali jste třeba o písničce ve slovenštině, když tam máte velkou fanouškovskou základnu?
Ota: Určitě ne. Zaplať pánbůh, že nám
Slováci rozumí. Myslím, že se teď máme
navzájem více rádi než za společného státu. A určitě je to dobře.
A jací jsou Slováci fanoušci? Zpívají
s vámi?
Milan: Všude je to stejné. Když se nám
opravdu povede koncert, lidé nám to vrátí.
A je jedno, kde hrajeme. Kapely někdy
haní fanoušky, ale fakt záleží na nás, co
předvedeme.
Ota: Do Bratislavy jsem se jako ale fakt
těšil, až s námi budou zpívat refrény. Líbí
se mně jejich přízvuk.
Hrajete na čtyřech fotbalových stadionech – co fotbal nebo sport obecně, shodnete se? Fandění vašim domácím Teplicím je asi jasné.
Ota: Já a Tomáš Krulich máme rádi fotbal, Milan je spíš hokejový fanoušek a
Radek sleduje Formuli 1. Každý máme
svůj oblíbený sport.
Určitě jste už někdy byli na vyprodaném fotbale, můžete porovnat ten kotel? Fotbaloví fanoušci vs. fanoušci
Kabátu.
Ota: Na našich koncertech se méně nadává než na fotbalových zápasech.
Milan: I když, vole, nevíš, třeba nám taky
nadávaj. (smích)
Sledovali jste hokejové mistrovství
světa a co říkáte na Čechy?
Ota: Hráli pěkně, ale na zápasy jsme nesehnali lístky. Navíc jsme měli ještě hodně
práce před začátkem turné.
Milan: Měli jsme pět hráčů v nejproduktivnější desítce. To se normálně nestává a o něčem to vypovídá. Měli prostě peška, klidně
mohli porazit Rusko. Dala se dohromady
dobrá parta a dobře se na jejich hru dívalo.
Máte za sebou už řadu turné. Oživujete
si je nějak i třeba jenom pro sebe? Třeba jen tím, že změníte hotel a podobně.
Milan: Jezdíme tak málo, že je pro nás
vždy všechno nové, protože si už nepamatujeme, co bylo. Poněvadž už nám neslouží hlavy. Když jsme přijeli do Brna, hned
jsem si říkal, že v jakém hezkém hotelu
jsme ubytovaní. A chlapi hned, vždyť jsme
tu ubytovaní vždycky, ty vole. (smích)
Fanoušci chodí na vaše koncerty, protože rádi zpívají známé hity. Neštve
vás už nějaká z písniček tak, že u ní
skřípete zuby?
Ota: Tím by se žádná kapela neměla zabývat. Zaplať pánbůh za každý hit. Jako zeptejte se Micka Jaggera, jestli ho baví hrát
Satisfaction. Jsme rádi, že máme písničky, které si lidi přijdou poslechnout.
A co přezdívky? Máte mezi sebou v ka-

pele nějaké méně známé?
Ota: To ani ne. Jen Radek Hurčík je odjakživa Hurvajs. Tak se říkalo už jeho tátovi, teď i bráchovi. Mají to v rodině.
Milan: Protože se tak hýbou, mají dřevěné pohyby. To jsou kyčle, klouby v hajzlu.
A Tomáši Krulichovi se říkalo samokrop,
protože je introvert a rád pil sám.
INZERCE

„Po čertech velkýmu turné 2019“ k 30. výročí kapely zbývají
poslední tři zastávky. V sobotu 15. června Kabát zahraje doma,
na fotbalovém stadionu v Teplicích. O týden později,
22. června, zaplní pražský stadion Slavie v Edenu a turné
zakončí až 14. září v plzeňském Amfiteátru Lochotín.
Frontman Josef Vojtek ale ani po pěti letech nezapomněl
na obří koncert na Vypichu. „Hráli jsme tam k našim 25 letům.
Přišlo přes 70 tisíc lidí a atmosféra byla prostě nádherná.
To byl jeden z těch vrcholů kariéry,“ vzpomíná. V Praze se
Kabát představí i na podzim, 26. září zahraje při otevření nové
haly O2 universum. „Celý výdělek půjde na nadaci Dejte dětem
šanci. Pomáhá dětem, které opustí dětské domovy a musí se
zorientovat v praktickém životě,“ říká kytarista Ota Váňa.

SPECIÁL!! EXKLUZIVNÍ LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ POBYT

8 DNÍ = 7 NOCÍ V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH - HOTEL RICHARD****
22. 06. – 14. 07. 2019
+ 25. 08. – 31. 10. 2019

sleva 38 %

8.900,- Kč osoba ve 2-lůžkovém pokoji
9.900,- Kč 1-lůžkový pokoj
Ubytování s bohatou polopenzí
1x aperitiv na přivítanou, 1x lékařské vyšetření
12x procedura dle doporučení lékaře
Denně bazén, vířivka, ﬁtness studio, pitná kúra, župan

REZERVACE: TEL.: 354 696 111 – E-MAIL: recepce@hotelrichard.com
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Důl vypadá jak
chrám, otevře
se po století
Podzemní prostory
bývalého kaolinového
dolu v Nevřeni na
Plzeňsku se od pátku
14. června stanou novou
unikátní atrakcí.

KOUPÍM PAROŽÍ,

Objednejte si
týdeník 5plus2

TROFEJE I CELÉ SBÍRKY.

www.5plus2.cz/schrankovne

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

Nemocnice Na Františku praha 1 přijme:
■
■
■
■
■
■
■

léKař Se SpecializoVaNou způSobiloStí RDG
StaNičNí SeStRa chiRuRGie, opeRačNí SálY
VšeobecNá a pRaKticKá SeStRa
SeStRa pRo peRiopeRačNí péči
SeStRa pRo iNteNziVNí péči
zDRaVotNicKý záchRaNář
ošetřoVatel, SaNitář

Nabízíme:
příjemné kulturně-historické prostředí
v centru Prahy
■ práce v akreditovaném zdravotnickém zařízení
■ parkování v areálu nemocnice
■ velmi dobré platové podmínky
■ pro mimopražské ubytovna, popř. služební byt
■

■
■

■

kvalitní stravování (obědy, večeře) v ceně 25Kč
výhody z kolektivní smlouvy (20 hodin volna
navíc, penzijní připojištění, 2x ročně příspěvek
na kulturu, sport, vzdělávání a rekreaci aj.)
odborný i osobní růst a další vzdělávání
(kurzy, specializace, semináře, e-learning,
odborné konference aj.)

www.nnfp.cz

Kontakt:
lékař: YvonaVlčková, vedoucí odd. PaM, tel.: +420 222 801 370, e-mail: Yvona.Vlckova@nnfp.cz
zdr. personál: Mgr. Rudolf Maťha, DiS., hlavní sestra, tel.: +420 222 801 284, e-mail: Rudolf.Matha@nnfp.cz

ČR | Přes 120 let zůstal skrytý pod povrchem a jeho krásu mohli vidět jen dobrodruzi, kteří se vydali do jeho nepřístupných prostor. Od tohoto pátku se ale velký
kaolinový důl v Nevřeni severně od Plzně
otevírá široké veřejnosti.
O zpřístupnění dolu se zasloužila obec,
která se několik let snažila získat patřičná
povolení. Teď doufá, že se zviditelní a ekonomicky pozvedne. Kaolin, surovina potřebná k výrobě porcelánu a dříve i papíru,
se v Nevřeni těžil 27 let. Začalo se roku
1870, konec prací nastal v roce 1897. Podzemní komplex se nachází asi kilometr od
obce. Unikátní je tím, že kaolinové doly
jsou většinou povrchové, kdežto hlubinné
jen zřídka, což je právě případ Nevřeně.
Na dlouhá desetiletí byl důl jen místem
pro tajné výpravy několika generací dobrodruhů. Dovnitř se lezlo úzkou skruží, po
několikametrovém sestupu čekal návštěvníky opravdový skvost.
Podzemní prostory jsou totiž podobné
jakémusi chrámu, jsou tu až 16 metrů vysoké síně s čistě bílými „kaolinovými“
zdmi. Očouzené stropy ukazují na starobylé nástroje horníků, konkrétně na kahany,
kterými si svítili. Rýhy na stěnách zase

FOTO | L. NĚMEC, MAFRA

upomenou na to, jak se arkóza, tedy hornina, z níž se následně kaolin získával, těžila. Horníci, kterým pro bílý prach nebylo
vidět do tváře, ji ručně odsekávali takzvanými prajzáky, nástroji podobnými motyce. Kaolin se následně plavil a sušil.
Moudrost dávných horníků lze doložit
na tom, že si do dolů na každou směnu brali kanára v kleci. Když pták schoval hlavu
mezi křídla a otevřel zobáček, horníci důl
rychle opustili – ptáček totiž indikoval
množství plynů v prostoru. Historii dolu
mapuje moderní budova Centrum Kaolinum přímo v obci. Hornina kaolin se používá zejména k výrobě porcelánu a Česká
republika je jeden z jeho největších spotřebitelů na světě. Po USA, Uzbekistánu
a Německu je Česko čtvrté v produkci
bílé horniny.
(jos)

INZERCE

Lukáš 17 4+KK

8 618 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

www.ekonomicke-stavby.cz

katalog 600 domů
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Podzemní inferno zabilo 235 mužů
Série výbuchů v dole Františka se přesně před 125 lety
stala jednou z největších důlních neštěstí na Ostravsku.
Při pomoci kamarádům zahynuly i desítky záchranářů.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Slunce svítilo, byl příjemně teplý,
už téměř letní 14. červen roku 1894. V Larischových dolech na Karvinsku stovky
horníků právě kutají uhlí pro majitele zdejšího obřího důlního areálu Jindřicha Larisch-Mönnicha II. Tento rakouský šlechtic a uhlobaron se mohl cítit spokojeně.
Doly mu prosperovaly, spotřeba uhlí stoupala a jeho cena také. V honbě za ziskem
se ale poněkud zapomnělo na bezpečnost
horníků.
Ten den sfáralo do všech tamních dolů
kolem 1100 horníků. Práce jim šla od
ruky. Když se přiblížil večer, doly Jan Karel, Františka, Hlubina a Jindřich osvětlovaly naftové lampy a koše s hořícím uhlím.
Ve 21:30 hodin se však rozpoutalo inferINZERCE

no. Země se otřásla, na povrch vyletěl kouř
a prach. Ve čtvrtém podzemním patře dolu
Františka došlo k obrovskému výbuchu.
Okamžitě se ozvaly píšťaly, které svolávaly záchranáře na pomoc. Tehdejší odvaze desítek horníků se v lidském životě vyrovná máloco. Přestože tito muži věděli,
že může dojít k dalším výbuchům, pustili
se do vyprošťování svých kamarádů. Jenže se stalo přesně to, čeho se každý obával. Půl hodiny po první explozi se země
otřásla podruhé a pohřbila 60 záchranářů.
Záchranné práce ale musely pokračovat,
tehdy se v té pekelné sloji projevila povaha každého jednotlivce. Nikdo nevěděl,
zda či kdy se ozve třetí detonace, přesto se
do hlubin vypravili záchranáři znovu.
Ti později popsali, že v hlavní chodbě
v blízkosti výbuchu ležely hromady kamenů, mezi kterými se válely zbytky ohořelých a roztrhaných těl. Tentokrát měli záchranáři štěstí, než se ozval třetí výbuch
v 7 hodin ráno dalšího dne, stačili všichni

Tragédie u Příbrami

Unikátní fotografie dolu Františka
v Karviné z června 1894, tedy
v době blížící se katastrofy.
FOTO | iDNES.cz (ST. OKRESNÍ ARCHIV KARVINÁ)

vyfárat. Ani exploze v 8:11 a 9:15 už nikomu neublížily.

První dýchací přístroj
Na přesné příčiny katastrofy se nikdy nepřišlo, možnosti jsou dvě. Buď se samovznítil a vybuchl uhelný prach, nebo byla
porušena bezpečnost při trhacích pracích.
Problémem také bylo, že jednotlivé doly
měly společné větrací šachty a další pro-

Největší důlní katastrofa v tehdejším
světě se odehrála jen dva roky před
tragédií na Karvinsku, 31. května 1892.
Naneštěstí také v českých zemích,
v Březových Horách u Příbrami. Když už
havíři pomalu končili dopolední směnu,
čtyři z nich se rozhodli vyjet na povrch.
Protože se na stoupací stroj nesmělo bez
světla, jeden z nich, kterému dohoříval
knot, ho vyměnil. Nedopalek starého
knotu ale nešikovně odhodil a ten se
propadl do sklípku. Když jej čtveřice
nenašla, vyfárala bez něj. Knot ale po
chvíli zapálil třísky. Následný požár, který
se šířil podzemím, zahubil 319 horníků.

pojení, takže se detonace a její projevy
rychle rozšířily.
Kolik horníků zahynulo, se zjistilo až
při sobotní výplatě. Konečný počet byl
235, 23 těl se nikdy nenašlo. Po zemřelých zůstalo 130 vdov a 194 sirotků.
Tragédie donutila uhlobarony zaměřit se
na bezpečnost práce a rok po karvinském
neštěstí byl zaveden takzvaný pneumatophor, jednoduchý, ale přesto první přenosný dýchací přístroj.
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Veřejná nabídka

INVESTICE PRO OBČANY

Dluhopisy
e-Finance

• Investice od 30 000 Kč, úrok je vyplácen ročně
• 4,5% roční úrok u tříletých dluhopisů
• 5,6% roční úrok u sedmiletých dluhopisů

18 LET ZKUŠENOSTÍ
S INVESTICEMI DO NEMOVITOSTÍ

e-Finance, a.s. • www.e-ﬁnance.eu

TIPY

Konečné podmínky a prospekt
dluhopisů schválený ČNB naleznete
na www.e-finance.eu.

Dluhopisy je možné objednat na www.e-finance.eu
nebo telefonicky na tel: +420 515 555 555

Z PORTFOLIA INVESTIC E-FINANCE
HOTEL V CENTRU BRNA S PARKOVÁNÍM

• 88 apartmánů o výměře 25 až 140 m2
• Uzavřené parkoviště pro 70 automobilů
• Kongresový sál až pro 100 osob
• Restaurace
• Wellness, ﬁtness a venkovní bazén
• Hotelové taxi do centra Brna zdarma
Cena od 1 100 Kč/noc/ 2 osoby (Při objednání na
www.eﬁhotel.cz použijte slevový kód: metro4)

www.eﬁhotel.cz

+420 515 555 500
rezervace@eﬁhotel.cz

UBYTOVÁNÍ, OSLAVY A SVATBY NA ZÁMKU RAČICE
• 30 km z Brna autem, na motocyklu, na kole
• Nádherná příroda, koupání
• Množství turistických a cyklistických tras
• Stravování v restauraci vzdálené 5 minut chůze
• Bydlení v apartmánech v zámeckém areálu
• Vhodné i pro skupiny turistů
• Možnost posezení a grilování v zámecké zahradě
Cena od 800 Kč/pokoj/noc + úklid 150 Kč/pobyt

www.zamekracice.cz

+420 515 555 549
info@zamekracice.cz

DLOUHODOBÉ NÁJMY A REKREAČNÍ POBYTY JESENÍKY
• Nadstandardní apartmány s plochou 44–54 m2
• Ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem
• Nábytek z masivu, manželská postel
• Obývací pokoje vybavené sofa s komfortem dvoulůžka
• Wi-Fi v celém objektu, parkování zdarma
• Kolárna / lyžárna v objektu
Cena od 1 380 Kč/apartmán/noc + úklid 300 Kč/pobyt
Dlouhodobé pronájmy 1rok od 8 500 Kč/měsíčně

www.eﬁaparthotel.cz
+420 515 555 577
recepce@eﬁaparthotel.cz
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Pojištění majetku

NezapomíNejte
Na pojištěNí chat
a chalup
Češi patří mezi největší příznivce chataření. Více rekreačních objektů na víkendové bydlení je v přepočtu
na obyvatele jen ve Skandinávii. co se ale týká pojistné
ochrany těchto rekreačních nemovitostí, to už u nás tak
slavné není. podle odhadů je pojištěna asi jen polovina
těchto objektů. Na rizika chalupáři moc nemyslí.
Přitom se takové zanedbávání může vymstít. „U chat a chalup platí v pojištění to samé, jako
u hlavního domova klientů. Je třeba si uvědomit, co všechno je uvnitř, a jak je řešen objekt samotný.
Navíc objekty jsou obydleny jen dočasně, což rizika ještě zvyšuje. I v případě vodovodních nebo
živelních škod jsou často následky horší, protože majitel je odhalí třeba až s odstupem,“ upozorňuje
Eva Svobodová, mluvčí UNIQA.
Největší rizika: požár, živelní škody a vloupání
Zvláštní kapitolou jsou požáry, protože pobyt v přírodě bývá spojen s topením v kamnech, v krbu,
případně s táboráky. Je třeba myslet na předpisy v oblasti péče o komíny. A při grilování venku
zase dbát na požadavky na zabezpečení ohně poblíž přírodních porostů.
Ale jde i o jiné živly. K nejrizikovějším patří povodeň a záplava, vichřice, krupobití, úder blesku,
tíha sněhu nebo námrazy. Nejčastějšími pojistnými událostmi jsou vodovodní škody a krádež
vloupáním. S vodovodními škodami se pojišťovny setkávají nejčastěji na přelomu sezón při
velkých výkyvech teplot. Krádeži vloupáním lze předcházet i lepším zabezpečením a také
některými triky, které případného nenechavce odradí – pohybová čidla s osvětlením, viditelně
namontované alarmy, nálepka s upozorněním, že objekt je střežen z pultu centrální ochrany, ale
i spolehlivý soused. Osazením lepšími zámky, pevnějšími dveřmi, zabezpečovacím systémem,
okenicemi a mřížemi lze navíc dosáhnout podstatného snížení pojistného.
Výše pojistné částky
Pojistná částka je jedním z nejdůležitějších parametrů každého pojištění. Pro určení její vhodné
výše stačí využít jednoduchou pomůcku – představit si hypotetickou situaci, že celý majetek je
totálně zničen, například při požáru. A kolik by v takovém případě stálo pořízení srovnatelného
rekreačního zázemí je tím nejlepším vodítkem pro stanovení pojistné částky ve smlouvě. Stejně
důležitá je i pravidelná aktualizace pojistné smlouvy alespoň jednou za tři roky, anebo došlo-li
k zásadní rekonstrukci nebo vylepšení.
Pojistitelé dnes ale nenabízí jen pojistné krytí pro případ škody. Nedílnou
součástí je i doplňkový servis. „K pojištění dnes u nás zákazník dostává
bohaté asistenční služby, které se mohou hodit i na chalupě: deratizaci, servis
řemeslníků, opravářů, zahradní a právní poradenství nebo cykloasistenci.
Vše lze využít telefonicky 24 hodin denně, velká část je navíc zdarma až
do sjednaného limitu,“ vypočítává Svobodová z UNIQA pojišťovny.
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Moderní domácnosti si zaslouží
moderní pojištění
„V pojištění majetku a odpovědnosti
občanů spravujeme více než milión
pojistných smluv s celkovým ročním
objemem pojistného přes tři miliardy
korun. Na tak konkurenčním trhu nás
taková důvěra klientů pochopitelně moc
těší a zároveň i zavazuje“, říká Tomáš
Reitermann, vedoucí Odboru pojištění
občanů v Kooperativě.
Kolik ročně řešíte škod
z pojištění majetku občanů?
S nabídkou občanských
produktů jsme začali
před 25 lety. Snažíme se
nabízet kvalitní produkty
za férové ceny, které však

nemusí být nutně nejnižší na trhu. Prvořadou
prioritou je pro nás péče
o růst kvality následných
služeb, především likvidace škod. Jen v pojištění
občanů ročně zlikvidujeme přibližně 60 až 90 tisíc
škod, záleží na tom, jak
silně naši zemi potrápí
živelní kalamity, jakými
jsou povodně, záplavy,
vichřice či třeba krubobití. U jednodušších škod
klienti obdrží pojistné plnění do několika pracovních dnů.

Jak by mělo být pojištění
správně nastaveno?
Odpovídající nastavení by
mělo vycházet ze zjištěné
konkrétní životní situace zákazníka, jeho požadavků, reálných potřeb
a možností. Naše řešení

umožňuje
namodelovat
individuální nabídku stejně tak pro důchodce či začínající rodinu, jakož i pro
nejmovitější
klientelu.
Důležitá je také pojistná
částka, aby majetek nebyl
podpojištěn. Na základě
velikosti domácnosti nebo
nemovitosti náš pojišťovací poradce doporučí
pojistnou částku. Vzorový výpočet pojistného si
zájemci mohou ověřit
i na našich internetových
stránkách, kde ho naše
aplikace spočítá po zadání

základních parametrů nemovitosti nebo domácnosti. A pokud si klient sjedná průběžnou valorizaci
smlouvy, nemusí se ani
v budoucnosti obávat krácení plnění z důvodu tzv.
podpojištění, kdy sjednaná pojistná částka majetku neodpovídá výši jeho
reálné hodnoty.
Jak si má klient vybrat
rizika, která by si měl pojistit?
V pojištění nemovitého
majetku a domácností mu
nabídneme dva přednastavené balíčky nebezpečí.
Varianta PRIMA je určena pro zákazníky, kteří
preferují ochranu pouze
proti základním druhům
nebezpečí, z nichž mohou
na majetku vzniknout
největší škody. Varianta
KOMFORT je určena pro ty,
kteří dávají přednost komplexní pojistné ochraně.
Volitelná připojištění k základním druhům pojištění
jsou pak určena pro všechny zákazníky, umožňují
jim dále zdokonalit pojistnou ochranu. Je určitě
dobré a uklidňující, že například v nejrozšířenějším
pojištění domácnosti si 85
% našich klientů zvolilo
komplexní variantu KOMFORT, která je sice o něco
dražší, ale zajišťuje podstatně širší rozsah ochrany. Nízká cena opravdu
není známkou výhodnosti
pojištění, toto pravda platí
zcela obecně.
Mluvil jste o nabídce
připojištění, můžete být
konkrétnější?
Ano, jde o připojištění jak
k pojištění nemovitosti,
tak k pojištění domácnosti.
Stále více majitelů nemovitostí nákladně upravuje
své zahrady a okolí domu,
hodit se jim proto může
připojištění rostlin a po-

rostů na pozemku, které
jim zabezpečí ošetření či
znovuobnovení rostlin postižených živelní událostí
či vandaly, automaticky
je kryto i odcizení pojištěných rostlin. Další nabídkou je například pojištění
hrobu či hrobky, které
vždy zahrnuje všechny stavební součásti a příslušenství – včetně těch, jež mají
uměleckou či historickou
hodnotu.
K pojištění domácnosti
připojistíme třeba garáž
nebo jiný nebytový prostor a věci v něm uložené,
které se nacházejí na jiné
adrese než klientův byt.
Volitelných
připojištění
máme celou řadu, a i když
zpravidla nejde o ochranu proti událostem, které
by na dlouhá léta zdevastovaly rodinný rozpočet,
mohou mít pro rozhodování zákazníků při volbě
produktu a pojišťovny svůj
význam a místo.
Doporučil byste ještě nějaké pojištění?
Určitě doporučujeme nezapomenout na pojištění
odpovědnosti, to je téma
na samostatný rozhovor.
V oblasti náhrady újmy
otevřela nová právní úprava cestu citelnému nárůstu
výše náhrad, které mohou

být poškozeným přiznány a které mohou být při
absenci kvalitní pojistné
ochrany pro toho, kdo je
za újmu odpovědný, v krajním případě až ekonomicky likvidační. Z tohoto
důvodu se snažíme posilovat povědomí veřejnosti
o důležitosti nabízených
druhů
odpovědnostních
pojištění, neboť lehkovážnost či podceňování reálně
hrozících škod a z nich vyplývajících náhrad mohou
učinit ze života skutečné
drama. Nebude-li viník pojištěn, bude muset vzniklé újmy uhradit ze svých
prostředků, resp. splácet
nákladný úvěr.
Připravili jste i nějakou
neobvyklou vychytávku?
Unikátní garancí je benefit
OBNOVA. Získají ho automaticky všichni klienti,
kteří si sjednají pojištění
domácnosti nebo nemovitosti ve variantě KOMFORT. Vztahuje se na velké
škody, které přesáhnou 75
% z pojistné částky. Benefit
OBNOVA přináší k pojistnému plnění navíc až 50
tisíc korun na obnovu postiženého majetku. Chceme tak pomoci klientům,
které postihla fatální škoda, například v důsledku
požáru, výbuchu nebo povodně.

DEŠŤOVKA

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Dešťovka je pro zahradu spása
Vodu z deště zachycují
lidé do sudů snad od
nepaměti. Pro záhony
je prospěšnější než ta
z kohoutku. Vybudovat
můžete i podzemní nádrž.
ČR | Dešťová voda je to nejlepší pro zalévání rostlin a záhonů na zahradě. Neobsahuje chlor, je měkká a má ideální teplotu.
Ostatně to už dávno vědí tisíce českých
zahrádkářů, kteří mají u okapů sudy či barely, do nichž dešťovku zachytávají.
Nově je ale možné schovat dešťovku také
pod zem – do nádrží, odkud se pomocí
čerpadla vhání do hadice na zalévání.
Takový zahradní systém stojí 50 až
100 tisíc korun, polovinu sumy však
může zaplatit stát – respektive Ministerstvo životního prostředí, které k tomu
v dotačním programu zvaném Dešťovka
uvolnilo desítky milionů korun. Kromě
rodinných domů si podzemní zásobárnu,

a to bez kolaudace, mohou nově vybudovat také lidé na svých chatách a chalupách. Podmínkou ovšem je dokázat,
že v objektu opravdu bydlíte. Tedy doložit spotřebu elektřiny, vody nebo poplatky za popelnici. Kdo toto splní, může získat dotaci na zadržování dešťovky až
55 tisíc korun.

Využití dešťové vody

Aby se voda nekazila
Nevýhodou klasických sudů pod okapem
je to, že do nich mohou padat nečistoty,
voda tak může zahnívat nebo se v ní dokonce může utopit žíznivé zvíře. Kvůli
drobným tvorům je dobré do sudu vložit
našikmo větev, aby mohli vylézt. Kdo
chce udělat pomyšlení ptáčkům, může na
hladinu položit plovák s prohlubní. Proti
kažení vody je zase vhodné nádobu uzavřít. Nebo ji právě zakopat pod zem a požádat o dotaci, která je proplacena zpětně, tedy poté, co je systém hotový.
Celý projekt může připravit specializovaná firma. Zájemci o dotace by měli začít posudkem, zda je vhodné systém v té či

FOTO | MAFRA

oné vsi, osadě či městě vybudovat, a projektem, jak vše technicky vyřešit. Záleží
na rozloze zahrady, množství srážek v oblasti, ale zejména na ploše střechy, odkud
se bude dešťovka sbírat. Posudek i projekt
obvykle zpracuje specializovaná firma,
která nakonec systém pro zachytávání
vody také vybuduje. Ovšem i tyto přípravné fáze lze zahrnout do nákladů, stejně
jako práce výkopové, náklady na materiál
a samotnou stavbu.
(jos)

Pouze pro zalévání zahrady: Dotace
může dosáhnout výše až 55 tisíc korun.
Fixní část je 20 tisíc korun, k té se
připočítává 3 500 korun za každý
kubický metr nádrže. Místo nádrže lze
použít starou nepoužívanou jímku.
Do nákladů určených k proplacení se
poté připočítá i její vyčištění, oprava
či další úpravy.
Pro zalévání zahrady, ale i ke splachování
toalet v domácnosti: Dotace dosáhne až
65 tisíc korun. Fixní část je 30 tisíc korun,
k té se připočítává 3 500 korun za každý
kubický metr nádrže.
Pro zalévání zahrady, ke splachování
toalet v domácnosti i k recyklaci odpadní,
takzvané šedé vody z umyvadel, van
a sprch, která po přečištění poslouží ještě
ke spláchnutí toalety: Dotace až 105 tisíc
korun. Více informací na kterémkoliv
krajském pracovišti Fondu pro životní
prostředí, kde úředníci se vším pomohou.
Více info na www.dotacedestovka.cz.

INZERCE

Jste připraveni na sucho?
Chyťte si Dešťovku právě teď!
Dotace až 105 tisíc korun
Dotace pro majitele či stavebníky rodinných, rekreačních a bytových domů na využití
dešťové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Dostupná v celém Česku.

Dotace na zachytávání
dešťové vody
na zalévání zahrady

dotacedestovka.cz

Dotace na zachytávání
dešťové vody
na splachování WC
a zalévání zahrady

800 260 500

Dotace na využití
odpadní vody
na splachování WC

Česká republika
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Ovoce v horku pití nenahradí
Také občas v horkých dnech sáhnete po šťavnatém
jablku s pocitem, že zároveň dodáte tělu tekutiny?
Nenechte se zmýlit. Ovoce a zelenina nedokážou ani
částečně nahradit pitný režim. Důvodem je vláknina.
5plus2
■ ZDRAVÍ
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | V rozžhavených letních dnech leckdo nemá chuť dávat si obden těžká jídla
třeba v podobě „svíčkové se šesti“. Častěji než jindy v roce volíme osvěžující zeleninový či ovocný salát. Mnozí strávníci se ale domnívají, že ovoce a zelenina
do jisté míry naplní pitný režim, a není
proto potřeba tolik pít, pokud se jejich
podíl v jídelníčku znatelně zvýší. Podle
odborníků je to ovšem právě naopak.
Ano, ovoce spolu se zeleninou tvoří
skutečně z většiny voda – a to v průměru kolem 90 procent, a tak se úvaha
o jimi posíleném pitném režimu zdá být
logická, jenže… „Ovoce i zelenina obsahují mimo jiné také vlákninu, zejména

rozpustnou. Ta je pro naše zdraví velmi
podstatná, působí jako probiotikum,
tedy živná půda pro tělo prospěšné
mikroorganismy,“ vysvětluje nutriční terapeutka Věra Boháčová, spolupracovnice AquaLife Institutu s tím, že právě
vláknina má ale ještě jednu zásadní
vlastnost – váže na sebe vodu.

Vláknina zvýší potřebu vody
A potřebuje jí celkem dost, protože v trávicím traktu bobtná a nabývá na obje-

mu – mnohdy až čtyřicetinásobně.
V praxi se ono bobtnání projevuje tak,
že k pocitu sytosti stačí spořádat podstatně méně jídla.
Čili jestliže konzumujeme více ovoce
a zeleniny, dostává se tělu také více
vlákniny, a potřebuje tedy více tekutin.
„U běžných druhů ovoce a zeleniny,
jako jsou například jablka, jahody,
hrušky, mrkev nebo papriky, pokryje
voda v nich obsažená tak akorát potřebu současně přítomné vlákniny.
U některých druhů, kde je vlákniny více, jako je například lilek
nebo kedlubna, už je potřeba tekutiny přidávat,“ upozorňuje
Boháčová s tím, že základem
pitného režimu by měla být čistá voda, minerálky – obzvláště,
když se více potíme, a čaje.

Věděli jste, že...

...průměrný Čech spotřebuje zhruba 82 kilogramů čerstvého ovce ročně,
přičemž více než 42 procent z tohoto množství tvoří jižní plody?
...v případě zeleniny je to ještě o něco více? Za rok 2017 jí spořádal
průměrný Čech 88,2 kilogramu.
...doporučená denní dávka odpovídá 200 g ovoce a 400 g zeleniny?

FOTO | SHUTTERSTOCK
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Proti kožním a nehtovým plísním bez vedlejších účinků
Dermatofytózy způsobují rozšířené a velmi
nepříjemné plísňové onemocnění kůže, nehtů, vlasů i srsti. Dermatofytozy se řadí mezi
opomíjená onemocnění, ovšem s možnými
následky pro inﬁkované osoby, jelikož oslabují
imunitní systém, a tím mohou nepřímo podpořit jinou závažnější nemoc.
Doposud k léčbě plísňových kožních a nehtových onemocnění jsou předepisována chemická antimykotika, na která si patogeny vyvíjejí
rezistenci. Dlouhodobé užívání chemických
protiplísňových přípravků je diskutabilní a většinou nemožné u jedinců s poškozením jater,
diabetiků i starších osob nebo osob s oslabenou imunitou.
Čeští vědci zaznamenali mezinárodní úspěch
ve výzkumu mikroorganizmu Pythium oligandrum (chytré houby) a jeho potlačování růstu
dermatofytů, které způsobují kožní a nehtové
plísně. V renomovaném časopisu Mycopathologia (Springer Verlag), publikovali převratnou
původní práci, v níž sledovali vzájemné působení Pythium oligandrum na dermatofyty, které jsou v rozvinutých zemích nejčastější u lidí
a zvířat. K objasnění principu vzájemného působení, bylo sledování i molekulárního pozadí
mykoparazitizmu pomocí expresních proﬁlů
genů zodpovědných za napadení na straně Pythium oligandrum (příprava na útok) a stresové
reakce na straně dermatofyta Microsporum canis (příprava na obranu). Výsledky potvrdily, že
mikroorganizmy o sobě vědí a probíhá mezi

nimi komunikace, než dojde ke vzájemnému
kontaktu.
Ukázalo se, že dermatofyty jsou účinně potlačeny nebo usmrceny Pythium oligandrum v
umělém prostředí kultivačního média mezi 48
a 72 h po prvním kontaktu.
Praktické testování bylo zaměřeno:
1) na zápach nohou, kde u 79% sledovaných
osob zápach zcela vymizel,
2) na potivost nohou, kde u 67% sledovaných
osob potivost ustala,
3) na meziprstní plísně nohou, kde u 83%
sledovaných osob byla plíseň odstraněna
4) na plísně nehtů, kde u 15% sledovaných
osob byla plíseň odstraněna, a u dalších
došlo ke zlepšení.
Publikované řešení spočívá v aplikaci mikroorganizmu Pythium oligandrum, pro který jsou
dermatofyty potravou. Jedinečnost mikroorganizmu Pythium oligandrum (chytrá houba) je
v tom, že není schopen napadnout jiné buňky
ať rostlin, zvířat nebo lidí, což svědčí o jeho

bezpečnosti. Po likvidaci plísní z místa aplikace odrůstá s kůží nebo nehtem a napomáhá
k znovuobnovení přirozené mikroﬂóry.
Mikroorganizmus Pythium oligandrum produkuje také množství enzymů. Tyto enzymy se
v praxi osvědčily u onemocněních, které nezpůsobují plísně, jako jsou například záněty
dásní, lupénka, atopický ekzém nebo rozbourávání bioﬁlmů pro úpravu fyziologické mikrobiální ﬂóry poškozené pokožky při nehojících
se ranách.
U lidí se přípravky používají pro kůži a nehty se sklonem k plísním, pro intimní hygienu,
pro kůži náchylnou k zapaření a pro místa
náchylná k výskytu kvasinek, pro kůži náchylnou k lupénce a atopickému ekzému, pro péči
o podrážděnou, opruzenou a suchou pokožku. Velkou úlevu zažívají lidé, kteří mají sklony
k zánětům dásní.
Pro veterinární použití jsou v prodeji přípravky
s chytrou houbou, které jsou vhodné pro péči
o kůži a kožní deriváty při výskytu kvasinek
a plísní, k úpravě fyziologické mikrobiální ﬂóry
srsti a kůže, pro srst a kůži náchylnou k zapaření, ekzému nebo při výskytu hniloby kopyt
u koní.
Více informací na www.chytrahouba.cz
K dostání v lékárnách
a u veterinárních lékařů.
Infolinka: 728 814 202
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Česká republika

Odpad jako výnosná surovina
Z deseti tun vytříděného
papíru se dá osm a půl
tuny znovu použít
ve výrobě. Z odpadu
se tak stala surovina, na
níž vydělají firmy i obce.

Češi a třídění odpadu
■

JOSEF HORA
ČR | Češi to ve třídění odpadů dotahují na
evropskou i světovou špičku, loni dosáhli
nového rekordu. Každý Čech minulý rok
vytřídil průměrně 49 kilogramů papíru,
plastu, skla a nápojových kartonů, což je
o tři kilogramy více než rok předešlý. Pro
firmy, které se sběrem zabývají, je tříděný
odpad něco jako nerostné bohatství.
„Na vytříděné odpady je nutné nahlížet
jako na nerostné suroviny. Podobně jako
třeba vytěžená železná ruda musí i odpady projít procesem úpravy, než se z nich
stane surovina využitelná ve výrobě,“ vysvětluje Lucie Müllerová, mluvčí společnosti EKO-KOM, firmy, která rozmisťuje
statisíce barevných kontejnerů po celé
České republice.

Odpad pravidelně třídí 73 % Čechů.
Každý loni vytřídil průměrně 49 kg
plastů, papíru, skla a nápojových
kartonů, což je nový tuzemský rekord.
■ V Česku je k dispozici přes 413 tisíc
barevných kontejnerů, což znamená,
že na jednu popelnici připadá asi 25 lidí.
■ Loni se celkem v Česku vytřídilo
665 tisíc tun odpadu, do systému
třídění se zapojilo 6 131 obcí
a 21 052 firem.
■ O jeden metr se snížila docházková
vzdálenost ke třídicím hnízdům,
předloni to bylo 91 metrů.
■ Ročně se díky recyklaci odhadem
zachrání přes dva miliony stromů.
■

FOTO | MAFRA

Stejně jako se ze železné rudy dobývá
železo, z vytříděných plastů, papíru či skla
se na speciálních třídicích linkách, kam se
obsah kontejnerů sváží, dobývají suroviny použitelné k budoucí výrobě neboli
recyklaci. Ne všechno se ale dá využít,
část znehodnoceného odpadu se musí
likvidovat. „Z deseti vyrobených tun papírových obalů bylo loni osm a půl tuny
recyklováno na nový papír nebo jinak
dále využito. U skla bylo dosaženo 77 %
recyklace, u plastových obalů 67 %,
u kovů 60 % a u nápojových kartonů to
bylo 24 %,“ uvádí přesná čísla Müllerová.
Kvalitní odpad se pak prodá těm, kteří

z něho umí udělat něco nového, je to tedy
obchodní artikl a hodnotná surovina. Tak
třeba obyčejné PET lahve. Ty se po dotřídění rozemelou na malé kousky. Směs se
pere, suší a nakonec přemění na plastová
vlákna, vhodná k výrobě koberců nebo
jako výplň do spacáků či zimních bund.

Odměny za třídění
Obce za vytříděný odpad dostávají odměny. Příkladem může být moravský Příbor,
který v roce 2017 získal do městské kasy
téměř milion korun. „Příbor dostal od společnosti EKO-KOM finanční prostředky,

které snižují výši poplatku za odpad komunální,“ informuje město své občany s tím,
že pokud by netřídili, platilo by se za svoz
„komunálu“ asi 600 korun, se tříděním je
to přibližně necelých 500 korun. Nebo takové Šitbořice na Břeclavsku. Tady se do
systému třídění zapojila skoro celá obec.
Kdo třídí často a dobře, dostává pak od
obce slevy na svoz komunálu – ti nejlepší
třídiči pak ročně zaplatí kolem 130 korun.
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8 920 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Miluška 22 4+KK

www.ekonomicke-stavby.cz

katalog 600 domů

100. výročí vzniku československé koruny
EMISE:
Jubilejní pamětní medaile ZDARMA
POZOR:
Pouze 1 medaile pro každého zákazníka
Téma:
Výročí české měny

Nejjednodušší způsob objednání:
www.koruna-ceskoslovenska.cz; tel.: 810 00 1918

Emise:
Bezplatná pamětní
medaile pro každého

Distributor:
Národní Pokladnice

Cena:
0 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

V letošním roce slavíme 100 let od zavedení československé
měny, předchůdkyně naší současné české koruny.
Abychom mimořádné výročí náležitě uctili, Národní Pokladnice
připravila pamětní emisi, připomínající první československou
1korunovou minci pro každého zcela ZDARMA. Každý tak bude
mít možnost získat trvalou připomínku jednoho ze symbolů naší
země a uchovat si ji v nádherném numismatickém provedení.

ZDARMA
Nejjednodušší rezervace:
Internetový rezervační systém:

QR objednávka

www.koruna-ceskoslovenska.cz
Telefonní rezervační linka:

810 00 1918

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

POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

ČÍSLO REZERVACE:

72012795

CENA:

O Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

DŮLEŽITÉ:

Pouze 1 medaile na objednávku

OBJEDNÁNÍ:

www.koruna-ceskoslovenska.cz; 810 00 1918

Vzhledem k tomu, že nás Koruna provází již 100 let a očekáváme
velký zájem, každému je k dispozici pouze 1 pamětní medaile.
Platíte pouze poštovné a balné ve výši 89 Kč.
Garantujeme Vám právo na vrácení pamětní medaile ve lhůtě
14 dnů od doručení. Nabídka platí pouze 10 dní!

www.koruna-ceskoslovenska.cz

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní
Téma:

100. výročí zavedení československé koruny

Avers:

První československá 1korunová mince, opis

Revers:

První československá 1korunová mince, lipové listy

Průměr:

33 mm

Hmotnost:

15 g

Kov:

Mědinikl

Cena:

0 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

Důležité:

Pouze 1 pamětní medaile na osobu

Internetový rezervační systém
www.koruna-ceskoslovenska.cz

ø 33 mm

HUDEBNÍ IMPULSY

Královna písničkářka I.
Zuzaně Navarové by
bylo 60 let. Folkovou
průkopnici zabila před
15 lety rakovina.
JOSEF VLČEK

L

etošní červen je plný výročí českých muzikantů. Připomínáme si
kulaté narozeniny Oty Petřiny,
Karla Zicha, Nadi Urbánkové, Laďky
Kozderkové nebo třeba Terezy Pergnerové. Šedesáté narozeniny by oslavila
18. června také královna českých písničkářek Zuzana Navarová.
Jemnou, křehkou zpěvačku znali příznivci českého folku už od začátku osmdesátých let, kdy se stala členkou folkového souboru Nerez. Pánové Zdeněk
Vřešťál a Vít Sázavský v ní získali originální partnerku s kouzelným, lahodně
konejšivým hlasem, jejíž hudební zájmy přesahovaly hranice českého folku.
Jako studentka a později učitelka španělštiny měla velký smysl pro latinskou

hudbu, která skupinu inspirovala k uvolněnému stylu, v řadě písní připomínajících brazilskou bossa novu nebo romantický kubánský pop.
Navarová ráda odhalovala zajímavé
a pro český folk netypické hudební trendy. Už v polovině osmdesátých let objevila romský folklór, který se v různých
náznacích objevil i v řadě písní Nerezu
včetně jejich neznámější skladby Já s tebou žit nebudu. Zvuku Nerezu dal unikátní charakter, který se vymykal všemu, co v té době existovalo na domácí
scéně. Navarová je také považována za
objevitelku nejznámější romské zpěvačky Věry Bílé. V pozdějších letech produkovala její nahrávky se skupinou Kale.

Hudební matka Radúzy
Věra Bílá ale nebyla jediným velkým objevem, za kterým Zuzana Navarová stála. Její zásluhou si veřejnost poprvé
všimla i excentrické harmonikářky Radúzy a později také slepého klavíristy
a harmonikáře Mária Biháriho.
Mimo Nerez se Navarová pokoušela

INZERCE

tímto opakovaně vyzývají veškeré bývalé akcionáře
zaniklých společností KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.,
IČ: 25155261, se sídlem F. A. Gerstnera 3,
České Budějovice a GAMA, akciová společnost
České Budějovice, IČ: 00130036, kteří do současné
doby neobdrželi finanční vypořádání,

spolu s písničkářem Ivanem Gutierrezem zpívat španělsky a pak spolu
s ním založila skupinu Koa. V českých
podmínkách to byl průkopnický multikulturní soubor, v němž Navarová zpívala česky, romsky, slovensky, španělsky,
jidiš a několika dalšími jazyky. S Koa
i mimo ni měla velké plány, ale všechny přetrhla rakovina v pouhých
pětačtyřiceti letech. Ještě
rok před smrtí nazpívala
Zuzana Navarová pohádkovou písničku, kterou slýcháme o vánocích z televize, má příznačný název Čert ví proč.
Písničky, které nazpívala s Nerezem, patří
do zlatého fondu českého folku. Tím víc
těší, že se k nim dvojice Vřešťál a Sázavský
letos vrátila. Do sebe
obrácenou, lehce introvertní a něžnou Navarovou v novém Nerezu
nahradila temperament-

ní a živelná Lucia
Šoralová. Už první
koncerty nového Nerezu naznačují, že
nová podoba písní na
jejich kráse neubrala.
Zuzanu Navarovou
by to asi moc potěšilo.

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

Ve dne se šplhá na pětatřicet a v noci rtuť
teploměru neklesne pod dvacet stupňů. Češi
se tak musí zejména v posledních letech
vypořádávat s tropickými letními teplotami
a hledají proto způsoby, jak ochladit své
domy a byty. Stále častěji přitom volí venkovní stínící doplňky, které zabrání přehřívání.
Do oken lidé instalují i vnější komponenty,
které regulují denní světlo v místnosti a zajistí
tak ochranu před pronikavým letním slunečním svitem.
Na venkovní zastínění mohou lidé navíc získat dotaci z programu Nová zelená úsporám.
Dotaci je možné využít při zateplení rodinného domu nebo při výměně oken. Žadatel
musí mít stínící techniku a její popis v projektu, zažádá při tvorbě žádosti o podporu rekonstrukce a následně vše doloží. Na rolety
s ručním ovládáním přispěje ministerstvo životního prostředí částkou 500Kč na m2 stíněné plochy okna, na ty s automatickým ovládáním, které nabízí například systém VELUX
ACTIVE, pak částkou 1 000Kč na m2.
S venkovní roletou od společnosti VELUX
navíc lidé ušetří na energiích. „Kromě toho,
že roleta umí zachytit až 95 procent tepla z letních slunečních paprsků a tím snížit
teplotu v místnosti až o 7 stupňů Celsia, totiž
dobře poslouží i v zimním období. Dokáže
zabránit úniku tepla skrze okno a zmenšit
tak tepelné ztráty až o 17 procent,“ vyzdvihl
technický školitel společnosti VELUX Martin
Masár.
Vnější roletu lidé ocení i při intenzivní bouřce,
dešti nebo v případě velkých krup. Dokáže
totiž tlumit hluk a chrání střešní okno před
poškozením. V noci navíc poskytne úplné
zatmění pro ničím nerušený spánek.
Pokud obyvatele domu nebo bytu řeší přehřívání prostor, ale zároveň si přejí mít ničím
nerušený výhled z okna, alternativou k venkovní roletě je předokenní markýza. I ta dokáže snížit teplotu v místnosti.

Řešení pro generaci žijící uvnitř budov

DÍKY DENNÍMU SVĚTLU
SE DĚTI LÉPE UČÍ
My jsme na základě tohoto faktu vytvořili ideální řešení
pro zdravý domov. Objevte i to své na velux.cz/reseni

Střešní okna

festival
dobré
nálady
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Kreolská bašta
Televizní Prostřeno! tentokrát zamíří do středních
Čech a Prahy. U plotny uvidíme „študáky“, babičku,
ševce ze Zlaté kapličky i ropného experta.

ROZDÁVÁME
SLUNEČNÍ
BRÝLE!

Zleva student František, švec Artur Alex, naftař Radim, invalidní důchodkyně Miroslava a studentka Jana. Kdo si odnese 50 tisíc?
FOTO | FTV PRIMA
ČR | Na Primě se ke sporákům postaví
soutěžící z okolí Prahy. Sledujte Prostřeno! každý všední den od 17.50 hodin.
V pondělí vaří svobodný student ekonomie František Bláha (21 let). Jeho rodina žije v Hradci Králové, má šest sourozenců. A miluje špagety carbonara.
Úterý bude patřit studentce filozofie
a lektorce tance Janě Velkoborské (23).
Té se příčí mořské plody a nejedla by
hmyz. Dá přednost hovězí svíčkové.
Ve středu se za plotnou předvede Miroslava Pupíková (56) z Kralup. Je v invalidním důchodu, ale dělala administrativní práce, byla pedagožkou volného času i pomocnou sílou v kuchyni. Je
vdaná skoro třicet let, má tři dospělé
dcery a dva vnuky. Nejí krevety. Chce
vyhrát, aby mohla jet k moři.
Čtvrtek s Arturem Alexem Wolfem
(26 let) bude nevšední. Pracuje jako
švec-obuvník pro Národní divadlo. Účast
v soutěži dostal od manželky svatebním
darem. Miluje sushi, nesnáší vnitřnosti a
nesnědl by mozek, oči nebo jazyk.
Radim Kolářský (54) má dva univerzitní diplomy. Začínal jako geofyzik u
firmy Texaco na ropných polích v Louisianě. Později přestoupil k firmě Shell a
k průzkumu v Mexickém zálivu. Je spoluzakladatel ropné společnosti v Anglii,
nyní coby generální ředitel připravuje
těžební projekty v Nigérii. Rád chystá
kreolskou kuchyni z New Orleansu. Zachutná soupeřům? Zkuste některý z receptů soutěžících.
Polévka: Špenátová polévka

Ingredience: máslo, 1 cibule, 1 až 2
stroužky česneku, 1 až 2 lžíce mouky,

2 mražené špenáty, sůl, pepř, muškátový oříšek (podle chuti), 1 vejce. Postup: Na másle osmahneme cibulku a
česnek. Když cibulka zesklovatí, přidáme jednu až dvě lžíce mouky. Přidáme
vodu a špenát. Povaříme a přidáme koření podle chuti plus zbytek česneku. Nakonec můžeme přidat vejce, pokud to
máme rádi.
Krevety v pikantní kreolské omáčce

Ingredience: 25 až 30 velkých krevet,
2 šálky neuvařené rýže. Omáčka: 2 lžíce rostlinného oleje, 1 menší cibule, půl
šálku řapíkatého celeru, čtvrt šálku zelené papriky, kreolská omáčka, 2 stroužky česneku, 1 l rajčatového pyré, 800 g
rajčat, 1 bobkový list, 1/2 lžičky sušeného tymiánu, kreolské koření, sůl, černý
pepř čerstvě mletý. Postup: Omáčku
lze připravit do zásoby i den předem.
Orestujeme pokrájenou cibuli a česnek,
přidejte rajčata, tomatové pyré, bobkový list, tymián a kreolské koření. Přivedeme do varu, ztlumíme oheň a vaříme
pozvolna 15 až 30 minut. Vyjmeme bobkový list a doladíme koření. Na pánvi
osmahneme očištěné krevety, stačí minuta až dvě z každé strany. Krevety přidáme do omáčky, zamícháme a vaříme
na mírném ohni dalších pár minut. Servírujeme s rýží. Do šálku napěchujeme
uvařenou rýži a uděláme si uprostřed talíře pěknou kupičku. Naběračkou pak
nandáme kolem rýže pořádnou porci
omáčky a krevet. Ozdobíme čerstvou
petrželí. Podáváme s teplou nakrájenou
bagetou z trouby pomazanou máslem.

Máme pro vás zdarma
parádní sluneční brýle!
Stačí si pro ně skočit
na pobočku OZP
a jsou vaše!
Sluneční brýle zdarma jsou určené
pouze pojištěncům OZP.

www.ozp.cz
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COPA
AMERICA
JE TADY!
VSAĎ SI
M
S BONUSE
1 000 Kč

STÁHNI SI APLIKACI
A ZŮSTAŇ VE HŘE

Sport

Messiho reprezentační
prokletí trvá už 20 let
Od olympijských her v roce 2008 nezažil jeden
z nejlepších útočníků fotbalové historie Lionel Messi,
jaký je to pocit vyhrát s Argentinou velký turnaj.
Šanci na reparát má nyní při Copa América v Brazílii.
BRAZÍLIE | Ještě žádný fotbalista nevyhrál Zlatou kopačku, tedy cenu pro nejlepšího střelce evropských fotbalových soutěží, třikrát za sebou. Až letos na konci
května Lionel Messi. Jenže i tohle ocenění by čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů pravděpodobně bez mrknutí oka vyměnil
za triumf s argentinskou reprezentací. Jeden z nejlepších útočníků, který kdy běhal po trávníku, totiž na zlatý úspěch
s hvězdným národním týmem Argentiny
zatím čeká marně. Nyní bude mít možnost prokletí prolomit na Copa América,
turnaji, jenž v Brazílii startuje v sobotu
15. června (středoevropského času).
Bez pár dní 32letý útočník Barcelony bude na jihoamerické obdobě
evropského šampionátu hrát o jednu z posledních možností, jak
v dresu reprezentace dosáhnout
velkého turnajového vítězství.
„Chci skončit tak, že s Argentinou vyhraji nějakou velkou trofej,“ prohlásil nedávno pro televizní stanici FOX. Ačkoliv Argentina s hráči jako Di Mária, Dybala,
Agüero a právě Messi vždy patří k nejžhavějším kandidátům na nejvyšší
mety, dotáhnout turnaje do vítězného
konce se jí nedaří. Na mistrovství světa
2014 skončila druhá po prohře v prodloužení s Německem, stříbro jí připadlo i na
Copa América v letech 2007, 2015
a 2016. Jediným Messiho úspěchem v seniorské reprezentaci tak zůstává zlato
z olympijských her 2008 v Pekingu, kte-

ré však nelze považovat na kvalitativně
stejně hodnotné jako za případné vítězství na MS nebo Copa América.

Copa América i za rok
Pouhých 170 centimetrů vysoký útočník
tak jako tak opět musí počítat s tím, že na
něj fanoušci budou upínat zraky jako na
spasitele argentinského výběru. „Jsem u reprezentace
opravdu rád, trenér to ví.
Ale zároveň platí, že jsem

FOTO | WIKIPEDIA

Copa América 2019
V pořadí 46. ročník se hraje v Brazílii
od soboty 15. června našeho času. Finále
uvidí 7. července legendární stadion
Maracaná. Oproti minulému ročníku se
počet účastníků snížil ze 16 na 12.
Skupina A: Brazílie, Bolívie, Venezuela,
Peru. Skupina B: Argentina, Kolumbie,
Paraguay, Katar. Skupina C: Uruguay,
Ekvádor, Japonsko, Chile.
Do vyřazovací části postupují vždy dva
první týmy z každé skupiny a také dva
nejlepší ze třetích míst.
Zápasy vysílá O2 TV sport a O2 TV Fotbal.
Minulý turnaj Copa América hostily
v roce 2016 Spojené státy.
Ve finále (0:0) prohrála Argentina
až na pokutové kopy 2:4 s Chile.

jen jedním z členů týmu,“ odmítá roli
muže, s nímž Argentina stojí a padá. Jeho
tým se v základní skupině utká s Kolumbií, Paraguayí a Katarem. O tom, že si
klání jihoamerických týmů zahraje
i exotický Katar a také Japonsko rozhodla vloni v květnu asociace jihoamerického fotbalu CONMEBOL.
A kdyby to snad partě okolo Messiho
ani tentokrát nevyšlo, šance na reparát
přijde brzy. A bude víc než atraktivní.
Další Copa América se totiž
uskuteční příští rok od
12. června v Argentině
a v Kolumbii. Messi
by tak dostal šanci
prolomit smůlu
v domácím prostředí. Poté už jihoamerický šampionát přejde na
klasický čtyřletý
cyklus v sudých
letech.
(mb)

23 %
58 %

JAK TO VIDÍ EXPERT FORTUNY
ROMAN KOVA ÍK

COPA AMERICA CELKOVĚ:
VÍTĚZ BRAZÍLIE

Brazílie (kurz 2,2)
9%

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

Uruguay (kurz 9)

KURZ

2,2

• Kanárci mají v hodu domácího rostředí
• T m hraje bez Neymara více kolektivn
• Brazílie vyhrála řed o ou 9 duelů z 10
• ráči mají motivaci řada z nich o turnaji v re re končí
18+

Argentina (kurz 5)

6%

Kolumbie (kurz 12)
3%
1%

hile (kurz 14)

N kdo jin

Kurzy jsou aktuální k 10. 6. 2019.
Více na www.ifortuna.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 15. června 2019
Nova

Prima

Prima cool

7.55 Show Toma a Jerryho II (19) 8.15 Krok za
krokem VII (11) 8.35 Kocour v botách 9.50
Aristokočky 11.30 Koření 12.25 Volejte Novu
13.05 Rady ptáka Loskutáka 13.50 Tipy ptáka
Loskutáka 14.05 Výměna manželek 15.30
Božský Bruce 17.20 Johnny English se vrací
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.20 Gormiti (20) 6.35 My Little Pony V (12)
7.05 M.A.S.H (73, 74) 8.10 Autosalon 9.25
Bikesalon 9.55 Parta z penzionu 11.05 Máme
rádi Česko 12.45 Česko Slovensko má talent
14.20 Můj hříšný muž 16.30 Fotr je lotr.
Komedie (USA, 2000) 18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

6.00 Poslední loď II (5) 6.40 Extant (10) 7.35 Top
Gear IV 8.50 Pevnost Boyard (2) 11.20 Re-play
11.55 COOL e-sport 12.20 Futurama VI (6) 12.50
Simpsonovi VIII (8, 9) 13.45 COOLfeed 13.55
Simpsonovi VIII (10, 11) 14.55 Futurama VI (7) 15.15
COOLfeed 15.25 Na ostří nože 17.45 COOLfeed
17.55 Simpsonovi VIII (12, 13) 18.55 Simpsonovi VIII
(14) 19.25 Simpsonovi VIII (15) 19.50 COOLfeed
20.00 A-Team: Poslední mise 22.40 Riddick

20.00 Zázraky přírody
21.10 Návrat sedmé roty
Válečná komedie (Fr., 1976).
Hrají J. Lefebvre, P. Mondy,
H. Guybet, R. Lamoureux
a další. Režie R. Lamoureux
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 To je vražda, napsala: Konečně
na svobodě
Krimifilm (USA, 2001). Hrají
A. Lansburyová, P. Rashadová,
M. Jace, D. O. Stiers, M. Mason
a další. Režie A. P. Shaw
0.05 Banánové rybičky
0.35 Bolkoviny
1.15
Na forbíně TM
2.00 Zkus mít vkus
2.20 Malá farma
2.45 Zahrada je hra
3.10 Chalupa je hra
3.35 Bydlení je hra
4.00 Pod pokličkou

Joj Family
SOBOTA 5.25 Noviny 6.00 Policisté v akci

6.40 Policisté v akci 7.35 Na chalupě 8.35 Nové
bydlení 2 9.40 V sedmém nebi 12.00 Rodáci
(3/13) 14.10 Policisté v akci 15.05 Policisté v akci
16.05 Policisté v akci 17.05 Nové bydlení 2 18.20
Postavíme, opravíme, zvelebíme 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Zákony pohybu (6/13) 21.45 Mami,
ožeň mě! 23.00 Mami, ožeň mě! 0.25 Nové bydlení

NEDĚLE 5.55 Krimi 6.20 Noviny 6.55 Soudní
síň – nové případy 7.55 Soudní síň 9.00 Nové
bydlení 2 10.10 Nová zahrada 11.05 Postavíme,
opravíme, zvelebíme 11.45 Mami, ožeň mě! 13.00
Zákony pohybu (6/13) 14.35 Náš dědek Josef
16.55 Na chalupě 17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.50
Všechno, co mám rád 0.15 Na chalupě
PONDĚLÍ 8.40 Soudní síň – cz 9.35 Soudní síň –

cz 10.35 Policisté v akci 11.35 Dr. Stefan Frank (101)
12.40 První oddělení 13.10 Záchranáři v akci 14.05
Záchranáři v akci 15.00 Soudní síň 16.00 Soudní
síň – cz 16.50 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Náš dědek Josef
22.30 Policisté v akci 23.35 Policisté v akci

SÉRUM PRAVDY

CHATRČ
Kde je Bůh, když svět
je plný tak nevýslovné
bolesti?
Odpovědi dostanete
ve ﬁlmu.

PONDĚLÍ | 20:15
20.20 Stážista
Komediální drama (USA, 2015)
22.40 Van Helsing
Dobrodružné fantasy (USA, 2004)
1.05 Božský Bruce
Komedie (USA, 2003)
3.10 DO-RE-MI
3.55 Kocour v botách
Pohádka (N, 2009)

ÚTERÝ 9.40 Soudní síň 10.40 Policisté v akci
11.40 Dr. Stefan Frank (102) 12.50 Záchranáři v akci
14.35 Soudní síň 15.30 Soudní síň – nové případy
16.50 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (56, 57)
22.25 Policisté v akci 0.20 Nová zahrada

STŘEDA 8.40 Soudní síň – nové případy 9.55

Soudní síň 10.55 Policisté v akci 11.55 Dr. Stefan
Frank (103) 13.00 Medicopter 117 (56, 57/82) 15.00
Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz 16.55 Policisté
v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Mami, ožeň mě! 23.20 Policisté v akci

ČTVRTEK 10.40 Policisté v akci 11.40 Klaun

(13) 12.50 Záchranáři v akci 13.45 Záchranáři v akci
14.35 Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové případy
16.55 Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (58, 59)
22.20 Policisté v akci 23.20 Policisté v akci

PÁTEK 9.55 Soudní síň 10.55 Policisté v akci
11.55 Klaun (14) 12.55 Medicopter 117 (58, 59/82)
15.00 Soudní síň 16.00 Soudní síň – cz 16.55
Policisté v akci 17.55 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Rodáci (4/13) 22.20 Policisté
v akci 23.20 Policisté v akci 0.20 Nová zahrada

INZERCE

ČT1
6.25 Polopatě 7.20 Revizoři 7.35 Honza a tři
zakleté princezny 8.15 Gejzír 8.45 Slovácko sa
nesúdí (2) 9.30 Columbo 11.05 Všechnopárty
12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25
Hobby naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00
Zprávy 13.05 O chytrém Honzovi 14.20 Tři
princezny tanečnice 15.10 Rozpaky kuchaře
Svatopluka (11/13) 16.10 Čtrnáctý u stolu 17.35
Hercule Poirot 18.25 Kluci v akci 18.55 Události
za okamžik a počasí 19.00 Události 19.45
Branky, body, vteřiny

Nova Cinema
OD LEDNA VYPLACENO

NA ÚROCÍCH SPOŘICÍHO
ÚČTU

5.20 Říjnové nebe 7.10 Natalee Hollowayová 8.55
Můj přítel Monk II (9, 10) 10.40 Neuvěřitelná cesta
2: Ztraceni v San Francisku 12.50 Pluto Nash 14.40
Lovecká sezona 16.10 Ten kluk je postrach, rodinná
komedie (USA, 1990) 17.40 Secretariat, životopisné
drama (USA, 2010) 20.00 Král Artuš, dobrodružný
film (Irs./USA/VB, 2004) 22.25 Král Škorpion 3:
Bitva osudu, akční film (USA, 2012) 0.30 John
Wick, akční film (USA, 2014)

www.rb.cz
20.15 Perfect Days
Komedie (ČR, 2011)
22.45 Žoldáci spravedlnosti
Akční thriller (USA/JAR, 2006)
0.45 V mysli vraha
Thriller (USA, 2015)
2.45 Vraždy v Midsomeru XIV
Ozvěny mrtvých. Krimiseriál
(VB, 2011)

Relax
SOBOTA 6.55 Doktor z hor 8.30 Doktor z hor

9.30 Doktor z hor 10.30 Top Relax 11.00 Zvěřinec
11.55 Luxus store 15.15 Teleshopping 15.35
Teleshopping 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda
17.45 Esmeralda 18.40 Pralinky 19.25 Esmeralda
20.20 Esmeralda 21.15 Krampovoloviny 22.50
Filmové novinky 23.05 Indian – Pořad o hrách
23.15 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 6.40 Stefanie 8.15 Stefanie 9.15

Stefanie 10.15 Pralinky 11.00 Filmové novinky 11.20
Indian – Pořad o hrách 11.55 Luxus store 15.55
Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45 Esmeralda
18.45 Dámská jízda Heidi 19.40 Esmeralda, seriál
(Mex., 1997) 20.40 Esmeralda, seriál (Mex., 1997)
21.40 Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 8.55 Stefanie 9.55 Divoký anděl

10.50 Filmové novinky 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

Prima Max
6.40 My Little Pony V (11) 7.10 Gormiti (19) 7.25
Velké zprávy 8.45 Vítejte doma! (11, 12) 11.30
Nesmělý svůdník, komedie (N, 2015) 13.35 Jesse
Stone: Nový začátek, krimifilm (USA, 2005) 15.30
Souboj o poklad Yankee Zephyru, komedie (Austr.,
1981) 17.50 Taxi, akční komedie (USA/Fr., 2004)
20.00 Honba za diamantem, dobrodružný film
(USA, 1984) 22.15 V pařátech smrti, horor (USA,
2011) 0.10 Riddick, sci-fi thriller (USA/VB, 2013)

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

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

STŘEDA 10.50 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy

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

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

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

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 16. června 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
14.55
15.40
16.40
17.50
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
22.05
22.35
23.09
23.10
0.20
1.30

Zajímavosti z regionů 6.45 Čtrnáctý
u stolu 8.10 Úsměvy Luďka Kopřivy
8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.00 Cukrárna (7/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Vápenička
O kumburské Meluzíně
O brokátové růži a slavíku z perleti
Doktor Munory a jiní lidé
Komedie (ČR, 1997)
Návštěvní hodiny
Drama (ČR, 1986)
Pošta pro tebe
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Pupendo
Komediální drama (ČR, 2003)
168 hodin
Koptashow
Výsledky losování Šťastných 10
Této noci v tomto vlaku
Krimifilm (ČR, 1984)
Taggart
Banánové rybičky

NOVA
5.55
6.50
7.35
7.55
8.15
10.00
12.00
14.15
16.00
17.40
19.30
20.20
21.35
22.05
0.25
1.45
2.15

Tlapková patrola (7, 8)
Looney Tunes: Úžasná show (2, 3)
Show Toma a Jerryho II (20)
Krok za krokem VII (12)
O Šípkové Růžence
Pohádka (N, 2008)
Škola superhrdinů
Komedie (USA, 2005)
V srdci moře
Dobrodružný film
(Šp./USA/VB/Austr., 2015)
Pátek není svátek
Komedie (ČR, 1979)
Vesničko má středisková
Komedie (ČR, 1985)
Byl jednou jeden polda
Komedie (ČR, 1995)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Policie Modrava (6)
Střepiny
Neznámý
Koprodukční film
(USA/VB/N/Fr., 2011)
Pátek není svátek
Komedie (ČR, 1979)
Volejte Novu
Kolotoč

Prima
6.30
6.45
7.15
7.45
8.20
9.35
10.05
11.00
11.55
12.50
13.30
14.15
16.20
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
1.45
2.10
3.25

Gormiti (21)
My Little Pony V (13)
M.A.S.H (74)
M.A.S.H (75)
Svět ve válce (14)
Prima ZOOM Svět
Rozpal to, šéfe!
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Moje druhá láska
Romantická komedie
(USA, 1994)
Perfect Days
Komedie (ČR, 2011)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Temný Kraj (10)
Jezinky 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)
V. I. P. vraždy (6)
Krycí jméno Donnie Brasco
Thriller (USA, 1997)
Bikesalon
Svět ve válce (14)
Vraždy v Midsomeru XIV

Nova Cinema
6.45 Zbraně pro San Sebastian 8.55 Neuvěřitelné
příběhy 9.20 Neuvěřitelné příběhy 9.50 Ten kluk je
postrach 11.50 Lovecká sezona 13.25 Božský Bruce
15.05 Sue Thomas: Agentka FBI (9-11) 17.55
Stážista 20.00 Neuvěřitelný Hulk 22.15 Poslední
dům nalevo, horor (USA, 2009) 0.25 Král Artuš,
dobrodružný film (Irs./USA/VB, 2004)

Prima cool
8.55 Pevnost Boyard (3) 11.25 COOL Motorsport
11.45 Bikesalon 12.20 Futurama VI (7) 12.50 Simpsonovi VIII (12, 13) 13.40 COOLfeed 13.50 Simpsonovi
VIII (14, 15) 14.50 Futurama VI (8) 15.10 COOLfeed
15.20 A-Team: Poslední mise 17.45 COOLfeed 17.55
Simpsonovi VIII (16-19) 19.50 Úplně debilní zprávy
20.00 Transformers 3 23.15 American Horror Story:
Roanoke (7) 0.00 X-Men: Nová generace (11)

Prima Max
7.10 My Little Pony V (12) 7.40 Gormiti (20) 7.55
Velké zprávy 9.20 Vítejte doma! (12, 13) 11.15 Můj
hříšný muž 13.25 Taxi 15.30 Honba za diamantem
17.50 Pod vlivem úplňku, romantická komedie
(USA, 1987) 20.00 Twilight sága: Zatmění,
romantické fantasy drama (USA, 2010) 22.40 Žoldáci
spravedlnosti, akční thriller (USA/JAR, 2006) 0.45
Krycí jméno Donnie Brasco, thriller (USA, 1997)

pondělí 17. června 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Slovácko sa nesúdí (2)
9.40 Překvapení pana Milberryho.
Komedie (ČR, 1988) 10.00 168 hodin
10.35 Rozpaky kuchaře Svatopluka
(11/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Druhý dech (6/13)
13.35 Po stopách hvězd
14.05 Zajíc v pytli
15.00 Této noci v tomto vlaku
Krimifilm (ČR, 1984)
16.10 To je vražda, napsala IV
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vraždy v kruhu
21.15 Zlatá hokejka 2019
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Kriminalista
23.45 Koptashow
0.15 Bolkoviny
1.20 Z metropole, Týden v regionech

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.05
22.40
23.35
0.35
2.05
2.45
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3700)
Policie Modrava (6)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (13)
Ordinace v růžové zahradě 2 (474)
Můj přítel Monk II (11, 12)
Kriminálka Miami X (13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3701)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Policie Modrava (7)
Okresní přebor (1)
Okresní přebor (2)
Smrtonosná zbraň (5)
Beze stopy II (23)
Můj přítel Monk II (11, 12)
Kriminálka Miami X (13)
Krok za krokem VII (13)
Co na to Češi

6.25
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.30
0.25
1.25
2.20
3.15

Prima

Nova Cinema

Gormiti (22)
My Little Pony V (14)
M.A.S.H (75)
M.A.S.H (76)
M.A.S.H (77)
Policie v akci
Katie Ffordová: Druhý dech
Romantický film (N, 2014)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (12)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (7)
Komisař Rex VI (7)
Komisař Rex VI (8)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Linka (1)
Dramatický seriál (ČR, 2019)
Poklad z půdy
Rozpal to, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VI (7)
Komisař Rex VI (8)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (7)
Prostřeno!

5.20 Neuvěřitelná cesta 2: Ztraceni v San Francisku
6.55 Secretariat 9.10 Aristokočky 11.10 Škola superhrdinů 13.30 Neuvěřitelný Hulk 15.40 Johnny
English se vrací 17.35 Van Helsing 20.00 Půlnoční
dítě, mysteriózní drama (USA, 2016) 22.15 Sólista,
drama (USA, 2009) 0.30 Neznámý, akční thriller
(USA/VB/N/Fr., 2011)

Prima cool
14.50 Re-play 15.25 Futurama VI (9) 15.45
COOLfeed 15.55 Americký chopper II (7) 16.55 Top
Gear IV 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi VIII
(20-23) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15
Simpsonovi XXX (20) 20.45 Teorie velkého třesku
XII (20) 21.15 Teorie velkého třesku XI (16, 17) 22.05
Partička 22.45 COOLfeed 22.50 COOL e-sport
23.20 Americký chopper II (7) 0.20 Partička

Prima Max
7.10 My Little Pony V (13) 7.35 Gormiti (21) 7.55
Velké zprávy 9.20 Vítejte doma! (13, 14) 11.10 Na
ostří nože 13.30 Pod vlivem úplňku 15.40 Twilight
sága: Zatmění 18.10 Jak překazit svatbu, romantický
film (USA, 2016) 20.00 Snila jsem o Africe,
romantické drama (USA, 1999) 22.20 Město 44,
válečný film (Pol., 2014) 0.55 Transformers 3, akční
film (USA, 2011)

úterý 18. června 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IV 9.45 Příběhy slavných... Jan
Bonaventura 10.40 Tři princezny
tanečnice 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Druhý dech (7/13)
13.35 Všechno, co mám ráda
14.05 Návštěvní hodiny
Drama (ČR, 1986)
15.15 Z Televarieté
16.10 To je vražda, napsala IV
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Rodinný film
Drama (ČR/N/Fr./SR/Slov., 2015)
21.35 Columbo
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Taggart
0.20 AZ-kvíz
0.45 Banánové rybičky

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.40
23.35
0.30
2.00
2.40
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3701)
Policie Modrava (7)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (475)
Můj přítel Monk II (13, 14)
Kriminálka Miami X (14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3702)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (1)
Comeback (1, 2)
Smrtonosná zbraň (6)
Beze stopy II (24)
Můj přítel Monk II (13, 14)
Kriminálka Miami X (14)
Střepiny
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (475)

Prima
6.25
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.40
0.35
1.35
2.30

Gormiti (23)
My Little Pony V (15)
M.A.S.H (77)
M.A.S.H (78)
M.A.S.H (79)
Policie v akci
Katie Ffordová: Hledá se táta
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (13)
Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (8)
Komisař Rex VI (9)
Komisař Rex VI (10)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (77)
Mordparta II (1)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex VI (9)
Komisař Rex VI (10)
Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (8)

Nova Cinema
5.15 Ten kluk je postrach 6.35 Můj přítel Monk II
(11, 12) 8.20 Neuvěřitelný Hulk 11.00 Půlnoční dítě
13.35 V srdci moře 15.55 Stážista 18.15 Byl jednou
jeden polda, komedie (ČR, 1995) 20.00 D. C.
Sniper: 23 dní strachu, drama (USA, 2003) 21.50
Riziko, krimifilm (USA, 2000) 0.05 Van Helsing,
dobrodružné fantasy (USA, 2004)

Prima cool
14.40 Teorie velkého třesku XI (16, 17) 15.30
Futurama VI (10) 15.50 COOLfeed 15.55 Americký
chopper II (8) 16.55 Top Gear IV 18.00 COOLfeed
18.10 Simpsonovi VIII (24, 25) 19.10 Simpsonovi IX
(1, 2) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Top Gear
speciál: Když se nedaří (3) 21.20 Teorie velkého
třesku XI (18, 19) 22.15 Partička 22.55 COOLfeed
23.05 Americký chopper II (8) 0.05 Partička

Prima Max
7.55 My Little Pony V (14) 8.20 Gormiti (22) 8.40
Velké zprávy 10.05 Vítejte doma! (14) 10.55 Vítejte
doma! II (1) 11.45 Fotr je lotr 13.55 Jak překazit
svatbu 15.45 Snila jsem o Africe, romantické drama
(USA, 1999) 18.10 Konec snění, komedie (USA,
2004) 20.00 MI-5: Vyšší dobro, akční film (VB,
2015) 22.10 Noční jízda, thriller (USA, 2011) 23.55
Město 44, válečný film (Pol., 2014)

středa 19. června 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IV 9.50 Na kus řeči 10.35 Všechno,
co mám ráda 11.00 Po stopách hvězd
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Druhý dech (8/13)
13.40 Abiturientský večírek
14.05 Láska na inzerát
14.35 Columbo
16.10 To je vražda, napsala IV
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Škoda lásky
21.35 Nemocnice na kraji města (10/20)
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Doktorka Fosterová (2/5)
23.25 Případy detektiva Murdocha X
0.10 Kriminalista
1.10 AZ-kvíz
1.40 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.10
16.05
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.35
23.25
0.20
1.50
2.35
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3702)
Kriminálka Anděl (1)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (476)
Můj přítel Monk II (15, 16)
Kriminálka Miami X (15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3703)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (2)
Comeback (3, 4)
Smrtonosná zbraň (7)
Beze stopy III (1)
Můj přítel Monk II (15, 16)
Kriminálka Miami X (15)
Krok za krokem VII (14)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (476)

6.20
6.40
7.20
8.10
8.50
9.25
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
0.00
1.00
2.55
3.45
4.40

Prima

Nova Cinema

Gormiti (24)
My Little Pony V (16)
M.A.S.H (79)
M.A.S.H (80)
M.A.S.H (81)
Policie v akci
Katie Ffordová: Tanec na
Broadwayi
Romantický film (N, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (14)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (9)
Komisař Rex VI (11)
Komisař Rex VI (12)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Linka (2)
Show Jana Krause
Temný Kraj (10)
Policie v akci
Komisař Rex VI (11, 12)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (9)
Prostřeno!
Policie v akci

5.25 Aristokočky 6.40 Můj přítel Monk II (13, 14)
8.25 Sue Thomas: Agentka FBI (9-11) 11.45 V srdci
moře 14.35 Johnny English se vrací 16.25 D. C.
Sniper: 23 dní strachu 18.15 Mambo 20.00 Hoří, má
panenko, komedie (ČR/It., 1967) 21.20 Tři muži
v negližé, komediální drama (USA, 1995) 23.20
Krevní pouto, thriller (USA, 1998)

Prima cool
13.30 COOLfeed 13.40 Simpsonovi IX (1, 2) 14.40
Teorie velkého třesku XI (18, 19) 15.35 Futurama VI
(11) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký chopper II (9)
17.00 Top Gear IV 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi IX (3-6) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Teorie velkého třesku XI (20-23) 22.10 Parta
z penzionu 23.00 COOLfeed 23.10 Americký
chopper II (9) 0.10 Parta z penzionu

Prima Max
8.25 My Little Pony V (15) 8.50 Gormiti (23) 9.05
Velké zprávy 10.35 Vítejte doma! II (1, 2) 12.25 Jak
překazit svatbu, romantický film (USA, 2016) 14.15
Konec snění, komedie (USA, 2004) 16.05 Téměř
bez šance, thriller (USA, 1999) 18.10 Smrtící ráj,
thriller (USA, 2016) 20.00 Blízko od sebe, drama
(USA, 2013) 22.25 Deník nymfomanky, drama (Šp.,
2008) 0.30 Noční jízda, thriller (USA, 2011)

čtvrtek 20. června 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IV 9.50 O brokátové růži a slavíku
z perleti 10.35 Nemocnice na kraji
města (10/20) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Druhý dech (9/13)
13.35 Kdo chce kam...
Komedie (ČR, 1981)
14.20 Tak neváhej a toč speciál
15.30 Všechnopárty
16.10 To je vražda, napsala IV
17.00 Všechno, co mám ráda
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
Povídky (ČR, 2006)
21.40 Máte slovo s M. Jílkovou
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Columbo
0.15 Doktorka Fosterová (2/5)
1.05 AZ-kvíz
1.35 Toulavá kamera

5.55
8.45
9.00
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.35
0.55
2.35
3.15
3.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3703)
Kriminálka Anděl (2)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (477)
Můj přítel Monk III (1, 2)
Kriminálka Miami X (16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3704)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (3)
Milenky (1)
Policajt ze San Franciska
Akční komedie (USA, 1997)
Můj přítel Monk III (1, 2)
Krok za krokem VII (15)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (477)
Novashopping

6.25
6.45
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.45
2.40
3.30
4.20

Prima

Nova Cinema

Gormiti (25)
My Little Pony V (17)
M.A.S.H (81)
M.A.S.H (82)
M.A.S.H (83)
Policie v akci
Katie Ffordová: Bellino štěstí
Romantický film (N, 2017)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (15)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (10)
Komisař Rex VI (13)
Komisař Rex VI (14)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (78)
Parta z penzionu
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VI (13)
Komisař Rex VI (14)
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (10)
Prostřeno!
Policie v akci

5.05 Sue Thomas: Agentka FBI (10, 11) 6.50 Můj
přítel Monk II (15, 16) 8.35 Škola superhrdinů 11.00
Mambo 13.15 D. C. Sniper: 23 dní strachu 15.00
Spravedlnost pro Natalee Hollowayovou 16.45
Hoří, má panenko 18.10 Kouzelníci 20.00 Zbožňuju
trable, romantická komedie (USA, 1994) 22.25 Hra,
thriller (USA, 1997) 0.50 Tři muži v negližé

Prima cool
12.25 Simpsonovi IX (3, 4) 13.15 COOLfeed 13.25
Simpsonovi IX (5, 6) 14.25 Teorie velkého třesku XI
(22, 23) 15.20 Futurama VI (12) 15.40 COOLfeed
15.50 Americký chopper II (10) 16.50 Top Gear IV
18.00 COOLfeed (164) 18.10 Simpsonovi IX (7-10)
20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Autosalon 21.20
Teorie velkého třesku XI (24) 21.50 Teorie velkého
třesku (1) 22.20 Predátor 2 0.30 Americký chopper

Prima Max
7.45 My Little Pony V (16) 8.10 Gormiti (24) 8.30
Velké zprávy 9.45 Vítejte doma! II (2, 3) 11.35
Konec snění 13.25 Smrtící ráj, thriller (USA, 2016)
15.20 Blízko od sebe, drama (USA, 2013) 17.50
Hledám Susan. Zn.: Zoufale, komedie (USA, 1985)
20.00 Parta hic, filmová komedie (ČR, 1976) 21.55
Nebezpečné svádění, thriller (USA, 2009) 23.45
Deník nymfomanky, drama (Šp., 2008)

pátek 21. června 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
IV 9.45 Honza a tři zakleté princezny
10.30 Pošta pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Druhý dech (10/13)
13.35 Šatna
14.00 Karneval v Riu v Táboře
15.05 Cestománie
15.35 Příběhy slavných... Karel Höger
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Svatojánský věneček
Pohádka (ČR, 2015)
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Hercule Poirot
23.30 Případy detektiva Murdocha X
0.15 AZ-kvíz
0.40 Objektiv
1.10 Banánové rybičky
1.35 V kondici

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.45
23.45
1.15
2.00
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3704)
Kriminálka Anděl (3)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (17)
Ordinace v růžové zahradě 2 (478)
Můj přítel Monk III (3, 4)
Kriminálka Miami X (17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3705)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Vrchní, prchni
Komedie (ČR, 1980)
Plán útěku
Akční drama (USA, 2013)
Můj přítel Monk III (3, 4)
Kriminálka Miami X (16)
Milenky (1)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (478)

6.20
6.40
7.25
8.10
8.50
9.25
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
0.50
1.50
2.45
3.35

Prima

Nova Cinema

Gormiti (26)
My Little Pony V (18)
M.A.S.H (83)
M.A.S.H (84)
M.A.S.H (85)
Policie v akci
Katie Ffordová: Srdeční záležitost
Romantický film (N, 2017)
Polední zprávy
Policie Hamburk V (16)
Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (11)
Komisař Rex VI (15)
Komisař Rex VII (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Prokletý ostrov
Thriller (USA, 2010)
Komisař Rex VI (15)
Komisař Rex VII (1)
Doktor z hor:
Nové příběhy VIII (11)
Prostřeno!

5.40 Mambo 7.20 Kouzelníci 9.10 Můj přítel Monk
III (1, 2) 11.25 Šerif Cogburn 14.05 Táta lump 15.55
Zbožňuju trable 18.15 Báječná dovolená, komedie
(USA, 1988) 20.00 Zoom: Akademie pro superhrdiny, dobrodružný film (USA, 2006) 21.45 Temný
příliv, dobrodružný film (USA, 2012) 23.55 Policajt
ze San Franciska, akční komedie (USA, 1997)

Prima cool
12.05 Futurama VI (12) 12.35 Simpsonovi IX (7, 8)
13.25 COOLfeed 13.35 Simpsonovi IX (9, 10) 14.35
Teorie velkého třesku XI (24) 15.05 Teorie velkého
třesku (1) 15.35 Futurama VI (13) 15.55 COOLfeed
16.00 Americký chopper II (11) 17.00 Top Gear IV
18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi IX (11-14) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Zrození planety opic 22.25
Hydra: Krvelačná bestie 0.20 Americký chopper II (11)

Prima Max
8.25 My Little Pony V (17) 8.50 Gormiti (25) 9.05
Velké zprávy 10.25 Vítejte doma! II (3, 4) 12.15
Téměř bez šance 14.20 Hledám Susan. Zn.: Zoufale
16.25 Láska se zpožděním 18.15 Jesse Stone: Smrt
v jezeře, krimifilm (USA, 2006) 20.00 Sedm
statečných, western (USA, 1960) 22.40 Predátor 2,
akční horor (USA, 1990) 0.50 Nebezpečné
svádění, thriller (USA, 2009)

Čínský ﬁlozof Konfucius: Všechno má svou krásu,...

Tajenka: ... ale ne každý ji vidí.
INZERCE

Prodáváte nebo
kupujete nemovitost?

Vyberte si prověřeného makléře na
www.RealitakRoku.cz

Soutěž Realiťák roku je pořádána pod zášitou:

Marketing, reklama, public relations

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

Product Manager FMCG - Praha 4

Mzdová účetní

Senior konstruktér – projekty A-Z

Bankéř junior

Senior specialista Produktového managementu

Realitní makléř/ka - lokalita Praha

Marketingový referent - i pro absolventy

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Bankéř / vedoucí pobočky
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Více na www.jobdnes.cz

25 000 30 000 Kč /

T i
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ý
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Více na www.jobdnes.cz
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Ekonomika
Business/finance controller s AJ Praha

20 000 - 30 000 Kč / měsíc
25 000 - 100 000 Kč / měsíc
23 000 - 40 000 Kč / měsíc
k

át í

t

Zdravotnictví, sociální služby, farmacie
80 000 - 100 000 Kč / měsíc

Všeobecná sestra - Karlovy Vary

Credit Control Manager - automotive

Operátor výroby - 27.700 Kč/měs.

Finanční controller junior

Pečovatel/ka - moderní zařízení v Praze, 20-22 000 Kč,… 20 000 - 22 000 Kč

Finanční controller junior

Pečovatel/ka - moderní zařízení - Praha, 20-22 000 Kč

ů
Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

25 300 - 27 700 Kč / měsíc

20 000 - 22 000 Kč

Českobudějovicko
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Okolo jižních Čech letos nebude
dobně. Já však za tím vším vidím hlavně
nechuť a odplatu za to, že jsme si dovolili
před třemi lety na práci policie stěžovat.
Rok se tomu věnujeme, a teď ze sebe
před partnery a týmy děláme blbce.

Desítky elitních
evropských cyklistických
stájí měly bojovat
o barevné trikoty v září
v etapovém závodu
Okolo jižních Čech.
Závod se ale nepojede.

Tentokrát jste měli naplánovanou
celou etapu v Rakousku, tam nebyl
takový problém jako u nás?
Loni jsme jeli poprvé v Rakousku, kde
byla jedna schůzka a na ní se vše dohodlo. Potom nás na trase čekalo šest motorek s policisty. Přejeli jsme k hranicím
a tady byli jen dva. Každý si tak může
udělat obrázek sám.

PETR LUNDÁK
JIŽNÍ ČECHY | Osmý ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech měl jezdce opět
dostat až na vrchol Kletě, do Rakouska
nebo do historického centra Jindřichova
Hradce. Nic z toho se však nestane. Pořadatelé museli závod po neshodách
s policií zrušit. „Jako každý rok předtím, tak i letos jsme se chtě nechtě dotkli při přípravě tratí silnic prvních tříd.
Součet dával pět kilometrů. Problém přišel až v poslední etapě vedoucí z Českých Velenic do Jindřichova Hradce,“
nastínil ředitel závodu Jan Hájek.
O co tedy přesně jde?
Předchozí léta i minulý ročník jsme silnici první třídy vedoucí z Třeboně do
Hradce přejížděli napříč. Ve směru
z Pístiny do Stráže nad Nežárkou.
Letos už vám přejezd nepovolili?
Ne, prý kvůli negativním zkušenostem
z loňska. My bychom přitom tu silnici
kvůli našemu přejezdu cyklistů i doprovodných vozidel uzavřeli maximálně na
patnáct minut, to je stanoveno pravidly.
Čím to ještě krajská dopravní police
odůvodnila?
Napsali nám, že vzhledem k dopravnímu zatížení považují uzavření úseku
u Stráže nad Nežárkou za přímé ohrožení zejména pro plynulost provozu. A že

„Je to arogance moci, policie si jen dokazuje, že může něco víc,“ komentuje
rozhodnutí policie pořadatel závodu Jan Hájek.
FOTO | P. LUNDÁK, MAFRA

Není ani malá naděje na to, že by se
Okolo jižních Čech přece jen jelo?
Nevím, co by se muselo stát. Přes policii závod neprojde, už tomu nevěřím.

závod by znamenal zdržení pro enormně velký okruh lidí, kteří se závodem nemají nic společného. Takže nám těch
patnáct minut stoplo celý závod.
Kvůli neshodám s policií jste rušili
závod už roku 2016. O co šlo tehdy?
S jednou etapou jsme měli končit v Táboře. Jenže tehdy byl problém, protože se rekonstruoval most přes Lužnici. Krajská
policie nám řekla, že tudy od Bechyně přijet nemůžeme a že musíme hledat jinou
trať, s místním oddělením jsme tedy začali hledat jinou trasu. To trvalo tři měsíce
a dva dny před začátkem závodu nám
z krajského vedení dopravní policie sdělili, že nám nedají ani na tu pozměněnou
trasu dopravní asistenci. Já si jako pořadatel nemůžu dovolit pustit na silnici desítky cyklistů bez zajištění. Ztrátu 250 tisíc
splácím dodnes. Potom jsem si dovolil
stěžovat na práci policie a úředníků.
To vám nejspíš nepřidalo ani letos.
Přesně tak. Je to arogance moci, policie si
jen dokazuje, že může něco víc. Mohou
to obhajovat, že mají málo lidí, že nám nebudou asistovat v pořádání závodů a po-

INZERCE

JE ROVNÉ ODMĚŇOVÁNÍ TO JEDINÉ,
CO BYCHOM MĚLI ŘEŠIT?
Celá Evropa řeší rovné odměňování mužů a žen.
Různé státy se snaží různými způsoby změnit
skutečnost, že ženy mají v průměru o 17 až 22%
nižší mzdy, než muži. Když se na toto číslo podíváme blíže, zjistíme, že příčin je několik. Je to na
příklad skutečnost, že ženy zpravidla pracují na
hůře placených pozicích, respektive v sektorech,
jejichž průměrné mzdy jsou nižší. Srovnáme-li
průměrné mzdy feminizovaných sektorů, jako
jsou školství, zdravotnictví, sociální služby a veřejná správa s průměrnými mzdami „mužských“
sektorů, jako na příklad automobilový průmysl,
je nám jasné, kde aspoň část rozdílů vzniká. Pak
tu ale máme další příčiny, jako přerušení kariéry
z důvodu mateřství, vyšší podíl zkrácených úvazků u žen a také skutečnost, že podle nejnovějších
údajů mají ženy na stejných pozicích o 10%
nižší mzdy, než muži. To už je přímo učebnicový
příklad genderové diskriminace.
Co s tím můžeme dělat? Různé státy přijímají

různá opatření a slaví s nimi různé úspěchy.
Podívejme se trochu na opatření ve Slovinsku,
které je v tomto směru jednou z nejúspěšnějších
zemí; rozdíl v odměňování mužů a žen tam činí
jen 7,8%, což je sedmý nejnižší na světě. Proč
tomu tak je? Když se podíváme na Slovinský trh
práce, zjistíme, že má podobnou míru feminizace sektorů, jako Česká republika. To znamená,
že v sektorech zdravotnictví, školství a veřejné
správy také pracuje zhruba 80% žen. Slovinsko
se ale od České republiky výrazně liší nastavením
mateřské dovolené a péče o děti. Každá žena
(nebo muž), který nastoupí na mateřskou dovolenou, má prvních 12 měsíců nárok na 100%
platu – jakkoli je vysoký. Zároveň má Slovinsko
velmi dostupnou péči o děti od 1 roku věku,
stejně jako předškolní výchovu a mimoškolní aktivity. Na rozdíl od nás totiž nikdy nezrušilo jesle
a má jich dostatek pro všechny, kteří je chtějí
využít. Díky tomu se drtivá většina žen vrací do
práce na plný úvazek po dosažení 1 roku věku
dítěte, snadno naváže na kariéru a jejich propad
v příjmech je minimální. A to je pravděpodobně

jednou z hlavních příčin malého rozdílu v odměňování mužů a žen v této zemi.
Na druhou stranu. Pokud se žena (nebo muž)
rozhodne zůstat s dítětem doma i po dosažení
věku jednoho roku, dostává od Slovinského státu
pouze sociální dávky a propad v příjmech je tak
velmi dramatický. Zároveň se můžeme ptát, zda
je pro děti nejvhodnější, aby již od 1 roku věku
byly celý den v zařízení kolektivní péče a také
zda všem maminkám a tátům vyhovuje, že je
systém nutí pracovat na plný úvazek tak brzy
a vidět svoji ratolest, která ještě ani nemluví
a sotva chodí, jen ráno a večer.
Snižovat rozdíl v odměňování mužů a žen by
mělo jednoznačně být v zájmu nás všech. Je to
nejen spravedlivé, ale také elementárně správné
a etické. Jak lze jakkoli obhájit situaci, kdy za
stejnou práci na stejné pozici má jeden člověk
nižší plat než druhý? A to jen proto, že jeden
čůrá ve stoje a druhý v sedě. Na druhou stranu.
Snižovat rozdíl v odměňování žen a mužů tím,
že rodiče de facto nutím ekonomickými nástroji
vrátit se na plno do práce v době, kdy je jejich

dítě opravdu velmi malinké a zcela závislé, určitě
není cesta, která by vyhovovala všem. Peníze pro
život potřebujeme, ale žít pro peníze je smutné.
V rozvinuté demokratické společnosti by měl
stát vytvářet prostředí, v rámci kterého mají lidé
maximální svobodu v rozhodování. Zároveň by
se ale neměli cítit nuceni k určitému chování.
Stát by tedy zajisté měl zajistit maximálně
dostupnou péči i o malé děti, aby se rodiče
mohli do práce vrátit co nejdříve, pokud budou
chtít. Zároveň by jim ale měl dát možnost zůstat
s dítětem doma déle a nedostat se přitom pod
hranici chudoby. Ze Slovinska si tedy v lecčems
můžeme brát příklad. Zároveň by ale mělo být
naší ambicí dělat věci ještě o něco lépe.

www.rovnostprilezitosti.cz
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NEJŠIRŠÍ NABÍDKA
BÍDKA

tvproducts.cz

BAZÉNŮ

MALÍŘSKÁ SADA PROFI

A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nekapající váleček na malování se zásobníkem na barvu.

Příslušenství: malířský váleček (900 ml), váleček na okraje (300 ml), nástavec na rohy,
odkládací vanička, nádoba na doplnění barvy, skládací prodlužovací rukojeť (až 71 cm)

Písková ﬁltrace
Rapid

3 399,-

4 199,-

Bazény Steel Pro Frame

1 599,-

799,-

2 a více kusů
DORUČÍME
ZDARMA!

3 699,-

999,-

Kompletní nabídku zboží a ostatní informace najdete na www.tvproducts.cz

ZAHRADNÍ KŘESLO

ZVYŠUJÍCÍ PODSEDÁK
ORTHEO

RELAX

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

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

Pohodlné posezení na zahradě
či terase. Skládací zah
hradní křeslo
s područkami. Poloho
ovatelné
(3 polohy). Odolné de
ešti a slunci.

2 a více kusů
DORUČÍME
ZDARMA!

➋ ELEGANT
➊ PRAKTIK
1 ks za 249 Kč/ks 1 ks za 258 Kč/ks
2 ks za 199 Kč/ks 2 ks za 179 Kč/ks
4 ks za 149 Kč/ks 4 ks za 129 Kč/ks
➌ S LED OSVĚTLENÍM 2v1
1 ks za 299 Kč/ks
2 ks za 249 Kč/ks
4 ks za 199 Kč/ks

999,-

* Náhradní povlak za 99,-.

699,-

od

BATERIE S ELEKTRICKÝM
OHŘEVEM VODY

ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE
ČE
Žádné kabely, filtry, sáčky, ani hadice..

➊ SE 4 KARTÁČI za 699 Kč
➋ PROFI za 999 Kč

Úspora času, energie i vody bez ústředního ohřevu.

➊ THERMO QUICK za 1 299 Kč
➋ WALL TERMO QUICK za 1 299 Kč
➌ DIGITERM
D
za 1 599 Kč

➋

SOLÁRNÍ
ODPUZOVAČE
KRTKŮ

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

Rozměr:
rozložené 57 x 90 x 80 cm
složené 94 x 57 x 8 cm

399,-

od 1

➍ WALL DIGITERM FLEXI za 1 599 Kč
➎ INOX DIGITAL za 1 999 Kč

129,-

➋

/ks

MOBILNÍ OCHLAZOVAČ
VZDUCHU DELUXE
Přehledný LED displej. Kolečka
pro snadnou manipulaci.
3 rychlosti proudění vzduchu,
Časovač pro automatické
vypnutí.
Příkon chlazení: max. 80 W
Příkon topení: max. 2000 W
Rozměr: 29 × 67 × 30 cm

➊

NOVINKA

➊

od

* v nabídce také model
s topením za 2 999 Kč.

699,- 1 299,-

KOUPELNOVÉ VÝŠKOVĚ
STAVITELNÉ
SEDÁTKO
Pro seniory a hůře
pohyblivé osoby.
Protiskluzová úprava
sedáku.

Nosnost:
120 kg

2 699,-

od
d

od

OSOBNÍ ZESILOVAČE
ZVUKU

ELEKTRONICKÁ
PINZETA
m
s LED osvěttlením

Zesiluje hovor i jiné zvuky.
Regulace hlasitosti.
lasitosti.
➊ Klasik za 499 Kč
➋ Vocal Plus
za 799 Kč
➌ Mini za 499 Kč
➍ Dobíjecí POWER
za 699 Kč
➎ Digital za 8999 Kč

Odstraní bezbolesttně
i ty nejmenší chlou
upky
s kořínky. Vhodná na
n
obličej, podpaží a třísla.
t

➋
➊

➎

Napájení: 2x 1,5V AA
(nejsou součástí balení)

➌

699,-

➍

SLEVA -200 Kč

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ

od

399,- 299,/ks

VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:
OBJEDNÁVEJTE NONSTOP · tel.: 380 405 381 · www.tvproducts.cz
BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
HR ADEC KR ÁLOVÉ Švehlova 512/14
K ARLOV Y VARY Dr. Davida Bechera 29
KLADNO Náměstí Starosty Pavla 5
LIBEREC Pražská 3

MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054
OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OSTR AVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401
PLZEŇ Rooseveltova 17
PR AHA 1 Rybná 4 (roh s Jakubskou ul.)

PR AHA 1 Václavské nám. 66/808
PR AHA 2 Karlovo nám. 18
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
ZLÍN Bartošova 45 (OD Modus)
ZNOJMO Tovární 14

Chyby v textu a vyobrazení vyhrazeny.

Garance
výměny
nevhodného dárku!

