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Červená, modrá a zlatá
přinesly Báře vítězství
Kosmetička Bára Petráčková ze sokolovské školy se stala mistryní Evropy
PETR PRZECZEK
SOKOLOV | Bára Petráčková je studentka třetího ročníku oboru kosmetické služby Střední živnostenské školy v
Sokolově. Její kamarádka Karen Machová také, ale oboru cukrářka. Na soutěži kosmetiček Koruna kreativity – evropské mistrovství – Open International
Championship of Europe 2019 vybojovala Bára vítězství v kategorii soutěžní
make-up. Karen jí posloužila jako modelka.
Vítězství bylo pro Báru o to cennější,
že se podobné soutěže zúčastnila poprvé. Čekala na ni spousta práce. Nejprve to bylo školní kolo a pak důkladná
příprava na mistrovství republiky a mistrovství Evropy, které bylo o čtrnáct
dnů později. Na každou ze soutěží přitom Bára připravovala jiné líčení.
„Předem se musí vybrat kostým, účes
a inspirace pro samotné líčení,“ říká
Bára Petráčková. A líčení muselo odpovídat letošnímu zadání soutěže, které
bylo Freak Show – Cirque du Soleil.
Na soutěži mají kosmetičky 60 minut
na vytvoření líčení. „Bylo hodně fantastické, používala jsem hlavně červenou,
modrou a žlutou barvu,“ poznamenává
Bára. Použila dokonce i perlinku, armovací síťku používanou stavebníky. „Použila jsem ji při konturování, aby lépe vyniklo,“ vysvětluje použití neobvyklého
materiálu.

Přirozená krása
Karen jako modelku nabídla Báře její
mistrová. Rozhodla její přirozená krása.
Spolu absolvovaly mistrovství republiky i Evropy. Před tím se znaly jen od vidění ze školy. Karen se už podobné
akce v minulosti zúčastnila. „Vlastně to
bylo už před dvěma lety, také u kosmetiček, a stejně tak i loni. Poprvé za mnou
přišla kamarádka kosmetička a pozvala

ŠATY OD MATRAGI

Návrhářka vytvořila jediný
obleček pro panenku ...str. 3

HITLER NA PRAŽSKÉM HRADĚ

Vůdcova cesta do Prahy
hodinu po hodině
...str. 6 a 7

Kosmetička Bára Petráčková a její modelka Karen Machová. Bára se stala
mistryní Evropy.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF
mne,“ popisuje Karen Machová své začátky. „Na soutěži jsou to zajímavé okamžiky. Neustále vás okukuje někdo z
poroty, zblízka studuje detaily, pořád
někdo fotí. Za ty dva roky jsem si na to
už zvykla,“ usmívá se modelka.
Na rozdíl od Karen Bára se musela
potýkat na soutěži s trémou. „Byla jsem
hodně nervózní, je tam hodně napjatá atmosféra,“ přiznává. „Vždycky když nás
začal kontrolovat někdo z poroty, cítila
jsem, jak se Báře klepou ruce,“ potvrzuje modelka Karen. Na soutěž se chystá i
modelka, kromě kostýmu je potřeba i
perfektní účes. Ten letošní byl prací dal-

ší žákyně školy Petry Telepovské. Přes
veškerou trému ale Bára vytvořila líčení, se kterým se stala ve své kategorii
mistryní Evropy. A už dnes přemýšlí o
tom, že se zúčastní i dalšího ročníku. A
pokud jde o její budoucnost, chtěla by si
udělat ještě nějaké kurzy na make-up,
stát se vizážistkou a pracovat někdy třeba i v cizině.
Bára ale nebyla jediná žákyně školy,
která se probojovala na mistrovství Evropy. Sára Kotálová skončila jen o jediný bod mimo medailové umístění. Edita
Mikulovská pak školu reprezentovala v
disciplíně Face painting.

VELKÁ AFRICKÁ ZELENÁ ZEĎ

Saharu má zastavit hradba
z milionů stromů
...str. 8 a 9
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Čím bardi jako Žbirka či Lucie
předčili dravé mládí? ...str. 10
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Krematorium
se zase vrátí
do provozu
Před dvěma lety závada přerušila chod pecí
PETR KOZOHORSKÝ
KARLOVY VARY | Už dva roky je
mimo provoz kremační pec v karlovarském krematoriu. Poprvé se rozhořela
před dvaceti lety. Tehdy je instaloval
Jiří Bezděk, vedoucí kremačního oddělení brněnské firmy PKI Teplotechna.
Teď se do Karlových Varů znovu vrátil.
„Před dvaceti lety jsme vyměňovali
pece, které tady stály možná od samého
počátku krematoria,“ vzpomíná technik. Dnes má za úkol obnovit funkčnost
odstavené technologie. Ta už dva roky
neslouží svému účelu. A na jejím stavu
je to znát.
Přitom by technici do Karlových
Varů vůbec nemuseli, kdyby se před přibližně dvěma a půl lety podařilo prosadit generální opravu pece. „Žáruvzdorná vyzdívka pece vydrží 12 až 15 tisíc
žehů. Před dvěma a půl lety ovšem nebyla vůle investovat do technologie potřebné prostředky. A to byl začátek konce
karlovarského krematoria,“ tvrdí
Bezděk.
Právě kvůli chybějící generálce vyzdívky totiž před dvěma lety pec zahoře-

la. Od té doby stojí. Na zaměstnancích
brněnské firmy je znovu ji rozpohybovat. „Oslovili mě z radnice, já navrhl
technické řešení a teď začínáme s pracemi,“ říká Bezděk.

Pec přijde na šest milionů
Ty budou velice náročné. Jenom žáruvzdorná vyzdívka pece, kterou je nutné kompletně vyměnit, totiž váží úctyhodných 13 tun. „Jakmile se pustíme do
práce, zbude ze stávající pece jenom
kostra. Dostane nejen novou vyzdívku,
ale například také kompletně novou
elektroinstalaci,“ vypočetl Bezděk. Práce ovšem zahájil společně s kolegy na
rekuperační jednotce pece. Té se důkladná obnova dotkne také. Instalovat do
karlovarského krematoria zbrusu novou
pec by podle Jiřího Bezděka bylo technicky velice náročné. „Každopádně by
se to neobešlo bez výrazných stavebních úprav. Proto jsme zvolili cestu totální rekonstrukce stávající technologie.
Kdyby se to udělalo dříve, mohla pec
ještě dál fungovat,“ vysvětluje.
V České republice je podle Jiřího

Jiří Bezděk u odstavené kremační pece v karlovarském krematoriu. Její rekonstrukce začala před několika dny.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF
Bezděka na 100 tisíc úmrtí 70 tisíc
žehů. „Pokud někdo nevymyslí nějakou
převratnou technologii, budou proto kremační pece i nadále zapotřebí,“ prorokuje technik.
Původně se provoz v karlovarském
krematoriu dočasně zastavil v září
2017. I když se ještě na podzim téhož

roku mluvilo o rekonstrukci, nakonec
padlo rozhodnutí provoz neobnovovat.
Těla zemřelých se proto vozila až na
Chomutovsko. Nové vedení města si obnovu krematoria vytklo jako jednu z priorit. Za novou pec zaplatí město s finanční podporou kraje necelých šest milionů korun.

Mapu v knihovně ozdobí listopadové klíče
30 LET
OD LISTOPADU
JITKA DOLANSKÁ
CHEB | Chebští knihovníci se rozhodli
oslavit letošní třicáté výročí sametové
revoluce. V průběhu celého roku plánují knihovny pod názvem 30 dobrých
skutků uskutečnit řadu drobných akcí,
jejichž společným jmenovatelem bude
samet.
„Než cílit na listopad, kdy toho bude
všude kolem hodně, a určitě právem,
rozhodli jsme se přispět k výročí významné události komornějšími pořady
či akcemi. A jejich konání rozložit do

celého jubilejního roku,“ uvedla ředitelka Městské knihovny v Chebu Martina
Kuželová.
Podle jejích slov vymysleli knihovníci ze všech oddělení jakýsi nápadovník
všeho, co by bylo možné připravit vlastními silami a přizvat k tomu i veřejnost.
„Je to určitě lepší, než pořádat nějaké
akce takzvaně na klíč. Nerada bych prozrazovala všechno, kompletní třicítku
ještě ani nemáme, ale plánujeme například Retrodeskohraní. Každý, kdo má
možnost, přinese z domovů někdejší
společenské hry. A zkusíme je tu s návštěvníky jakéhokoli věku hrát. Na další akci bychom rádi vyrazili na kole na
hranice. Půjde o vyjížďku za svobodou
k pomníku železné opony. Zajímavé

bude jistě vyprávění některých osobností, které u nás v Chebu žily či působily,
když jinde překážely,“ říká Kuželová.
První akcí, kterou knihovna naplánovala, je tak trochu vzpomínkou na tehdejší cinkání klíčů. Před vstupem do
přednáškové místnosti je možné najít
obrys někdejší Československé socialistické republiky, který už zdobí několik

zavěšených klíčů. „Naším cílem je maketu, kterou vytvořil správce budovy
knihovny Václav Rotiš, zcela zaplnit.
Proto vyzýváme veřejnost, přijďte se starými nepotřebnými klíči, které se staly
symbolem revoluce, do knihovny,“ doplnila ředitelka Kuželová. K vidění je
také výstava knih dříve zakázaných autorů.
V rámci celoroční série akcí 30 dobrých skutků knihovny k výročí sametu
veřejnosti nabízí knihovna také Vzkazník. Jde o nástěnku umístěnou v přízemí hlavní budovy, kde se lidé vyjadřují
k otázce: Co ve Vás vyvolává rok
1989? Své odpovědi mohou připisovat
na místě, či si je předem připravit a připojit svůj lístek k ostatním.
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Panenka se chlubí šaty
od Blanky Matragi

Sokolovské muzeum vystavuje řadu zajímavých předmětů ze soukromé sbírky

pro důchod
bez starosti
telefon:

233 321 850

PETR PRZECZEK
SOKOLOV | Dětské odrážedlo z roku
1820 nebo panenka, kterou oblékla návrhářka Blanka Matragi. To jsou lákadla
výstavy Včerejší svět, která je až do 30.
března k vidění v přízemí sokolovského
zámku. Exponáty pocházejí ze sbírky
manželů Počepických z Lokte. „Vystavujeme naši sbírku, která se týká jízdních kol, kočárků a také dětských vozítek, jako jsou šlapací autíčka nebo tříkolky,“ uvedla Denisa Počepická. K vidění je tak průřez historickým vývojem
těchto dopravních prostředků. „Nejstarším exponátem z roku 1820 je dětská
drezína, je jediná v Evropě. Je to vlastně odrážedlo a předek pozdějších jízdních kol,“ popsala sběratelka jeden z vystavených unikátů.
Sbírka manželů Počepických není zaměřená na počet vystavených exponátů.
Oba se soustředili na to, aby představovala jednotlivé vývojové etapy cyklistiky. Její součástí je proto nejen historické odrážedlo, ale také dřevěné jízdní
kolo (kostitřas), později na scénu přišla
vysoká kola a nakonec se objevila takzvaná „safety“ kola. Tedy nízké
bicykly, jejichž koncepce se zachovala
víceméně dodnes. „Sbírka mapuje vývoj cyklistiky, ale také kočárků. Z každého období proto vystavujeme nějakou tu zajímavůstku,“ dodala Denisa Po-

Bolševník: Boj
bude pokračovat
i v dalších letech
KARLOVARSKÝ KRAJ | Ještě před několika lety byl Karlovarský kraj jedním
z nejvíce zamořených regionů nebezpečným plevelem. Do boje s nepůvodními
rostlinami se pustilo tehdejší vedení kraje v letech 2012 až 2015, stálo to celkem 81,5 milionu korun. Nynější výsledky podle hejtmanství vypadají
dobře. „Myslím si, že se stav velmi
zlepšil a že musíme udělat všechno pro
to, abychom ho udrželi,“ uvedla
hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. Kraj v minulosti získal na projekt
evropskou dotaci. Její podmínkou je,
aby byl procentuální výskyt takzvaných
invazivních rostlin v regionu do roku
2025 stejný jako v době ukončení projektu. Nyní opět chystá výběrové řízení
na jejich likvidaci. Už druhým rokem
jsou ale náklady o dva miliony korun
nižší, než bylo zvykem. Činí sedm milionů včetně daně.
(ple)

www.rentaznemovitosti.cz

Farmářské trhy
začnou v březnu

Manželé Počepických vystavují v sokolovském muzeu mimo jiné i panenku,
jejíž šaty navrhla Blanka Matragi.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF
čepická. Na výstavě je ale k vidění také
řada dalších historických zajímavostí.
Jednou z nich je i panenka, která se jako
jediná může pochlubit tím, že její oblečení pochází z dílny návrhářky Blanky
Matragi. Oblečená je ve stylu arabských princezen. Samotná panenka pochází zhruba ze 60. let minulého století
z limitované edice. Manželé Počepičtí k
ní mají osobní vztah. Když ji ale získali,
nebyla v nejlepším stavu.
A protože dlouholetým snem Denisy

Počepické bylo mít něco od Blanky Matragi, pokusila se téměř o nemožné. Mít
šaty na panenku. Manželé k ní dlouho
hledali cestu, než se jim podařilo ji oslovit. Jejich nápad ale slavnou návrhářku
zaujal. „Byl to pro nás velký osobní
úspěch, když pro nás ušila šatičky na panenku. Sama pak přiznala, že to bylo poprvé, nikdy to nedělala, a byla to pro ni
mnohem složitější práce než jakékoliv
jiné šaty,“ vzpomíná Denisa Počepická
na spolupráci s Blankou Matragi.

KARLOVY VARY | Zvýhodnit klasické
farmáře a malovýrobce od těch, kteří jen
přeprodávají zboží nakoupené jinde. To je
záměr karlovarského magistrátu ve vztahu
ke stánkařům, kteří prodávají na tradičních Farmářských trzích. „Chtěli bychom
právě takové přeprodávání omezit,“ vysvětlila filozofii změny ceníku primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová. Naznačila tím, že prodejci, kteří se neprokáží „farmářským“ certifikátem, zaplatí
za prodejní místo víc než jejich držitelé.
Farmářské trhy se pod taktovkou KV
City Centra budou konat tradičně před
budovou Městské tržnice. I letos se zde
farmáři sejdou sedmnáctkrát. Poprvé
29. března a naposledy poslední pátek
před Štědrým dnem.
Město už se ale začíná pídit po novém
místě, kde by se do budoucna mohly odehrávat. Prostranství před Městskou tržni(koz)
cí je malé.
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Objevte krásy Zlaté stezky

Od středověku spojovala Čechy s Podunajím historická Zlatá stezka, která dostala jméno
podle bohatství, jež přinášela. Systém tras se ustálil v podobě tří hlavních větví: prachatické,
vimperské a kašperskohorské. Vydejte se i dnes po stopách těchto historických stezek a seznamte
se s jedinečnou přírodou a unikátními pamětihodnostmi „Zelené střechy Evropy“, tedy
Šumavy a na ni navazujícího Bavorského lesa. Pokud hledáte to pravé místo pro váš aktivní
odpočinek, Zlatá stezka je ideální volbou!

Vydejte se na cestu

Zlatá stezka nabízí 631 km nově
vyznačených turistických tras, které vznikly v rámci projektu Interreg
a navazují na stejnojmennou síť
ve východním Bavorsku (Goldsteig), s níž jsou propojeny třinácti přeshraničními cestami. Vaše kroky
povedou Jihočeským a Plzeňským krajem po trasách značených Klubem českých turistů. Poznáte
je tak, že jsou vyznačeny logem stezky ve tvaru
oranžového písmene„S“, které reprezentuje hlavní

trasu, a modrého „S“, pro propojovací a přiváděcí
stezky. A Zlatá stezka vás nezklame ani pokud jste
milovníky hradů, zámků, muzeí, zřícenin, a krásných vyhlídek. Pokud k tomu přidáte dobré jídlo
a pití, váš zážitek bude nepřekonatelný.

Zelená střecha Evropy vás překvapí

Ať už jste zdatní nebo rekreační turisté, vyrážíte
sami, v páru nebo s partou přátel, věřte, že zdolat
alespoň jednu etapu stezky zvládne opravdu každý! Vydat se můžete například po historické trase
staré obchodní cesty se solí územím Národního
parku Šumava přes České Žleby, Stožecká luka
a vesničku Dobrá do horského městečka Volary
s typickými roubenými domy. Z Volar pak vaše
kroky mohou směřovat přes rozhlednu Libín, která
nabízí jedinečnou vyhlídku na panorama Šumavy,
až do Prachatic, renesanční perly Jihočeského kraje. Máte-li chuť se o historii stezky dozvědět více,
navštivte v Prachatickém muzeu interaktivní expo-

zici Zlaté stezky, která vás seznámí s obchodem se
solí v dobách dávno minulých.

Možností, kudy se vydat, je mnoho

Na www.zlatoustezkou.cz si můžete podrobně
prohlédnout jednotlivé etapy, jejich délku, převýšení i atraktivní místa, která na vás čekají. V interaktivní mapě si pak můžete naplánovat cestu podle
vlastní kondice a toho, co vás nejvíc baví a zajímá.
Ať už se chcete vydat jen na krátkou vycházku,
máte volný víkend nebo plánujete prožít delší čas
mimo každodenní shon a povinnosti, Zlatá stezka
na vás čeká.

Poznejte Zlatou stezku na vlastní kůži

Krajina Šumavy a Českého lesa je neobyčejně
malebná a krásná. Přesvědčte se sami a vyrazte
na Zlatou stezku. Více informací naleznete na
www.zlatoustezkou.cz, facebookovém profilu
Zlatá stezka a www.goldsteig-wandern.de.
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Česká republika

Jaký je Dušek doma? Moudrost
nechá na jevišti a občas tápe
Herečka a režisérka Iveta Dušková tráví v divadle
víc času než doma. Jak by také ne, když je šéfkou
Divadla Kampa, v němž působí i její manžel Jaroslav
Dušek, jejich dcera a syn. „Před lety mi řekli, že když
pořád remcám, ať se ukážu,“ vypráví principálka, která
hrála ve filmech Divoké včely či Musíme si pomáhat.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Dlouhá léta dávala manželka jednoho z nejosobitějších herců v Česku
bezmezně přednost rodinnému životu
před hereckou kariérou. „Občas jsem
měla pocit, že už divadlo nikdy hrát nebudu,“ vzpomíná charismatická Iveta
Dušková. Dnes přitom nejen opět dávno hraje, ale také píše, režíruje a je ředitelkou úspěšného divadla. Na jeho půdě
se pouští i do odvážných projektů. Jedním z nich bylo představení se ženami,
které přišly o dítě. „Jestli se v něčem zračí smysl divadla, je to v tomto představení. Dívám se na něj pokaždé,“ říká.
Sedíme spolu v hledišti Divadla
Kampa, které je v nadsázce vaším
druhým domovem. Ostatně jste mě
i přivítala se slovy, že je to vlastně
takové rodinné divadlo.
To rodinné divadlo vlastně ani nevzniklo záměrně. Když jsem sem poprvé
před deseti lety vstupovala, mělo divadlo svého provozovatele, který jej vedl.
Já byla pouze představitel jednoho ze
souborů, které zde hrály. Postupem
času se ale věci vyvíjely právě směrem
k tomu rodinnému modelu. Jednak proto, že Jarda toto divadlo hodně podporoval, a jednak proto, že jsem měla určitou vizi. Samozřejmě jsem také byla kritická vůči provozovatelům a mnohdy se
mi nelíbilo, kam některé věci spějí. Neustále chyběly peníze, protože se nežádalo o granty a tak dále. Nakonec to dopadlo tak, že před pěti lety mi bylo divadlo nakonec předáno s tím, že když pořád remcám, ať sama ukážu, jak to tedy
dělat. A já si tehdy řekla, že to je výzva.
Nezalekla jste se té odpovědnosti?
Zalekla, dokonce jsem to už dříve dvakrát odmítla. Pořád jsem si říkala, že se
objeví někdo jiný, kdo to povede tak,
aby nám tady bylo dobře. To se ale nedělo, a tak jsem si nakonec řekla: Dobře,
jdu do toho! Navíc mě podpořila dcera
Agáta i holky z našeho souboru Cylindr. Pomáhá nám i Jarda, který tady má
své dva pořady. Podporoval nás jednak

finančně a pak samozřejmě svým jménem. Moc mediálně známých lidí a obličejů profláknutých v seriálech u nás jinak není, ale to neznamená, že jsou horší herci. Naopak jsou to skvělí lidé a dělají moc dobré divadlo.
Povězte mi, kolik času běžně trávíte
v divadle? Jste tady víc než doma?
To určitě.
Ptám se proto, že jste před lety
v jednom rozhovoru řekla, že svému
muži Jaroslavu Duškovi občas rozumíte víc na jevišti, než doma v obýváku. Ale vzhledem k tomu, že jste
v divadle téměř pořád, vlastně to
není tak zlé.
Víte, Jarda je člověk, který si umí získat
davy a rád hovoří. Někdy vážně rozumím líp tomu, co říká z jeviště, než když
se doma o něčem dohadujeme. Protože
v kuchyni nebo v obýváku najednou
není za toho moudrého a všeobjímajícího, ale za normálního chlapa, který je občas také pěkně naprdnutý. Takže si někdy říkám: Vida, na jevišti, to jsou chytré řeči, ale teď se máme na něčem dohodnout, a je to problém! (smích)
Vůči publiku může být tedy někdy
srozumitelnější.
Publikum ho hlavně vidí v určité specifické podobě. Vůbec to nechci nijak shazovat. To, co dělá, co hlásá a jakým způsobem přemýšlí, je opravdu hodně originální a potřebné pro tuhle dobu. Ale Jarda není těmi samotnými myšlenkami. Je
to člověk. Hlásat všechny ty myšlenky
a žít jimi v každodenní obyčejnosti je
něco diametrálně rozdílného. Je to úplně
obyčejný mužský, který není dokonalý.
Umí mluvit před lidmi a sdělovat věci
srozumitelně a jasně, ale v normálním životě si také někdy neví rady a tápe.
O vašem muži je známé, že se nebojí experimentovat s věcmi jako
je hladovka, chození bos a podobně. Jsou tyhle v jistém smyslu extrémy blízké i vám?
Některé ano, některé ne.
Nebo lépe řečeno cítím, že
některé si nepotřebuji vyzkoušet. Jako chození bez
bot v zimě. Neláká mě to.

Ale spoustou věcí mě inspiruje, třeba
plaváním v ledové řece. Ze začátku jsem
s ním chodila, aby se mu něco nestalo,
trochu jako dozor. Fascinovalo mě, s jakou absolutní lehkostí a klidem se dokáže do vody ponořit. Sledovala jsem ho
a říkala si, že to musí být úplně snadné
a že to musím zkusit také. Poradil mi, ať
vůbec na nic nemyslím a prostě jenom
jdu do vody… Bylo to šílené! (smích)
Nicméně jsem se ponořila, neudělala
jsem sice žádná tempa, ale zvládla jsem
to a měla dobrý pocit. Navíc si myslím,
že otužování zdraví pomáhá, a když jdete přes své hranice a možnosti, tak se zocelujete. Pokud to tedy zrovna neodnesete zápalem plic. (smích)
Na repertoáru Divadla Kampa mě zaujala hra, jejíž jste autorkou i režisérkou. Jde o představení Budu všude
kolem tebe, které vypráví příběhy
matek, jež přišly o dítě. Ony samotné
navíc v představení hrají. Jak jste se
k tak náročnému projektu dostala?
Přišla za mnou Martina Hráská, ředitelka spolku Dlouhá cesta, který pomáhá
rodičům po smrti dítěte, že by maminky
měly touhu udělat divadlo. A jestli bych
to s nimi nezkusila. Ze začátku jsem vůbec nevěděla, jak s nimi budu komunikovat, protože takovou zkušenost nemám a nejsem psychoterapeut. Pak
jsem se s nimi začala setkávat v podkroví našeho divadla, kde jsem jim řekla:
Holky, já zatím nevím, jak na to.
Vyprávějte mi. Takhle jsme se
scházely půl roku. Povídaly
jsme si, pouštěly hudbu, tancovaly… Až postupně
jsem mohla začít dávat
dohromady konkrétní
podobu hry.

Původně jsem si říkala, že maminky budou hrát samy sebe a ostatní postavy,
které do děje vstupují například jako
oznamovatelé špatných zpráv, budou
hrát naše herečky ze souboru. Jenomže
pak jsem zjistila, že tyhle ženy jsou neskutečně šikovné a že vůbec nepotřebují pomoc našich hereček. Naopak pouze
s nimi v různých rolích má tohle představení neuvěřitelný účinek na diváka.
I pro ně samotné to začalo mít léčivý
rozměr. Jestli se v něčem zračí smysl divadla a je naplněný na tisíc procent, je
to v tomto představení. Dívám se na něj
pokaždé. A vždy jsem dojatá. Budeme
ho hrát ale už jen do dubna, kdy je derniéra. Jedna z maminek už hrát nechce
a já ho nechci přezkušovat s jinými herečkami. Nebylo by to ono.

Věděla jste od začátku, že po herecké stránce
maminky
představení zvládnou?

FOTO | ONDŘEJ KOŠÍK, MAFRA
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Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

o

Foto: Radek Cihla, MAFRA

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.
Jan Sůra
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

pravděpodobností nucená návštěva autoservisu.
Velký skandál s podvody při měření emisí z dieselových motorů,
který objevily u vozů koncernu
Volkswagen americké úřady, dorazil i do Česka. Volkswagen včera přiznal, že problém se týká 11 milionů
aut po celém světě, mezi nimi i zatím neupřesněného množství těch,
co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla s motorem označovaným koncernem jako EA 189, v
praxi jde o naftové motory o objemu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky koncernu teď dávají dohromady seznam všech aut, kterých se závada
na softwaru týká. V Česku půjde například o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.
„Vědět bychom to měli během
zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto, které se
skandál také týká. Z Volkswagenu
nakupuje většinu motorů, které do
svých aut montuje.
Včera nebylo známo, zda nepříjemnosti čekají tisíce, nebo statisíce majitelů aut. Vozy koncernu
Volkswagen jsou v Česku dlouhodobě nejprodávanější a mají až padesátiprocentní podíl na trhu nových
automobilů.
Zatím není jasné, co všechno budou v servisech s auty s takovými
motory dělat. Nejčastěji se mluví o
tom, že bude stačit jen nahrát nový
software. „Technický vývoj skupi-

Fakta
Kterých škodovek
se problém týká:
Jedná se o některé dieselové motory TDI řady EA 189 s objemem 1,6
a 2,0 u starších verzí modelů Škoda Fabia, Roomster, Octavia nebo
Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů
vozů. Kolik českých majitelů bude
muset do servisu, automobilka Škoda včera neuvedla.
ny Volkswagen intenzivně pracuje
na technickém řešení. Zákazníky
budeme odpovídajícím způsobem
informovat,“ dodal Baláž.

Náklady na takové úpravy vždy
nese automobilka. Volkswagen si
už vyhradil 6,5 miliardy eur na krytí ztrát, akcie za dva dny ztratily čtyřicet procent hodnoty a čím dál
více se mluví o konci šéfa celého
koncernu Martina Winterkorna.
Na rozdíl od jiných svolávacích
akcí ale nemusí řidiči trnout hrůzou, zda je jejich auto bezpečné.
Software, který umožnil ošálit úřady při měření emisí, nemá na bezpečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že
všechna nová auta ze Škody Auto
aktuálně už podobný problém nemají.
Celý koncern ale musí řešit především ohrožení pověsti a důvěry zákazníků. I když je otázkou, jak moc

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci
Ministři vnitra EU
schválili velkou většinou kvóty na rozdělení dalších 120 tisíc
uprchlíků. Česko, které nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.
Luboš Palata
redaktor MF DNES
BRUSEL Evropská unie sáhla včera ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová15223

9

ní kvalifikovanou většinou porazila
odpor Česka, Slovenska, Maďarska
a Rumunska proti povinným
kvótám na rozdělení 12O tisíc
uprchlíků. Finsko se zdrželo.
Hořkost očekávané porážky je o
to větší, že se od zbytku visegrádské čtyřky odpojila Varšava, která
odmítla jít do předem prohraného
boje.
„Visegrádská čtyřka přestala dočasně existovat. Polákům nerozumím,“ řekl ministr vnitra Milan
Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,
která nebude fungovat,“ dodal a naznačil, že Česko může proti dohodě
podat žalobu u Evropského soudu
v Lucemburku. Slovenský premiér
MF DNES XXVI/223
Předplatné 225 555 566

„V Bruselu byl dnes
poražen zdravý
rozum.“
Milan Chovanec
ministr vnitra

zemí je připraven vynutit si rozhodnutí zcela nezvyklým většinovým
hlasováním. „Je nepřípustné, že by
Evropa dala svým občanům a světu
najevo, že tento problém nedokáže
řešit,“ prohlásil německý ministr
vnitra Thomas de Maiziere.

Fico dokonce uvedl, že „dohodu
Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíjelo Německo, jež je cílem většiny žadatelů o azyl a odhaduje, že letos
jich především z válkou zničené Sýrie přijme až milion. Berlín dával
najevo, že v případě pokračujícího
odporu Česka a dalších několika

Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty problém neřeší a Německu, alespoň
zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli
největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se totiž podle kvót budou rozdělovat žadatelé o azyl z takzvaných „hotspotů“ – registračních center v hraničních zemích schengenského prosto-

ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by
měly další země EU převzít asi 66 tisíc uprchlíků. Jenže běženci, kteří
by se mohli přerozdělovat, nyní
chybí. Itálie a Řecko je totiž poslední měsíce neregistrují, ale posílají
rovnou dál. Pokud se to nezmění,
budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být přemístěno dalších 54 tisíc uprchlíků,
prohlásilo, že „není hraniční zemí
EU“, protože uprchlíci museli projít Řeckem nebo Itálií či Bulharskem, a odmítlo účast na programu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Evropská komise v přerozdělovací rezervě, například pro Chorvatsko.
Pokračování na str. 2

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €
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lidé řeší právě emise. „Aktuální problémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na reputaci, tržby a zisk automobilky mohou být značné, a to nejen na úrovni mateřské společnosti, ale i dceřiných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom
nejsou dobrou zprávou ani pro českou ekonomiku. Volkswagen a odbyt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Česku největší firmou, tak na další výrobce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW „vyrostli“ a dodávky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8
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Česká republika

Hitler na Pražském hradě. Hodinu
Byl to nejtemnější okamžik v moderních dějinách
této země. Před 80 roky, 15. března 1939, německé
vojsko nad ránem vpadlo do českých a moravských
zemí. Ještě téhož dne dorazil do Prahy i Adolf
Hitler. Kdo mu na Hradě snědl večeři, jaké vlastní
zásady porušil a jak vypadal jeho program druhý
den, kdy vyhlásil vznik protektorátu?
ZÁBLESK
HISTORIE
MARTIN BRABEC
ČR | Byly to hodiny, které zbortily poslední naděje Čechů, že i po mnichovských
událostech podzimu 1938 budou mít nadále vlastní stát. V úterý 14. března 1939 odjeli prezident Hácha a ministr zahraničí
Chvalkovský vlakem do Berlína, aby
s Adolfem Hitlerem dojednali nějakou obdobu samostatného státu po odtržení Slováků. Brzy ráno druhého dne – 15. března –
Hácha po brutálním Hitlerově nátlaku podepsal protokol, v němž coby prezident
a vrchní velitel armády „klade osud českého národa a země do rukou vůdce německé Říše“. Němci stejně na nic nečekali, některé oblasti začali zabírat už 14. března.
Jen několik hodin po podpisu protokolu
Hitler vlakem vyrazil na inspekční cestu
přes sudetské oblasti do České Lípy a odtud – neplánovaně – autem až do Prahy. Připomeňme si, jak se tehdejší události odehrávaly. Nutno podotknout, že některé časové
údaje se ve vzpomínkách pamětníků, ale
i v podání historiků mírně liší. Přesto dávají
poměrně plastický obraz toho, jak se nacistický Ďábel usídlil na Pražském hradě.

Středa, 15. března 1939
8:00 – „Vůdcův zvláštní vlak“ vyráží
z berlínského Anhaltského nádraží. Cíl:
Česká Lípa. Důvod: Inspekce německých
vojsk mířících přes zabrané sudetské oblasti do zbytku českých a moravských zemí.
Hitler je doprovázen mimo jiné říšským ve-

litelem SS Heinrichem Himmlerem, ministrem zahraničí von Ribbentropem či v budoucnu Čechům tolik známým Reinhardem Heydrichem, jenž byl tehdy šéfem
mocné Bezpečnostní služby – Sicherheitsdienst. Emil Hácha je v těch chvílích ještě
v Berlíně. Hotel opustil až kolem 11:00,
kdy se vydal na cestu vlakem zpět domů.
8:30 – První německé jednotky dorazily
do Prahy, na Hrad dorazí po 9. hodině.
10:00 – Hitler značnou část dopoledne
ve vlaku údajně prospal, vstal až k poledni.
14:28 – Vlak dorazil do České Lípy. Zde
Vůdce vítají hlavní představitelé sudetských Němců – K. H. Frank a Konrad Henlein. Venku vládne mimořádně špatné počasí, po krajině se válí hustá mlha, padá
mokrý sníh a za kabáty se nepříjemně dere
chlad. Přesto Vůdce vítají davy Němců. Jejich nadšení nebere konce. Většina historiků se shoduje, že následné přesednutí do
vozidel a cesta z České Lípy až do Prahy
a na Hrad byla dílem momentálního Vůdcova rozhodnutí. Byl natolik omámen
rychlým postupem vojsk, že zatoužil jako
dobyvatel stanout na Pražském hradě, a to
dokonce dřív než jen pár hodin předtím porobený prezident Hácha. Hitlerův doprovod si nebyl jistý vhodností tohoto nápadu, obával se, zda bude možné říšskému
kancléři zajistit bezpečnou cestu. Diktátor
si ale svoji triumfální cestu nenechal rozmluvit. Německé vyslanectví bylo o Vůdcově rozhodnutí vyrazit do Prahy informováno zřejmě až kolem 16. hodiny.
16:45 – Vůdce a jeho doprovod přesedají
do několika vozidel a do Prahy vyrážejí
přes Mělník. Navzdory počasí Hitler z otevřeného auta kyne pochodujícím německým vojákům. V tu dobu – v 16:52 – měl

STŘEDA, 15. BŘEZNA 1939, DOPOLEDNE:
Německé vojsko obsazuje Prahu. První jednotky příjíždějí už po osmé hodině ranní.
Wehrmacht zajišťuje strategické body jako
mosty, nádraží a brzy vpochoduje i do areálu Pražského hradu.
FOTO | ARCHIV MAFRA

NEJSLAVNĚJŠÍ FOTOGRAFIE. Snímek Adolfa
Hitlera prohlížejícího si pražská panoramata vznikl 16. března 1939. Originální komentář tehdy zněl: „Adolf Hitler, ochránce všech Němců, tvůrce nového řádu.“
Vůdcovo rozjímání nad Prahou se o několik let později stalo motivem jedné
z nejznámějších protektorátních známek. Vydána byla v dubnu 1943 u příležitosti Hitlerových 54. narozenin, a to ve dvou nominálních hodnotách. Celkem
u obou známek vzniklo na 2,4 milionu exemplářů. FOTO | ARCHIV MAFRA A WIKIPEDIA
už do Prahy dorazit z Berlína vlak s Emilem Háchou. Nacisty byl ale úmyslně víc
než tři hodiny zpožďován, aby prezident
dorazil do Prahy až po Hitlerovi.
V Praze v té době už operují skupiny
agentů Abwehru, Sicherheitsdienstu
a gestapa. Začalo zatýkání předem vytipovaných osobností demokratických i komunistických sil, Židů a německé emigrace.
Během prvních dvou dnů šlo o několik stovek lidí. To vše pod krycím označením
Aktion Gitter – Akce Mříže.

STŘEDA, 15. BŘEZNA 1939, ODPOLEDNE: Sudetští Němci v České Lípě nadšeně vítají Adolfa
Hitlera a jeho doprovod, který přesedl z vlaku do
aut a vyráží do Prahy.
FOTO | ARCHIV J. ČVANČARY

19:15 – Po chvilkovém bloudění uličkami
Malé Strany Hitlerova kolona přijíždí až
na nádvoří Pražského hradu. Vítá ho těžký sníh, chladný vítr od severozápadu.
Jak následně poznamená dobový tisk:
„Tak ošklivý den této zimy ještě nebyl.“
Jak symbolické, chtělo by se říct. Hradní
stráž a čeští četníci museli udělat místo německým jednotkám, které zaplnily hradní
areál. Nad Hradem, sídlem českých králů,
ještě téhož večera zavlála Vůdcova osobní standarta.

ČTVRTEK, 16. BŘEZNA 1939: Adolf Hitler podepisuje výnos
o vyhlášení protektorátu Čechy a Morava. Prezident Hácha
se o jeho znění dozvídá až z rohlasu. S Hitlerem pak na
schůzce formálně hovoří asi půl hodiny. FOTO | ARCHIV MAFRA
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po hodině, jako před 80 lety
20:00 – Hitler a jeho doprovod se ubytovali v části Pražského hradu určené návštěvám. V té době rokující čeští ministři
o tom zřejmě neměli ani potuchy. Nebo
přinejmenším se jim nedostalo oficiálního
oznámení. Historik Tomáš Pasák popisoval tuto paradoxní situaci následovně:
„Během jednání vyvolal Havelku (vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, pozn.
red.) plukovník Němeček a sdělil mu, že
v Carolově křídle Pražského hradu se ubytovává Hitler se svými spolupracovníky.
Zajímavá byla reakce ministra zahraničí
Chvalkovského, který Havelkovi odpověděl, že je to nesmysl, vyčítal mu, že opět
ztratil nervy a věří každé bajce.“ Jenže,
jak víme, nešlo o bajku, ale o skutečnost.
20:30 – Do pořádně prekérní situace se dostala skupinka německých důstojníků generála Blaskowitze, kteří Hitlerovi,
Himmlerovi a spol. snědli opulentní bufetovou večeři, jež narychlo nechali připravit lidé z německého vyslanectví a správy
Hradu. Důstojníci si zkrátka mysleli, že je
to jídlo určené pro ně. Ačkoliv zní tato historika bizarně, tak například i podle historika Jana B. Uhlíře nejde o výmysl. Historka je doložená konkrétními svědectvími.
Hitler a jeho suita ale samozřejmě o hladu nezůstali. Pražská Lippertova lahůdkářská firma se nenechala zahanbit a okamžitě zajistila náhradní večeři. V tomto kontextu se traduje, že Hitler – ač abstinent
a vegetarián – toho večera ochutnal také
vyhlášenou pražskou šunku a usrkl i české pivo.
Večer – s několikahodinovým zpožděním – dorazil na Hrad i prezident Hácha.
O tom, že Hitler už je tam dřív, nevěděl.

Čtvrtek, 16. března 1939
02:00 – V pozdních nočních, respektive
spíše v brzkých ranních hodinách Hitler
diktuje znění výnosu o vzniku protektorátu. Odchází spát.
9:00 – Pracovní den začal Hitler na své poměry nezvykle brzy, již okolo 9. hodiny
přijal K. H. Franka. Právě toto dopoledne
vznikla slavná fotografie, na níž se Hitler

Pod hákovým křížem

ČTVRTEK, 16. BŘEZNA 1939: Adolf Hitler při slavnostním nástupu německých okupačních vojsk na Pražském hradě.
FOTO | BUNDESARCHIV
kochá pohledem z okna Hradu. Bedlivě si
prohlíží Prahu, počasí už je příznivější,
byť sněhové vločky tu a tam občas padají,
silnice jsou mokré. Hitlerovi ale „kazí“ výhled Petřínská rozhledna. „Musí zmizet,
kazí celkový dojem z pohledu,“ pronesl
směrem k Frankovi v imperiální náladě.
Nebyla to jediná audience toho dne, říšský kancléř přijal mimo jiné pražského primátora Otakara Klapku i nově jmenovaného primátorova náměstka Josefa Pfitznera. Mimochodem, po válce tohoto horlivého nacistu čeká trest smrti oběšením.
11:00 – Hitler vydává výnos o zřízení protektorátu, české politické kruhy – ani prezident Hácha – se na jeho přípravě nijak nepodílely. Samotný Hácha se jeho znění dozvěděl až poté, co je přednesen v rozhlase.
V brzkém odpoledni pokračuje série
schůzek. Hitler asi půl hodiny rozmlouvá
s Háchou, pozve si například i generála
Jana Syrového.
Vůdcův program zahrnoval i přehlídku
čestné jednotky německých vojsk
a pozdravení se s německými studenty na
nádvoří Hradu. Ve svém voze také vyrazil
na údajně zhruba hodinovou projížďku

Prahou, zdraví se s nadšenými pražskými
Němci.
Odpoledne Hitler se svým doprovodem
opouští Hrad a míří do České Lípy, kde na
něj čeká jeho zvláštní vlak. Dalšího dne
Vůdce navštíví Brno.

Nedostali jste lázNě od pojišťovNy? Nevadí!

Máme pro vás dokonalou náhradu:
FRaNtišKolázeŇsKoU lÉČeBNoU KÚRU BoNUs
Už více jak 200 let pomáhají naše unikátní přírodní léčivé zdroje
od nemocí a řady zdravotních neduhů.

INZERCE

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

síla Naší lÉČBy je zNát. přesvědčte se o tom i vy!

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

tel.: 773 191 811, trofejeeu@gmail.com

EXKLUZIVNÍ LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ POBYTY
8 DNÍ = 7 NOCÍ V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH - HOTEL RICHARD****

14.04. – 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
10x procedura dle doporučení lékaře
Bazén, vířivka, ﬁtness studio, pitná kúra, župan

REZERVACE: TEL.: 354 696 111 – E-MAIL: recepce@hotelrichard.com

Vyhlášení protektorátu (na snímku),
oficiálně Výnos vůdce a říšského kancléře o
zřízení Protektorátu Čechy a Morava, tvořilo
13 článků obsahujících 27 bodů. Kromě
Adolfa Hitlera jsou pod nimi podepsáni
Wilhelm Frick (ministr vnitra), Joachim
von Ribbentrop (ministr zahraničí) a Hans
Lammers (vedoucí úředník říšského
kancléřství). Na základě tohoto výnosu se
české země staly autonomní součástí
velkoněmecké říše. Šlo samozřejmě
o „autonomii“ čistě proklamativní, a to ani
ne tak pro udržení klidu v obsazené zemi,
ale hlavně kvůli mínění v zahraničí.
Tvrzením, respektive lží, že Češi budou mít
reálnou autonomii, se měl odstínit fakt, jak
nehorázně Němci porušili podmínky
mnichovské dohody z podzimu 1938.

Co NaB í zí Me?
14x ubytování ve vybraném lázeňském hotelu (savoy **** Goethe ***)
● 36 léčebných procedur
● plnou penzi (snídaně, oběd a večeře) ● vstupní a výstupní lékařské vyšetření
● 1 Bonusovou službu navíc:
1. 14 nápojů k obědu či k večeři během Vašeho pobytu NeBo
2. peNdoliNeM nebo vlakem i. třídou tam i zpět za 299 Kč NeBo
3. volný vstup do akvaparku po dobu lázeňského pobytu – největšího akvaparku českých lázní.

●

to vše za sKvě lÉ Ce Ny: od 15 990 Kč
Nebo přemýšlíte, že byste přijeli přes Vaší zdravotní pojišťovnu? Rozhodně! Máme smlouvu se všemi
českými zdravotními pojišťovnami a doplatky na hotelu Goethe*** zůstávají stejné jako v roce 2018!

NavíC v termínu od 28.10. do 22.12. 2019 a od 5.1.2020 do 1.3.2020 máme všechny
dvoulůžkové pokoje na hotelu Goethe*** zcela bez doplatku!

tel: 354 203 000 Hotel savoy****; tel: 354 204 000 Hotel Goethe***

recepce@spahotel-savoy.cz; recepce@spahotel-goethe.cz
www.spahotel-savoy.cz; www.spahotel-goethe.cz
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Saharu má zastavit gigantická
Rozpínavost největší
pouště světa - Sahary,
má zabrzdit futuristická
obří zelená hradba.
Afriku proto od východu
k západu protne pás
tvořený miliony stromů,
které písek zadrží.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Pouště dokážou za staletí „sníst“
celé provincie i státy. Pohybují se a rozpínají. Severní bod největší pouště světa,
Sahary, je přitom od Prahy vzdálený pouhé 2000 kilometrů, od hranice Evropské
unie jen pár desítek kilometrů. Mnozí
mají jistě v paměti loňský duben, kdy písečný prach ze Sahary zasypal i Česko,
což se projevilo zejména nárůstem tržeb
pro myčky aut.

Jenže obrovská poušť v Africe působí
mnohem horší problémy. Od roku 1980
do současnosti se rozšířila o 233 kilometrů na jih, na sever pak o 106 kilometrů.
Každým rokem ukousne pastevcům a zemědělcům velký kus úrodné africké
půdy, písek už zasypal mnohé vesnice
a jejich obyvatele donutil hledat obživu

jinde. Zatímco Evropská unie problém
s tak výrazným suchem naštěstí neřeší,
její sestra – Africká unie, má Saharu a sucho jako jednu z priorit.
V roce 2007 se 54 afrických států rozhodlo spojit síly. Dohodly se, že z počátku zainvestují 119 milionů dolarů a postaví zeď. Ovšem ne ledajakou.

Přestože Sahara pravděpodobně posledních 70 tisíc let vypadá
relativně stejně jako dnes, v jednom období před 5 až 7 tisíci
lety byla ale mnohem zelenější
a vhodná pro pěstování plodin
a pastevectví. Mohlo za to mírně
změněné klima, kdy nad Saharou pršelo. Na mapě je vidět,
kudy povede africká zelená zeď,
jež má díky milionům vysázených stromů zabránit dalšímu
rozšiřování Sahary.
FOTO | PROFIMEDIA, WIKIPEDIA

INZERCE

TERMÁLY MAĎARSKO – autobusem – ODJEZDY KARLOVY VARY
JUFA Vulkan T.R.**** – Celldömölk

3. 4.–7. 4.

6 390 Kč

4× ubytování, polopenze, doprava

Th. Hotel Balance – Lenti

1. 5.–5. 5.

6 990 Kč

4× ubytování, polopenze, doprava

Répce Gold**** – Bükfürdő

16. 5.–19. 5.

6 590 Kč

3× ubytování, polopenze, doprava

Park Inn**** – Sárvár

14. 5.–22. 5.

14 990 Kč

7× ubytování, all incl., doprava

Danubius Sárvár**** – Sárvár

14. 5.–22. 5.

14 990 Kč

7× ubytování, all incl., doprava

Danubius Bük**** – Bükfürdő

14. 5.–22. 5.

14 990 Kč

7× ubytování, all incl., doprava

Répce Gold**** - Bükfürdő

23. 7.–31. 7.

13 390 Kč

7× ubytování, polopenze, doprava

Répce*** – Bükfürdő

23. 7.–31. 7.

12 390 Kč

7× ubytování, polopenze, doprava

JUFA Vulkan T.R.**** – Celldömölk

23. 7.–31. 7.

11 590 Kč

7× ubytování, polopenze, doprava

JUFA Vulkan T.R.**** – Celldömölk

10. 9.–18. 9.

10 590 Kč

7× ubytování, polopenze, doprava

Park Inn**** – Zalakaros

10. 9.–18. 9.

11 500 Kč

7× ubytování, polopenze, doprava

Hotel Karos Spa – Zalakaros

10. 9.–18. 9.

9 990 Kč

7× ubytování, polopenze, doprava

Danubius Aqua**** – Hévíz

10. 9.–18. 9.

13 590 Kč

7× ubytování, all incl., doprava

Danubius Bük**** – Bükfürdő

16. 10.–20. 10.

7 990 Kč

4× ubytování, all incl., doprava

JUFA Vulkan T.R.**** – Celldömölk

16. 10.–20. 10.

6 390 Kč

4× ubytování, polopenze, doprava

Danubius Bük**** – Bükfürdő

21. 11.–24. 11.

6 290 Kč

3× ubytování, all incl., doprava

Park Inn**** – Sárvár

24. 11.–28. 11.

7 290 Kč

4× ubytování, all incl., doprava

Ceny jsou za os. ve 2lůžk. pokoji, zahrnují dopravu, uvedenou stravu a vstup do veřejných term. lázní či hotelového wellness, služby delegáta.

Info, trasy a další termíny na www.hungariatour.cz
CK Hungariatour – Písek, Harantova 1359, Tel.: 737 332 565
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zelená zeď
INZERCE

ktor

Já jsem
ždé
tahoun ka
party...

km široká má být
„zeď“ ze stromů, která
protne celou Afriku.

34 bodů = plyšák za 29,90 Kč
10 bodů = plyšák za 149,90 Kč
Body za své nákupy můžete získat od 7. 2. do 17. 4. 2019. Získané body lze uplatnit od 7. 2. do 24. 4. 2019.
Akce s plyšáky platí do vyprodání a vydání zásob v jednotlivých prodejnách Penny Market s. r. o. Částka pro získání bodů platí po odečtení veškerých slev, částek za vratné obaly a loterijní služby.
Obrázky plyšových hraček jsou pouze ilustrativní. Pets2cuddle TM & © 2019 TCC Global N.V. Všechna práva vyhrazena. Více na www.penny.cz.

Z NAŠÍ

ČT 14. 3. – NE 17. 3. 2019
MAX.

VEJCE ČERSTVÁ
10 velikost M
10 ks | 1 ks 1,99 Kč

BALENÍ

osoba/den

MED LUČNÍ
900 g | 100 g 15,- Kč

19,90

VÝHODNĚ

46%

36,90�

KINDER
SURPRISE MAXI*
100 g

69,90
MAX.

24

74,90

ks

osoba/den

10

ks

osoba/den

100 g 3,32 Kč

19,90
12

MAX.

MLÉKO
TRVANLIVÉ
TATRA*
1,5 % tuku
1l

RÝŽE DLOUHOZRNNÁ
VITANA*
6x 100 g

ks

osoba/den

10,90
OKURKA
SALÁTOVÁ
1 ks

2+1

99,90

CENA BEZ PENNY KARTY

135,-

9,90
16,90�

26%

100 g 38,95 Kč

MLÉKO
KONDENZOVANÉ
SALKO | 397 g

30,60/1ks

100 g 11,56 Kč
cena za 1 ks 45,90 Kč

41%

TRPASLIČÍ
RODODENDRON*
různé druhy
1 ks

129,-

KÁVA TCHIBO
GOLD SELECTION
instantní | 200 g

45,90�

77,90

56%

179,-�

2+1

2

GRIOTKA,
6
PEPRMINT,
VAJEČNÝ LIKÉR
KRÁLOVSKÁ PALÍRNA
18 % alk., 19 % alk.,
17 % alk. | 0,5 l
MAX.

Afričtí zemědělci, zejména na západě
kontinentu, bojují proti suchu prastarou
metodou zvanou Zai. V 80. letech ji
inovoval negramotný zemědělec Yacouba
Sawadogo ze státu Burkina Faso, poté, co
jeho rodnou „hroudu“ zasáhla extrémní
sucha. Mnoho lidí odešlo, Yacouba ale
zůstal. Zai spočívá například v hloubení
jam, které se naplní kompostem, poté se
vloží semena či sazenice stromů. V období
dešťů se jáma plní vodou, která se v ní
během sucha drží a rostlina neuschne.
Yacouba sázel odolné fazole a proso, ale
i stromy. Postup fungoval, k Yacoubovi se
přidávali další a další. Osamocený
zemědělec zachránil desítky tisíc hektarů
půdy, které by jinak nejspíš pohltila poušť.
V roce 2010 vznikl o osamělém boji
zemědělce film „Muž, který zastavil poušť“.

SMĚS
Z ROZMĚLNĚNÝCH
MAS XXL*
1 kg

AKČNÍ NABÍDKY

MAX.

Pouštní hospodáři

Umí se pěkně kočkovat
a vždy je s nimi psina
200 Kč nákupu = 1 bod

Lesní bariéra v Číně i Izraeli
Afrika ale není první, kde mají zkušenosti
s „velkou zdí“. Megalomanský projekt
má za sebou už také Čína. Samozřejmě se
nejedná o jediný objekt postavený lidmi,
který je vidět z vesmíru, legendární starověké opevnění Velká čínská zeď, ale o projekt z konce 20. století zvaný „Velká čínská zelená zeď“. Číňané se od roku 1978
snaží zastavit rozšiřování pouště Gobi
a ukázalo se, že to jde.
Hotovo má být sice až v roce 2050,
ovšem už dnes se v určitých oblastech podařilo Gobi, která se na mnoha místech rozšiřovala až o tři kilometry ročně, zabrzdit.
Velkým vzorem, i když v mnohem
menším měřítku, je takzvaný Jatirský les,
největší uměle vysázený les v Izraeli. Čtyři miliony stromů jako borovice, olivov-

... a já vždycky
slíznu smetanu.

MAX.

Senegalci kolem 12 milionů nových stromů. Zeď by „královnu pouští“, jak se Sahaře někdy přezdívá, měla nejen zastavit, ale
přinést do regionů prosperitu. V okolí
„zdi“ totiž žije asi 236 milionů lidí. Mnoho z nich by při stavbě a údržbě gigantického projektu dostalo práci, ze dřeva by
se postupně stávala obchodní komodita,
rozšířilo by se zemědělství a podobně.

Snehul

He

17

ník, akácie a další měly zastavit a zlepšit
životní podmínky na okraji Negevské
pouště, která zaujímá asi 70 procent rozlohy židovského státu. Projekt měl mnoho
skeptiků, nakonec byl a je úspěšný. Vznikl zde dokonce Institut pro výzkum pouště, kde se lidé z celého světa na Jatirském
lese učí, jak desertifikaci zastavit.

ka

Aby byla efektivní, zeď musí být široká
asi 17 kilometrů a povede napříč celým
světadílem – téměř osm tisíc kilometrů.
Projekt, který už odstartoval, dostal oficiální název „Velká zelená zeď“ a má jediný hlavní úkol – zastavit rozšiřující se Saharu. Plán je jasný, pás zeleně začne v Senegalu na východě Afriky a skončí ve státě Džibutsko na západě, tam, kde je Africký roh. Právě Senegal se stal koordinátorem celého projektu a chce jít všem jedenácti zemím, kde má zelená bariéra vyrůst, příkladem. Jen v roce 2017 vysázeli

Není zeď jako zeď
Sahara má rozlohu přibližně jako USA, tedy přes
9 milionů km2. Právě na jihu Spojených států se
snaží americký prezident Trump postavit podél
mexické hranice 3 tisíce kilometrů dlouhou zeď,
aby zabránil nelegální migraci. Zatímco africkou
„zelenou“ zeď podporuje většina světa, ta
americká budí rozpaky. Trump v únoru vyhlásil
na hranicích stav nouze, což mu otvírá účty, ze
kterých by na stavbu zdi chtěl uvolnit až 8 miliard
dolarů, což je skoro 70krát víc, než je startovní
rozpočet zdi africké. Americký kongres se
stavbou zdi tak, jak ji chce Trump, nesouhlasí.

osoba/den

PIVO PILSNER URQUELL
světlý ležák, sklo
0,5 l | 1 l 39,80 Kč
záloha na lahev 3,- Kč

19,90
26,90�

ks

osoba/den

P EPRAVKY

26%

1 l 119,80 Kč

59,90
74,90�

20%

Chyby v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké
poptávky dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen v obvyklém množství (tj. max. 6 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 24 ks na osobu a den, lahvové pivo
max. 40 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak). *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu jedinečná nabídka na toto
zboží platí pouze první den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům.
Vzhledem k faktu, že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování
ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z. s., (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné. Více na www.penny.cz. Přijímáme:

10 15. března 2019

Česká republika

Energičtí bardi
versus mladé pušky
Ceny Anděl ukázaly, že staří dobří interpreti
jako Miro Žbirka či kapela Lucie ještě
pořád umí zválcovat mladé ambiciózní
muzikanty. A svou vitalitou všechny překvapil
i 86letý hudební nestor Josef Zíma. Jak Anděly hodnotí
hudební publicisté Josef Vlček a Václav Hnátek?
FOTO: MAFRA,, Herminapress
p

pOlákOVá TěŽkO Hledá kOnk
kuRenci
zpěvačka a herečka Bára Poláková si odnesla dvě andělské sošky, a to jako nejlepší zpěvačka a za nejlepší videoklip. „Bára je nesmírně kreativní
multiinterpretka. Vypadá to, že se v ženské kateegorii
konečně objevilo něco zajímavého, i když pravd
da je,
že na Slavících její jméno mezi nominovanými objevy
o
zaznělo už před několika lety. Na jejím úspěchu
u se
projevuje také další věc, a tou je šílený nedostattek
zpěvaček v téhle zemi. Je to rozhodně nadaná umělu
kyně, ale konkurence by jí bezpochyby neškod
dila,“
má jasno Vlček.

THe ATAVisTs předčili „šMíRu“ MikOlAse JOseFA
ŽbiRkA předčí MlAdíky MOdeRnOsTí
V kategorii sólových interpretů bodoval nestárnoucí Miro Žbirka
a nechal tak za sebou i o poznání mladší konkurenci. „Jeho výhodou
a možná zároveň i koníčkem je to, že se snaží držet dlouhodobě krok se
současnou hudební scénou, takže jeho věci jsou stále moderní, ale zároveň přijatelné i pro starší generaci. A bylo to tak u něj vždycky,“ říká
rby slovenské písně,
písně
Josef Vlček s tím, že ačkoli jsou jádrem Žbirkovy tvorby
na kvalitách mu přidává i jeho vynikající angličtina,
která zní v jeho podání zcela přirozeně.

Královéhradečtí rockeři The Atavists se stali objevem roku a pomyslně tak vypálili rybník Mikolasi Josefovi, který dosáhl loni historicky nejlepšího českého výsledku na Eurovizi. „No, vypálili rybník! Vždycky může vyhrát jen jeden a ano, v případě objevu roku jen jednou. The Atavists jsou skvělí a upřímně, o Mikolasu Josefovi
bylo po Eurovizi slyšet spíš málo. Nicméně nedělám si iluzi, že by se tento pracant
neprosadil někdy příště,“ říká Václav Hnátek. neproměněná nominace mladého
zpěváka neudivila ani Josefa Vlčka. „Nepřekvapilo mě to, protože je to šmíra. Možná
si jeho písničky někdo párkrát přehraje, ale tím to končí. Je to prázdné,“ dodává.

Osud lucie leŽí
V kOdyMOVě záMku
znovuobnovené působení kapely Lucie sklidilo
na letošních Andělech hned dva úspěchy v podobě ceny za nejlepší skladbu a desku. „Samozřejmě když někdo umí, tak umí pořád. Byl jsem
ale překvapený, že se nestali skupinou roku. Takže
dvě ceny za píseň a album beru pořád jako dvoutřetinový úspěch,“ hodnotí Vlček. skupinou roku
se stali Monkey business za desku bad Time for
Gentlemen. Ale zpět k lucii. když kapela ohlásila
comeback, mnozí za jejím návratem viděli především volání peněz. „Jistý ekonomický záměr tam
být musí. Neprojevuje se to ale tak okatě, jak jsem
si myslel, že by mohlo,“ míní Vlček. zda obnovená spolupráce pánů z lucie bude začátkem
nové éry legendární kapely, nebo jednorázovým
oživením, podle Vlčka ukáže až jediné. „Záleží
na tom, co bude ještě Kodym potřebovat dostavět na zámku,“ směje se.

leGendy V Akci: pROkOp A 86leTý zíMA
Do Síně slávy letos vstoupil 72letý rocker Michal Prokop. „Je to hezký výsleedek
nového pravidla, že do Síně slávy lze nominovat jen žijící hudebníky. Prokop nastartoval v novém tisíciletí
kariéru vlastně už potřetí. Jednou se vracel po zákazu a odskočení do popu, kde mu nikdy nebylo příjemně,
podruhé po politickém a úřednickém angažmá. Podle mě jeho hlavní kouzlo spočívá v tom, že je prostě
autentický. Dělá věci, které ho hlavně baví a kterým věří. A to je vždycky půl úspěchu,“ říká Václav Hnátek,
kterého také nadchlo vystoupení legendárního Josefa Zímy. „Stal se jedním z hrdinů večera, který byl i
důstojnou poctou jubilujícímu divadlu Semafor. Všechna čest starému profíkovi!“

Vyhlížejte jaro v té nejlepší kondici
Žijte aktivně
do 100 let

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Aktivní život je životem bez každodenních zdravotních komplikací.
Objevte tajemství dlouhověkosti
v podobě kvalitní péče o svou
imunitu, krevní tlak a cholesterol.

Z

eptejte se v lékárně na přípravek
Reishia 800 mg Extractum. Tento
doplněk stravy je čistým extraktem
houby Reishi, která se pro své blahodárné
účinky často nazývá houbou nesmrtelnosti. Díky vysokému obsahu vitaminů
a minerálů:
- posiluje imunitu a obranyschopnost,
- reguluje krevní tlak,
- snižuje hladinu cholesterolu.
Extrakt ze 100% čisté houby zaručuje maximální vstřebatelnost a mnohem vyšší účinnost všech blahodárných složek houby Reishi.
Áčko mezi Reishi.

Vincenz Priessnitz zná recept
na bolesti kloubů

V

Namáhavá práce, nesprávné držení těla, ale i nevhodně zvolený pohyb
se na vašem každodenním
fungování negativně
podepisují. Dopřejte si
zaručenou úlevu
a regeneraci, ať vaše tělo
nemusí déle strádat.

yhlížejte jaro bez starostí o své namožené klouby díky jedinečnému přípravku
z lékárny Priessnitz® Kloubní mazání
De Luxe. Ihned při první aplikaci pocítíte okamžitou úlevu, a to díky významnému obsahu
boswellie, kafru, rozmarýnu a Transmitteru. Právě Transmitter znásobuje sílu těchto látek a prodlužuje jejich účinnost. Příjemný chladivý efekt
pak zajišťuje přítomnost mentolu.

Na afty v ústech
pomůže
KONOPÍ

Afty trápí nejčastěji
ženy, které se potýkají
s vysokým stresem
nebo narušeným
imunitním systémem.
Bělavé puchýřky
na sliznicích úst jsou
velmi bolestivé a dávajíjí
o sobě vědět praktickyy
neustále.

P

okud se vám v ústech objevila
vila nepříjemná afta, vsaďte na Cannadent
nnadent
regenerační sérum s vysokým obsahem
konopného oleje (65 %), hřebíčku, arniky,
rniky, jedle sibiřské a Tea tree. Díky této kommbinaci účinných látek sérum urychluje
uje
regeneraci postižených tkání a přispívá
vá
ke zmírnění nepříjemných pocitů.
tů.
Sérum, které je k dostání v lékárnách
ch
a zdravých výživách, je vhodné také
ké
při oparech a otlacích dásní od protéz
éz
či rovnátek.

DIAMizin Gurmar

ny Gymnema sylvestre, jehož účinné látky,
kyseliny gymnemové, přispívají k optimální hladině glukózy v krvi a snižují chuť
na sladkosti, čímž napomáhají redukci nadváhy.

NYNÍ
VÝHODNĚJŠÍ
BALENÍ

1

V

yzkoušejte DIAMizin Gurmar
– zabiják cukru1, ověřený doplněk
stravy, který stabilizuje a udržuje
hladinu cukru v krvi a omezuje chuť na
sladké. Přípravek obsahuje extrakt z rostli-

gurmar = Gymnema sylvestre

ZABIJÁK CUKRU!

Jedním z největších strašáků dneška
jsou potíže s nedostatkem inzulinu
v těle, který obvykle bývá zapříčiněn
nezdravým životním stylem, nedostatkem pohybu a dědičností. Hledáte-li způsob,
jak vyrovnat kolísající hladinu cukru v krvi, vsaďte na účinný přípravek z lékárny.
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Co tím kuchař myslí? Průvodce
Dokonce i váš hostinský
se zdánlivě zbláznil a má
jídelníček plný cizích
názvů pokrmů? Při
návštěvě restaurace
někdy potřebujete
slovník, abyste si
pošmákli? Týdeník
5plus2 vám ho přináší.
5plus2
■ V KUCHYNI
Amuse bouche
(čti amysbuš)
Není to klasický předkrm, který si objednáte ještě před svou oblíbenou flákotou masa, ale jde o maličkou chuťovku
servírovanou jako pozornost podniku.
Na jihu Evropy zpravidla dostanete bílý
chléb pokapaný trochou panenského olivového oleje a bylinkové máslo. Naše
INZERCE

restaurace jsou mnohdy nápaditější a k
čerstvému pečivu třeba postaví na stůl
mističku sádla s domácími škvarky.
Nebo různé chipsy, tapas s ochucenými
omáčkami a dokonce domácí paštičky.
Milovníci ryb si pro změnu třeba pochutnají na úzkých páscích uzených bříšek z lososa. Expert na stravování Pavel
Maurer výraz amuse bouche překládá
jako potěšení tlamičky. Těžko se odolává, navíc máte pocit, že jste dostali něco
zadarmo. A to fakt potěší.

Bouillabaisse
(česky bujabéza)
Vyhlášená polévka rybářů z Marseille bujabéza - se zrodila jako jídlo chudých, rybáři si ji většinou po poledni připravovali z mořské vody a nejrůznějších korýšů a ryb, které na ranním trhu

neprodali. Dnes patří k nejdražším polévkám v Evropě. Nesmí v ní chybět
pestrá směs ryb, přičemž klíčová je především ropušnice, dále pak česnek či
šafrán. Pravá bujabéza se servíruje dost
složitým způsobem. Nejprve se jí opečený chléb s vývarem a šafránovou „majonézou“, tedy omáčkou rouille. A teprve pak se na tácu servírují ryby a korý-

Clafoutis s ostružinami a rybízem,
sezonním ovocem místo třešní.
ši. Polévka je velmi drahá, v některých
restauracích v Marseille se za jednu porci platí i 50 eur.

Clafoutis (čti klafuty)
Pokud vám přistane na stole, tak jste přesvědčeni, že je to normální bublanina a
dokonce s třešněmi jako od babičky.
Jde o ovocný koláč, který Francouzi při-

pravují z celých třešní tmavé odrůdy z
oblasti Montmorency včetně pecek. Z
nich se totiž uvolňuje látka amygdalin a
dává dezertu speciální chuť. Amygdalin
ale obsahuje kyanid, a pokud byste takových pecek snědli kila, hrozí otrava. Někteří šarlatáni látku označují jako lék
proti rakovině. Letní dezert clafoutis je
možné podle sezonního ovoce připravit
i s broskvemi, ostružinami, švestkami,
jablky či hruškami.

9 525 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Kristýna 36 4+KK

www.ekonomicke-stavby.cz

katalog 600 domů
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jídelním lístkem vám napoví
Créme brülée
(čti krém brylé)

Barbaři mezi strávníky vidí obyčejný vanilkový puding, ale chyba lávky! Créme
brülée je totiž z prvotřídních surovin,
mezi nimiž nechybí vanilkový lusk.
Krém se připravuje ze žloutku, smetany
a cukru, může být ochucen různě, třeba
citronem, vanilkou, ovocem či likérem.
Ve vodní lázni se peče v troubě. Díky
smetaně je mnohem jemnější než puding a podává se vychlazený z lednice.
Před servírováním ho kuchař posype
cukrem, přelije destilátem a zapálí. Tím
vytvoří na dezertu karamelovou krustu.

Gravlax (nebo gravad lax)

Entrecôte (čti ótrekut)

„Pohřbený“ losos je pochoutka, při níž
Švédové původně kvůli fermentaci (kvašení – pozn. red.) zahrabávali porce rybího masa do písku, mělkého hrobu neboli gravu. Dneska zpravidla v restauraci
nepostupují podle tradiční skandinávské procedury. Vykostěné filety lososa
s kůží obalí v hrubozrnné mořské soli,

Při objednání pěkně vysokého kousku
roštěnce s tukovým okem většinou neprohloupíte. Gurmáni ho znají i pod anglickým názvem rib eye steak. Díky prorostlému tuku je nejšťavnatějším hovězím. Vysoký roštěnec je hned po svíčkové nejměkčí část hovězího. Doporučuje
se maso z mladých býčků. Pokud se odhodláte k přípravě sami, není třeba vymýšlet žádné složitosti. V jednoduchosti je síla. Nachystáte si jen olivový olej,
hrubou sůl a drcený pepř. Stačí dvě tři
minuty na pánvi z každé strany a pět minut v troubě. Solíme a pepříme až po
upečení!

Chateaubriand
(čti šatobriján)
pískovém cukru a čerstvém kopru. Někdy přidají vodku, aby ryba zkřehla, a
nechají vše aspoň dva dny marinovat v
chladu. Pak se maso očistí a krájí na velmi tenké plátky. Nejlépe je servírovat
gravlax s tmavým chlebem a omáčkou
hovmästarsas z hořčice, oleje a sekaného kopru.

Chateaubriand je dvojnásobně tlustý
steak, asi 6 až 7 cm silný. Váží 400 až
500 gramů a jde o plátky z hovězí svíčkové. Dostal jméno po vikomtovi Françoisi-Augustovi-Reném de Chateaubriand, představiteli romantismu. Ve
své rodné zemi však získal diplomat a
spisovatel Chateaubriand ještě větší slá-

Krvavý steak Chateaubriand s přílohou.
FOTO | ISIFA, SHUTTERSTOCK,
MY NEW ROOTS, MAFRA

vu jako kuchař a vynálezce nových receptů. Tlustý steak prý uřízl kvůli své nešikovnosti. Plátek opekl po obou stranách tak, aby se povrch nepřipálil. Maso
bylo uvnitř samozřejmě téměř krvavé.
Chateaubriand ale nedokonalost prohlásil za úmysl a dal tím signál k novému
trendu, módě krvavých bifteků. Pokrm
navíc proslavila omáčka sauce Chateaubriand. Připravuje se ze šalotky, bílého vína, citronové šťávy, másla, estragonu a kajenského pepře. Lze však použít i
podobnou omáčku béarnskou. Jako příloha se podávají brambory, mnohdy doplněné zeleninou.
(kor, bud, poš)

INZERCE

POVRCH MATRIX

JAKO ŽIVÝ

Kdyby jej tvořila příroda sama, neudělala by ho jinak. Povrch Matrix
připomíná svým vzhledem dřevo, odolností kámen. Matrix je výsledkem
soﬁstikovaného výzkumu, špičkových technologií a umu truhllářských mistrů.

*

ZABOUCHNĚTE SE
*Sleva platí pro povrchy Matrix.
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Smrt zapomenutého polárníka
Slavná polární výprava s několika Čechy objevila
Zemi Františka Josefa, jenže bylo to za cenu dvouletého
uvěznění v říši ledu. Jediným, kdo nakonec strastiplnou
pouť nepřežil, byl před 145 lety polárník Ota Kříž.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Teplická zátoka, Brněnský mys
nebo Šanovský ostrov. Posádku slavné rakousko-uherské polární výpravy, která objevila na dalekém severu Zemi Františka
Josefa a pojmenovala mnoho tamních
míst, tvořilo i několik Čechů a Moravanů.
Námořníci, kteří zůstali dvě zimy zamrzlí
v ledu, se nakonec po strastiplné cestě vrátili domů. Výpravu nepřežil jediný, strojník a polárník Ota Kříž z Pačlavic u Zlína,
který zemřel na tuberkulózu a kurděje
16. března 1874, tedy před 145 lety.
Výprava měla za cíl objevit takzvaný
Severovýchodní průjezd, tedy cestu do
Číny podél severního pobřeží Ruska. Kdyby se jí to podařilo, Rakousko-Uhersko by
mohlo velice zbohatnout na obchodu s
Dálným východem. Když loď Admirál Te-

getthoff vyplula v červenci 1872 ze severního Německa, tvořilo posádku
pouze 24 mužů. Jeden ze dvou velitelů byl Julius Payer, český Němec
a rodák ze Šanova, části dnešních
Teplic. Mezi důstojníky byl z Čech
ještě Gustav Brosch (Brož) z Chomutova, po němž je dnes pojmenován
Brožův ostrov a který sám jeden z mysů
nazval Chomutovský (Cap Comotovia).
Z Moravy byl zase novojičínský rodák
Eduard Orel, skvělý střelec, který námořníky udivoval pečením rohlíků. Dalším Čechem byl zmíněný Kříž a nakonec topič Josef Pospíšil z Přerova. Lodní lékař byl Maďar, loďmistr a tesař Chorvati, harpunář
byl jistý Carlsen z norského Tromso.

Jídelníček zpestřili medvědi
Národnostně pestrá výprava ale už v říjnu
1872 zamrzla v ledových krách. Ze sevře-

Kresba z roku 1875 zachycující pohřeb českého polárníka Oty Kříže, jenž jako jediný nepřežil více než dva roky
trvající rakousko-uherskou výpravu.
FOTO | WIKIPEDIA
ní jí měl pomocí výbušnin
dostat právě Kříž, což se nepodařilo. Námořníci zůstali uvěznění v ledu a mořské
proudy loď nakonec v létě 1873 dohnaly k
neznámé zemi. Posádka vystoupila na pevninu a souostroví na počest císaře pojmenovali Země Františka Josefa. Zde se výprava zastavila úplně a přečkala tu další měsíce i druhou zimu – v mrazu a vichřici se živili konzervami, jídelníček jim zpestřovali
polární medvědi. Když na jaře 1874 skončila polární noc, strojník Ota Kříž zemřel.

Na loď totiž nastoupil s počínající tuberkulózou, k tomu onemocněl ze špatné lodní stravy kurdějemi. Velení rozhodlo výpravu
ukončit a posádka se pěšky vydala po ledu
hledat pomoc. Mrazem si razili cestu neuvěřitelných 96 dnů, než byli zachráněni ruskou lodí a dopravení do monarchie. Protože
byla ovšem výprava soukromá, nikoliv státní, Země Františka Josefa se k území Rakouska-Uherska nepřipojila. Dnes patří
Rusku, ovšem české názvy připomínají její
(jos)
objevitele z Čech a Moravy.

INZERCE
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testy podle cermatu
INOVUJTE
JTE za každou cenu! Za dotovanou ještě víc!
Čerpejte jednorázově až 2 000 000 Kč na inovace.

www.prazskyvoucher.cz
Výzkumného partnera naleznete na www.trhinovaci.cz

PŘIJÍMAČKY

na poslední chvíli

 Finální příprava pro žáky 5. a 9. tříd
 Testy z češtiny a matematiky
podle požadavků CERMAT
EVROPSKÁ UNIE

Nenechte
nic náhodě!

Česká republika

15. března 2019 15

INZERCE

Symbolem současné EU je zkažené polské maso.

Asi nic nevystihuje „fungování“ Evropské unie lépe,
než nechutný příběh masa z nemocných polských krav,
které se bohužel dostalo i na talíře českých zákazníků v
restauracích a jídelnách.
Evropská unie se prsí tím, že je založena na rovných podmínkách pro všechny. Realita je samozřejmě krutě odlišná. Češi jsou v rámci EU bohužel občany druhé kategorie. Pokud věříte, že čeští
zemědělci mají stejné podmínky jako jejich polští
kolegové, tak se pořádně mýlíte.
Poláci jsou totiž zvýhodněni hned několikrát. Dotace v Polsku nejsou předmětem daně z příjmu,
a to ani u obchodních společností. V Polsku se
z orné půdy zároveň neplatí ani daň z nemovitosti.

Díky výjimce, kterou si Poláci vyjednali u Evropské unie, mohou používat zastaralé postupy
a metody chovu. Poláci díky tomu mohou prodávat maso za mnohem nižší ceny než čeští zemědělci. To je jednoznačně nespravedlivé. Aby toho
nebylo málo, tak v Polsku
na rozdíl od České republiky nijak zvlášť nebazírují ani na kontrolách
zdravotní nezávadnosti
a kvality. Proto se často
stává, že k nám z Polska
dorazí zkažené maso.
Nechutnou třešničkou na

dortu potom byla nedávná kauza, kdy se v České
republice objevilo maso z polských jatek, kde se
porážely nemocné krávy.
České úřady naprosto logicky v zájmu ochrany
zdraví obyvatel zavedly kontroly polského masa.
„Očekával bych, že zpřísnění kontrol nařídí Polákům i Evropská unie. Místo toho se ale stal pravý
opak. Evropská komise vyzvala Česko, aby ukončilo mimořádné kontroly polského hovězího.
Absurdní situace, co říkáte? Jenže přesně takhle
absurdní je dnes celá Evropská unie. Má smysl v takovém spolku zůstávat? Podle mě rozhodně nemá.
Je nejvyšší čas z EU vystoupit,“ říká předseda Strany nezávislosti České republiky František Matějka.

Experti řeší, jak zlepšit Česko
Exekuce nebo i sucho.
Univerzita Karlova spolu
s vědci a veřejností
hledá řešení největších
problémů Česka při sérii
akcí v regionech.
ČR | Jsou aktuální pro celou zemi, ovšem
v některých krajích jsou problémy s dluhy, exekucemi u seniorů či s bezpečím
v ulicích měst palčivější než jinde. A právě tam chce zaměřit svou pozornost speciální projekt Univerzity Karlovy s názvem „Česko. A jak dál?“. Vněm profesoři, odborníci, studenti i veřejnost hledají
řešení těchto problémů. Každý měsíc se
v jednom z českých měst uskuteční veřejná debata na téma, které se k tomuto regio-

bylo přes 18 procent lidí,“ říká hlavní koordinátor projektu Martin Ayrer. Velký prostor se věnoval exekucím uvaleným na
děti a řešilo se, jak je vůbec něco takového
legislativně možné. Řešily se i exekuce starých lidí, právě v Ústeckém kraji jsou uvaleny na přibližně devět tisíc seniorů.
Ve druhé polovině března se seriál debat přesune do Plzně. „Veřejnou diskuzi
tu chystáme na téma bezpečnost. V dalších týdnech a měsících se budeme zabývat například suchem, kvalitou potravin
či úrovní vzdělávání,“ podotýká Ayrer.
FOTO | RADEK MIČA, MAFRA

nu vztahuje víc než třeba k jiným. První,
únorová, už se uskutečnila v Ústí nad Labem. A tématem byly dluhy a exekuce.
„Ústecký kraj je s tímto problémem nejvíce spojován, v exekuci zde v roce 2017

Diskuze zdarma pro všechny
Projekt je naplánován na zhruba rok
a půl. Univerzita Karlova chce nabídnout
pomoc a hledat řešení. „K tomu poskytneme nejen naše špičkové vědce a odborníky z univerzity, zapojujeme i politiky, zá-

stupce občanské společnosti, osobnosti
z řad odborné veřejnosti a při diskuzích
pak především občany. Výsledkem by
měly být konkrétní návrhy opatření, jak
dané problémy řešit,“ doplňuje zástupce
univerzity.
Kromě toho chce nejstarší evropská univerzita severně od Itálie a východně od Paříže veřejnosti prezentovat, na čem pracuje. „Chceme široké veřejnosti napříč regiony představit činnosti, kterými se Univerzita Karlova zabývá, a zaměřit se rovněž
na potenciální studenty a studentky,“ dodává koordinátor projektu. Právě veřejnost se může akcí aktivně účastnit.
„Všechny diskuze jsou zdarma a přístupné každému, kdo má o téma zájem. Lidé
také mohou poslat své komentáře a podněty na e-mail cesko@cuni.cz nebo mohou
poslat komentář na sociální sítě Univerzi(jos)
ty Karlovy,“ uzavírá Ayrer.

INZERCE

Jsme firma působící v oboru dopravního a
pozemního stavitelství se sídlem v Sousedovicích u Strakonic

HLEDÁME STROJNÍKY

NA POKLÁDKU ASFALTOVÝCH SMĚSÍ
NABÍZÍME:
- garantovaná mzda po zapracování 200 - 250 Kč/hod.
- mimořádné odměny během roku a před Vánocemi
- příplatky za práci přesčas, o víkendech a odlučné
- životní pojištění
- příspěvek na stravování
- v případě velké dojezdové vzdálenosti možnost příspěvku na ubytování
- moderní strojové vybavení
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životopisy zasílejte : simova@znakon.cz, tel. 731 471 487
www.znakon.cz

DŮM A ZAHRADA
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

S pěstováním teprve
začínáte nebo vám
doma všechny rostliny
po čase uhynou? Vsaďte
na ty nejskromnější
a nejvíce odolné druhy,
které lecjaký pěstitelský
přešlap přežijí.
5plus2
■ RÁDCE
Zelenec (Chlorophytum comosum)
Jde o jednu z úplně nejsnáze pěstovatelných rostlin, dokáže růst i na tmavých místech. Zalévat byste ji měli jednou týdně, ale
když zapomenete, snese to bez problémů.
Voskovka (Hoya carnosa)
Za jediný rok může
narůst až o 50 cm,
obvykle se vyvazuje na rámec. Květy
se objevují v létě.
Výrazně, ale příjemně voní. Zalévejte ji
maximálně jednou
INZERCE

Květiny, které přežijí
i pěstitele „analfabeta“
týdně, stanoviště zvolte světlé, ale bez přímého slunce.
Africká fialka (Saintpaulia ionantha)
Saintpaulie se vám
i při minimální péči
odvděčí téměř celoročním kvetením.
Postavte ji na okenní
římsu, na místo,
kam nedopadá slunce. Zalévejte, jen
když je suchá, a pouze do misky.
Zamioculcas (Zamioculcas zamiifolia)
V posledních letech velmi populární rostlina se pyšní lesklými listy na silných stvolech. Má ráda světlo, ale snese i tmavá místa. Když ji zapomenete delší dobu zalít,
nic se neděje. Má hlízu, která jí slouží jako
zásobárna vody.

Tlustice (Crasulla var.)
Různé druhy tlustice stejně jako řada dalších sukulentů a kaktusů se pěstují snadno. Rostlinám dopřejte přímé slunce a zalévejte jen po vyschnutí.
Dračinec pruhovaný (Dracaena sanderiana Lucky bamboo)
Takzvaný šťastný
bambus můžete pěstovat dvěma způsoby, klasicky v substrátu, nebo jen
v misce či váze s vodou, kterou občas
doplníte.
Lopatkovec (Spathiphyllum var.)
Skvěle snáší nedostatek světla, a tak se
hodí i do tmavých předsíní, pracoven
apod. Nesnáší přelití, proto zalévejte
jen mírně.

Pryšec (Euphorbia milii)
Pryšec trnová koruna je velmi nenáročný,
ale pozor na umístění, je hodně trnitý. Dopřejte mu slunce, zálivka stačí občasná.
Fitonie (Fittonia var.)
Plazivé
rostlinky
jsou atraktivní nápadně žilkovanými listy.
Zalévejte střídmě.
Málo světla snáší docela dobře.
Filodendron (Philodendron scandens)
Šplhající filodendron vypadá hezky v závěsném košíku či na kmínku. Může mít
světlo i stín, na zálivku je nenáročný.
Dračinec (Dracaena marginata)
Rostlinu s exotickým vzhledem zalévejte
jen, je-li suchá, v zimě úplně zřídka. Daří
se jí na světle i v polostínu.
(re, Lucie Martínková)
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Fotbal

Mladík boří rekordy.
Kometou ligy je Hložek
VE
VSAĎ SI LI
ON
NA OKTAG
0 Kč
BONUS 70
HRÁČE
PRO NOVÉ

Fortuna liga má novou hvězdu. Mladší, než by
kdo čekal. Sparťanský benjamínek Adam Hložek
se v 16 letech stal nejmladším hráčem, který kdy
v samostatné české lize vstřelil gól.
ČR | Po experimentech se zahraničními
a mnohdy přestárlými hráči působí v sestavě Sparty jako zjevení. Šestnáctiletý
záložník Adam Hložek nastoupil do
všech pěti duelů jarní sezony a patří k nejlepším. A také přepisuje rekordy.
V sobotním šlágru mezi Spartou a Plzní (4:0) zaznamenal už po 10 minutách
hry svůj první ligový gól. V pokutovém
území přeskočil Řezníka a po centru Kangy z pravé strany překonal hlavou bezmocného plzeňského brankáře Hrušku.
Ve věku šestnácti let, sedmi měsíců
a patnácti dnů Hložek o tři dny překonal
příbramského Tomáše Pilíka, který se
v srpnu 2005 trefil proti Brnu. Jinému
sparťanovi Václavu Kadlecovi bylo o čtyři měsíce víc, když vstřelil svůj první gól
v samostatné české lize. „Adam je mimořádný talent. Nehraje proto, že je mu šestnáct, ale protože si to zaslouží,“ chválil
trenér Zdeněk Ščasný. Na hřišti vůbec
není poznat, že přeskočil hned několik kategorií najednou, jako mladší dorostenec

Pátek 15. března
Dukla – Karviná (18:00, O2 TV Fotbal)
Teplice – Plzeň (18:00, ČT2)
Sobota 16. března
Ostrava – Boleslav (14:00, O2 TV Fotbal)
Liberec – Zlín (15:00, O2 TV Sport)
Slovácko – Jablonec (15:00, O2 TV Fotbal)
Sparta – Olomouc (17:3O, O2 TV Sport)
Neděle 17. března
Bohemians – Opava (15:00, O2 TV Fotbal)
Příbram – Slavia (17:30, O2 TV Sport)

mezi dospělými
válí. Spoustu
z nich převyšuje. Je dobře narostlý, nemá problém vyrovnat
se s důrazem, tvrdou hrou. Hložka nic nerozhází, proti mnohem starším
a zkušenějším
soupeřům si na
hřišti dovolí velké věci. „Ne, že by neměl
respekt, ale nemá strach, je sebevědomý,
hraje stejně na tréninku i v zápasech, je
velmi silný na balonu. Roste z něj vynikající fotbalista,“ věří Ščasný.

dochodil základní školu, na dálku děkoval. „Byl to krásný pocit. Když lidi vyvolávali moje jméno, byl jsem v euforii,“ reagoval Hložek, jenž dal gól mezi dospělými už na podzim v poháru proti Polné.
Hložek je devátým hráčem Sparty, který v samostatné české lize debutoval dřív,
než oslavil osmnáctiny. Zařadil se tak po
bok borců, z nichž to někteří dotáhli až do
reprezentace – jde například o Ladislava
Krejčího nebo již zmiňovaného Václava
Kadlece. Do Sparty Hložek přišel před
více než čtyřmi roky z Brna, a to spolu se
svým bratrem Danielem. Ten je obdařen
také mimořádným talentem, ovšem jeho
rozjíždějící se kariéru zastavila diagnóza
lékařů – nádor v hlavě. (mb, iDNES.cz)

Brněnská stopa
Při střídání Hložkovi 10 minut před koncem lidé aplaudovali vestoje, pak skandovali jeho jméno a kluk, který minulý rok

Střípky z 24. kola Fortuna ligy
Ve veledůležitém záchranářském souboji Bohemians nečekaně
jednoznačně 3:0 zvítězili v Karviné a na poslední dvě místa
tabulky mají už osmibodový náskok. Padla i Dukla (ve Zlíně 1:2),
která tak nevyužila možnost odlepit se od poslední příčky
Fortuna ligy právě na úkor Karviné.
■ Naději na cennou remízu dlouho držela Příbram na hřišti
Boleslavi. Nečekaně jim v tom pomohl jindy spolehlivý kanonýr
■

25. kolo Fortuna ligy

domácích Komličenko, který neproměnil penaltu. Středočeši
z města aut však slepenými góly v poslední pětiminutovce
nakonec naplnili papírové předpoklady.
■ Úspěšný víkend pražských S dovršila Slavia. Ta hladce přejela
Baník 4:0, ačkoliv oproti pohárovému zápasu v Seville
nastoupila se sedmi změnami v sestavě. Šest zápasů před
koncem základní části vedou slávističtí fotbalisté tabulku o šest
bodů. Naopak Baník (38 bodů) spadl na páté místo, protože
Jablonec díky výhře nad Teplicemi má bodů už 40. Elitní šestku
drží Zlín, na který dotírá Liberec s Mladou Boleslaví.

Buď tam s námi v sobotu!
Sleduj nás na sociálních sítích.
/iFortuna.cz
@fortunacz

Více na www.ifortuna.cz
18+

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 16. března 2019

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Polopatě 7.20 Statečný Azmun
8.10 Gejzír 8.40 Durrellovi II (5/6) 9.30
Columbo 11.00 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Královny kouzelného lesa 14.05 Chán Sulejmán
a víla Fatmé 15.10 Svatba jako řemen 16.45
Čtverec mizení 17.55 Kočka není pes 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

6.50 Looney Tunes: Úžasná show II 7.10 Show
Toma a Jerryho (18) 7.30 Žabí král aneb Železný
Jindřich 8.45 The Voice Česko Slovensko 10.55
Koření 11.50 Volejte Novu 12.30 Rady ptáka
Loskutáka 13.45 Výměna manželek XI 15.05
Pod jednou střechou 17.15 Rozpoutané peklo
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Tlapková patrola (13) 6.55 My Little Pony
(12) 7.20 M.A.S.H (168) 7.55 M.A.S.H (169)
8.25 M.A.S.H (170) 8.55 Autosalon 10.05
Bikesalon 10.35 Prima Partička 11.45 Máme
rádi Česko 13.25 Česko Slovensko má talent
14.55 Příklady táhnou. Komedie (ČR, 1939).
Hrají R. Nasková, N. Gollová, S. Májová,
J. Steimar, A. Novotný, R. A. Strejka a další.
Režie M. Cikán 16.55 Tchán. Komedie (ČR,
1979) 18.55 Velké zprávy 19.40 Divošky 19.55
TOP STAR

8.50 Top Gear 2011 10.00 Pevnost Boyard III (11, 12)
12.10 Re-play 12.45 COOL e-sport 13.15 Futurama
IX (13) 13.40 Simpsonovi XX (16, 17) 14.30
COOLfeed 14.40 Simpsonovi XX (18, 19) 15.40
Futurama X (1) 16.00 COOLfeed 16.10 Sejmi
prezidenta 17.50 COOLfeed 17.55 Simpsonovi XX
(20, 21) 18.55 Simpsonovi XXI (1, 2) 19.50 COOLfeed 20.00 Pařmeni 22.10 Skautův průvodce
zombie apokalypsou 0.10 Berlínská mise (9)

20.00 Zázraky přírody
21.10 Muž z Acapulca
Komedie (Fr./It., 1973). Hrají
J.-P. Belmondo, J. Bissetová,
V. Caprioli, J. Lefebvre a další.
Režie P. de Broca
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Ten, kdo mě hlídá
Romantické krimidrama
(USA, 1987). Hrají T. Berenger,
M. Rogersová, L. Braccová,
J. Orbach, J. Rubinstein.
Režie R. Scott
0.30 Banánové rybičky
1.10 Na forbíně TM
1.50 Chalupa je hra
2.15 Bydlení je hra
2.40 Sama doma
4.10 Pod pokličkou
4.35 Kuchařská pohotovost
5.00 Po stopách hvězd
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.50 Policisté v akci 7.50 Policisté
v akci 8.50 Na chalupě 9.55 Nové bydlení 10.55
V sedmém nebi 13.30 Přejděte na druhou stranu
(1/5) 14.35 Záchranáři v akci 15.30 Záchranáři
v akci 16.20 Záchranáři v akci 17.15 Nové bydlení
18.20 Miláčkov 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Doktor z vejminku (2) 21.15 Nikdo není dokonalý
22.40 Ministři 23.15 Nové bydlení 0.20 Miláčkov
NEDĚLE 5.40 Noviny 6.20 Krimi 6.40 Noviny
7.25 Soudní síň 8.30 Soudní síň 9.35 Nové bydlení
10.40 Nová zahrada 11.35 Miláčkov 12.35 Nikdo
není dokonalý 14.00 Doktor z vejminku (2) 15.00
Co je vám, doktore? 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.30 Všechno, co mám rád 0.25
Všechno, co má Ander rád 1.00 Na chalupě
PONDĚLÍ 10.25 Záchranáři v akci 11.20 První
oddělení 11.45 Dr. Stefan Frank (36) 13.05 Ochránci
14.00 Ochránci 15.00 Soudní síň 16.05 Soudní
síň – cz 17.00 Záchranáři v akci 17.50 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Co je vám,
doktore? 22.00 Záchranáři v akci 22.55 Policisté
v akci 23.55 Na chalupě 1.00 Dr. Stefan Frank (36)

SÉRUM PRAVDY

DOBRODRUŽNÝ

20.20 Piráti z Karibiku:
Na vlnách podivna
Dobrodružný film (USA, 2011)
22.55 Sousedi
Komedie (USA, 2014)
0.45 Pod jednou střechou
Romantický film (USA, 2010)
2.45 Mentalista III (6)
3.25 Krok za krokem IV

ÚTERÝ 11.25 Dr. Stefan Frank (37) 12.45

Ochránci 14.40 Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové
případy 16.55 Policisté v akci 17.55 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117
(4/82) 21.20 Medicopter 117 (5/82) 22.20 Policisté
v akci 23.25 Policisté v akci 0.25 Na chalupě

STŘEDA 12.00 Dr. Stefan Frank (38) 13.10

Medicopter 117 (4, 5/82) 15.10 Soudní síň 16.10
Soudní síň – cz 17.00 Záchranáři v akci 17.55 Na
chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Nikdo
není dokonalý 21.50 Ministři 22.20 Záchranáři
v akci 23.15 Policisté v akci 0.00 Na chalupě

ČTVRTEK 10.30 Záchranáři v akci 11.20 Dr.
Stefan Frank (39) 12.45 Ochránci 14.35 Soudní síň
15.40 Soudní síň – nové případy 16.55 Policisté
v akci 17.55 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Medicopter 117 (6, 7/82) 22.20 Policisté v akci
23.20 Policisté v akci 0.20 Na chalupě
PÁTEK 11.55 Dr. Stefan Frank (40) 13.10 Medicopter 117 (6, 7/82) 15.10 Soudní síň 16.10 Soudní
síň – cz 17.05 Záchranáři v akci 17.55 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Přejděte na druhou
stranu (2) 21.25 Záchranáři v akci 22.20 Policisté
v akci 23.25 Na chalupě 0.25 Dr. Stefan Frank (40)

20.15 Nestyda
Komedie (ČR, 2008). Hrají
J. Macháček, S. Babčáková,
P. Liška, V. Kerekes,
E. Vášáryová, N. Divíšková,
P. Landovský a další. Režie
J. Hřebejk
22.10 Ztracen v džungli
Dobrodružný film
(Austr., 2017). Hrají D. Radcliffe,
T. Kretschmann, A. Russell,
L. Sullivanová a další. Režie
G. McLean
0.35 Agent na útěku
Thriller (USA/Kan./Belg./VB,
2012). Hrají A. Eckhart,
O. Kurylenková, L. Liberatová
a další. Režie P. Stölzl
2.35 Vraždy v Midsomeru IX
Láska až za hrob. Krimiseriál
(VB, 2006). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další.
Režie R. Rye

Relax
SOBOTA 5.55 Doktor z hor 6.55 Doktor z hor
8.30 Doktor z hor 9.30 Doktor z hor 10.30 Relax
na špacíru 11.00 Zvěřinec 11.55 Luxus store 15.55
Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45 Esmeralda
18.40 Dámská jízda Heidi 19.25 Esmeralda 20.20
Esmeralda 21.15 Krampovoloviny 22.50 Filmové
novinky 23.05 Indian – Pořad o hrách 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store
NEDĚLE 6.05 Labyrinty vášně 7.00 Labyrinty

vášně 8.30 Labyrinty vášně 9.25 Labyrinty vášně
10.20 Dámská jízda Heidi 11.00 Filmové novinky
11.20 Indian – Pořad o hrách 11.55 Luxus store
15.55 Stefanie 16.50 Stefanie 17.45 Stefanie 18.45
Dámská jízda Heidi 19.40 Stefanie 20.40 Stefanie
21.40 Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 9.55 Esmeralda 10.50 Filmové

novinky 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus store
15.55 Esmeralda 16.50 Divoký anděl 17.45 Stefanie
18.45 Pohodové zprávy 19.05 Top Relax 19.20
Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie
21.50 Labyrinty vášně 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

Nova Cinema
6.15 Stydlivý polda 8.05 Mentalista III (5, 6) 9.50
Námořní vyšetřovací služba VIII (16), krimiseriál
(USA, 2010) 10.45 Námořní vyšetřovací služba VIII
(17), krimiseriál (USA, 2010) 12.10 Rodinka,
komedie (ČR, 2010) 14.00 Jako kočky a psi,
komedie (USA, 2001) 15.40 Santa Claus 2, komedie (USA, 2002) 17.40 Intimní detaily, romantické
drama (USA, 1996) 20.00 Bídníci, muzikál (VB,
2012) 23.05 V zajetí démonů, horor (USA, 2013)

Prima Max
7.05 Transformers: Roboti v utajení IV (26) 7.25
Tlapková patrola (12) 7.55 Velké zprávy 9.10
Pekelná kuchyně XII (4, 5) 10.55 Kohout na víně 2
13.30 Poklad u jezera 15.25 Moonraker 17.55
Moje druhá láska, romantická komedie (USA,
1994) 20.00 Zelená jako smaragd, fantasy film
(N, 2016) 22.25 Invaze terordaktylů, katastrofický
film (USA, 2015) 0.25 Skautův průvodce zombie
apokalypsou, komediální horor (USA, 2015)

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus store
15.55 Esmeralda 16.50 Divoký anděl 17.45 Stefanie
18.45 Pohodové zprávy 19.05 Top Relax 19.20
Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie
21.50 Labyrinty vášně 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

store 15.55 Esmeralda 16.50 Divoký anděl 17.45
Stefanie 18.45 Pohodové zprávy 19.05 Top Relax
19.20 Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50
Stefanie 21.50 Labyrinty vášně 22.50 Pohodové
zprávy 23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

store 15.55 Esmeralda 16.50 Divoký anděl 17.45
Stefanie 18.45 Pohodové zprávy 19.05 Top Relax
19.20 Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50
Stefanie 21.50 Labyrinty vášně 22.50 Pohodové
zprávy 23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PÁTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

store 15.55 Esmeralda 16.50 Divoký anděl 17.45
Stefanie 18.45 Pohodové zprávy 19.05 Top Relax
19.20 Zvěřinec 19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie
21.50 Labyrinty vášně 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
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neděle 17. března 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.00
16.05
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.00
21.34
21.35
22.05
23.40
1.20
1.45
2.10

Zajímavosti z regionů 6.45 Svatba
jako řemen 8.15 Úsměvy Jiřího Klema
8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.35 Objektiv
11.05 Šípková Růženka (4/10)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Nebe a Vincek
Hrad stínů
Kam uhnout očima
Jak se zranit ve službě
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Pět mrtvých psů (3/3)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Koptashow
Na kolejích čeká vrah
Taggart
Banánové rybičky
13. komnata Sandry Pogodové
Sváteční slovo adventistického
kazatele Jindřicha Černohorského

NOVA
5.55
6.10
6.55
7.20
7.45
8.05
8.25
10.15
12.00
13.50
16.25
17.50
19.30
20.20
22.20
22.55
1.25
2.55
3.55

Oggy a Škodíci V (54)
Tlapková patrola II (7, 8)
Looney Tunes: Úžasná show II (3)
Looney Tunes: Úžasná show II (4)
Show Toma a Jerryho (19)
Krok za krokem IV (23)
Sněhová královna
Život brouka
Animovaný film (USA, 1998)
Italské prázdniny
Komedie (USA, 2003)
Zrození šampiona
Drama (USA, 2009)
Jak napálit advokáta
Komedie (ČR, 1980)
Na pytlácké stezce
Dobrodružný rodinný film
(ČR/SR, 1979)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
The Voice Česko Slovensko
Střepiny
Smrtící epidemie
Akční drama (USA, 1995)
Jak napálit advokáta
Komedie (ČR, 1980)
Kriminálka Miami VII (20)
Žabí král aneb Železný Jindřich

Prima
6.10
6.40
7.05
7.35
8.00
9.15
9.50
11.00
11.50
12.45
13.20
13.45
14.50
16.55
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.20
0.25
0.50
1.55

Tlapková patrola (14)
My Little Pony (13)
M.A.S.H (170)
M.A.S.H (171)
Svět ve válce (1)
Prima ZOOM Svět
Policajti z centra (9)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Ano, šéfe!
Poklad u jezera
Rodinný film (USA, 2016)
Nestyda
Komedie (ČR, 2008)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Černé vdovy (5)
Krimiseriál (ČR, 2019)
Sport Star
Odznak cti
Krimifilm (USA, 2015). Hrají
M. Sheen, M. Suvariová a další
Bikesalon
Svět ve válce (1)
Vraždy v Midsomeru IX

Nova Cinema
5.05 Život naruby 6.40 Santa Claus 2 8.35
Neuvěřitelné příběhy 9.05 Neuvěřitelné příběhy
9.30 Jako kočky a psi 11.45 Bídníci 14.45 Sherlock
Holmes: Jak prosté (18-20) 17.30 Piráti z Karibiku:
Na vlnách podivna 20.00 Thor, akční film (USA,
2011) 22.15 Kokain, krimifilm (USA, 2001) 0.30
Konec světa, akční horor (USA, 1999)

Prima cool
9.25 Pevnost Boyard III (13, 14) 11.35 Těžká dřina 12.10
Bikesalon 12.40 Futurama X (1) 13.10 Simpsonovi XX
(20, 21) 14.00 COOLfeed 14.10 Simpsonovi XXI (1, 2)
15.05 Futurama X (2) 15.25 COOLfeed 15.35 Ztracen
v džungli 17.50 COOLfeed 17.55 Simpsonovi XXI
(3-6) 19.50 Úplně debilní zprávy 20.00 Liga
výjimečných 22.20 Vikingové V (14) 23.20 American
Horror Story: Hotel (10) 0.20 Berlínská mise (10)

Prima Max
7.05 My Little Pony (12) 7.30 Tlapková patrola (13)
7.55 Velké zprávy 9.20 Pekelná kuchyně XII (5, 6)
11.10 Příklady táhnou 12.55 Moje druhá láska 15.00
Zelená jako smaragd, fantasy film (N, 2016) 17.20
Na první pohled, romantický film (USA, 1998)
20.00 Svědek obžaloby, krimifilm (VB, 2016) 22.35
Ztracen v džungli, dobrodružný film (Austr., 2017)
0.50 Odznak cti, krimifilm (USA, 2015)

pondělí 18. března 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi II (5/6) 9.45
Pleš 10.05 168 hodin 10.35 Strážmistr
Topinka (10/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kousek života
14.20 Na kolejích čeká vrah
15.55 To je vražda, napsala XI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Rapl II (11/13)
21.05 Zkáza Dejvického divadla (3/6)
21.35 Fotbalista roku 2018
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Kriminalista
23.55 Koptashow
0.25 AZ-kvíz
1.00 Kalendárium
1.10 Pod pokličkou
1.35 V kondici

5.55
8.40
8.55
9.55
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
21.20
22.20
23.10
0.00
1.30
2.10
2.40

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3635)
Specialisté (16)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem IV (24)
Ordinace v růžové zahradě 2 (413)
Mentalista III (7, 8)
Kriminálka Miami VII (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3636)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (71)
Specialisté (17)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (12)
Beze stopy (7)
Mentalista III (7, 8)
Kriminálka Miami VII (21)
Střepiny
Krok za krokem IV (24)

6.15
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
23.50
0.45
1.45
2.35
3.25

Prima

Nova Cinema

Tlapková patrola (15)
My Little Pony (14)
M.A.S.H (171)
M.A.S.H (172)
M.A.S.H (173)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Shledání v Rose Abbey
Romantický film (N, 2009)
Polední zprávy
Policie Hamburk III (1)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (4)
Komisař Rex VII (10)
Komisař Rex VII (11)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (162)
Jak se staví sen – extra
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VII (10)
Komisař Rex VII (11)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (4)
Prostřeno!

5.50 Blázniví fandové 7.30 Italské prázdniny 9.15
Bídníci 12.10 Teleshopping 12.40 Zrození šampiona
15.10 Teleshopping 15.45 Thor 17.55 Rozpoutané
peklo, katastrofický film (USA, 1997) 20.00 Se
slovníkem v posteli, dobrodružný film (USA, 2003)
22.05 Sucker Punch, akční film (Kan./USA, 2011)
0.05 Sousedi, komedie (USA, 2014)

Prima cool
12.55 Simpsonovi XXI (5, 6) 13.55 Sport Star 14.40
Re-play 15.15 Futurama X (3) 15.35 COOLfeed 15.40
Špinavá práce II (1) 16.35 Top Gear 2011 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXI (7-10) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 Simpsonovi XXX (7) 20.45
Teorie velkého třesku XII (7) 21.10 Teorie velkého třesku VI (20, 21) 22.05 Partička 22.50 COOLfeed 23.05
COOL e-sport 23.25 Špinavá práce II (1) 0.25 Partička

Prima Max
6.15 My Little Pony (13, 14) 7.10 Velké zprávy 8.20
Pekelná kuchyně XII (6, 7) 10.05 Hvězdná brána
VIII (18) 11.00 Nebezpečná touha 12.55 Na první
pohled 15.35 Liga výjimečných 17.50 Nesmělý
svůdník, komedie (N, 2015) 20.00 Slečna
zamilovaná, komedie (USA, 2009) 22.10 Daň za
svědomí, thriller (Austr., 2013) 0.10 Svědek
obžaloby, krimifilm (VB, 2016)

úterý 19. března 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala XI
9.50 Neobyčejné životy 10.45 Znali
jste je z obrazovky 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.25 Návštěva u Josefa Fouska
15.10 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala XI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vejška
Komedie (ČR, 2014)
21.20 Columbo
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Taggart
0.10 AZ-kvíz
0.40 Banánové rybičky
1.20 Zajímavosti z regionů

5.55
8.40
9.00
9.55
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
21.40
22.35
23.25
1.15
1.55
2.35
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3636)
Specialisté (71)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (414)
Mentalista III (9, 10)
Kriminálka Miami VII (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3637)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (881)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (13)
Beze stopy (8, 9)
Mentalista III (10)
Kriminálka Miami VII (22)
Krok za krokem V (1)
Co na to Češi

6.15
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
22.50
23.30
0.30
1.25
2.20
3.10

Prima

Nova Cinema

Tlapková patrola (16)
My Little Pony (15)
M.A.S.H (173)
M.A.S.H (174)
M.A.S.H (175)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Na křídlech lásky
Romantický film (N, 2010)
Polední zprávy
Policie Hamburk III (2)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (5)
Komisař Rex VII (12)
Komisař Rex VII (13)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (51)
Policajti z centra (10)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex VII (12)
Komisař Rex VII (13)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (5)
Prostřeno!

5.20 Zrození šampiona 7.35 Mentalista III (7, 8) 9.15
Thor 11.55 Pod jednou střechou 14.40 Rozpoutané
peklo 16.55 Život brouka 18.35 Na pytlácké stezce,
dobrodružný rodinný film (ČR/SR, 1979) 20.00
Dlouhý polibek na dobrou noc, krimifilm (USA,
1996) 22.25 Vykonavatel, krimifilm (USA, 1976)
0.15 Smrtící epidemie, akční drama (USA, 1995)

Prima cool
13.50 Simpsonovi XXI (9, 10) 14.45 Teorie velkého
třesku VI (20, 21) 15.40 Futurama X (4) 16.00
COOLfeed 16.05 Špinavá práce II (2) 17.00 Top
Gear 2011 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXI
(11-14) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Top Gear:
Nejhorší auto všech dob (1) 21.10 Teorie velkého
třesku VI (22, 23) 22.10 Partička 22.55 COOLfeed
23.05 Špinavá práce II (2) 0.05 Partička

Prima Max
8.50 My Little Pony (14) 9.15 Tlapková patrola (15)
9.45 Velké zprávy 10.55 Pekelná kuchyně XII (7, 8)
12.45 Hvězdná brána VIII (19) 13.45 Nesmělý
svůdník 15.50 Slečna zamilovaná 17.55 Záhada
ostrova Shadow: Svatba bez ženicha, mysteriózní
film (Kan., 2010) 20.00 Rocky III, akční film (USA,
1982) 22.05 Most u Remagenu, válečný film (USA,
1969) 0.35 Daň za svědomí, thriller (Austr., 2013)

středa 20. března 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 Doktor Martin 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 Sama doma
14.00 Pan Tomšík
Komedie (ČR, 1972)
14.45 Columbo
16.00 To je vražda, napsala XI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 Nejlepší trapasy
21.15 Černí baroni (10/11)
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Grantchester II (4/6)
23.00 Případy detektiva Murdocha IX
23.45 Kriminalista
0.45 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
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
21.40
23.05
0.00
0.55
2.25
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3637)
Ordinace v růžové zahradě 2 (881)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (415)
Mentalista III (11, 12)
Kriminálka Miami VII (23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3638)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek X
MasterChef Česko
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans (14)
Beze stopy (9)
Mentalista III (11, 12)
Kriminálka Miami VII (23)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (415)

6.15
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
22.40
23.50
0.50
1.45
2.35
3.25

Prima

Nova Cinema

Tlapková patrola (17)
My Little Pony (16)
M.A.S.H (175)
M.A.S.H (176)
M.A.S.H (177)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Zeptej se srdce
Romantický film (N, 2010)
Polední zprávy
Policie Hamburk III (3)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (6)
Komisař Rex VII (14)
Komisař Rex VII (15)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (163)
Show Jana Krause
Černé vdovy (5)
Policie v akci
Komisař Rex VII (14)
Komisař Rex VII (15)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (6)
Prostřeno!

5.50 Intimní detaily 8.05 Mentalista III (9, 10) 9.50
Sherlock Holmes: Jak prosté (18-20) 13.05 Se
slovníkem v posteli 15.40 Piráti z Karibiku: Na
vlnách podivna, 18.10 Zrcadlový princ 20.00 Vy
nám taky, šéfe!, komedie (ČR, 2008) 21.50 Čest
rodiny Prizziů, krimikomedie (USA, 1985) 0.20
Vykonavatel, krimifilm (USA, 1976)

Prima cool
13.45 Simpsonovi XXI (13, 14) 14.45 Teorie velkého
třesku VI (22, 23) 15.45 Futurama X (5) 16.05
COOLfeed 16.10 Špinavá práce II (3) 17.05 Top Gear
2011 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi XXI (15-18)
20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Partička 21.10
Teorie velkého třesku VI (24) 21.40 Teorie velkého
třesku VII (1) 22.10 Prima Partička 23.00 COOLfeed
23.10 Špinavá práce II (3) 0.10 Prima Partička

Prima Max
9.05 My Little Pony (15, 16) 10.05 Velké zprávy
11.20 Pekelná kuchyně XII (8, 9) 13.05 Hvězdná
brána VIII (20) 14.05 Záhada ostrova Shadow:
Svatba bez ženicha 16.05 Rocky III, akční film (USA,
1982) 18.05 Všechno musí pryč, komedie (USA,
2010) 20.00 Vrtěti ženou, komedie (VB, 2011)
22.10 Splašený vlak, thriller (Izr./USA, 1985) 0.25
Most u Remagenu, válečný film (USA, 1969)

čtvrtek 21. března 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.45 Pan Tomšík 10.30 Pošta pro
tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Tornádo
14.20 Durrellovi II (5/6)
15.10 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala XI
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Život je ples (10/16)
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
23.45 Grantchester II (4/6)
0.30 AZ-kvíz
1.05 Pod pokličkou
1.25 Z metropole, Týden v regionech

5.55
8.30
8.45
9.45
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
21.40
22.15
0.35
2.20
3.15
3.55
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3638)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (416)
Mentalista III (13, 14)
Kriminálka Miami VII (24)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3639)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (882)
Život ve hvězdách
Likvidátor
Akční film (USA, 1996)
Mentalista III (13, 14)
Kriminálka Miami VII (24)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (416)
Novashopping

6.15
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

Prima

Nova Cinema

Tlapková patrola (18)
My Little Pony (17)
M.A.S.H (177)
M.A.S.H (178)
M.A.S.H (179)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Presumpce lásky
Romantický film (N, 2010)
Polední zprávy
Policie Hamburk III (4)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (7)
Komisař Rex VIII (1)
Komisař Rex VIII (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (52)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex VIII (1)
Komisař Rex VIII (2)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (7)
Prostřeno!

6.20 Žabí král aneb Železný Jindřich 7.30
Mentalista III (11, 12) 9.15 Život brouka 11.30
Zrcadlový princ 13.50 Tom Horn 15.45 Vy nám taky,
šéfe! 17.35 Batman 20.00 Námořní vyšetřovací
služba VIII (18, 19) 21.55 Cold Creek Manor, thriller
(USA/Kan./VB, 2003) 0.10 Dlouhý polibek na
dobrou noc, krimifilm (USA, 1996)

Prima cool
12.45 Simpsonovi XXI (15, 16) 13.35 COOLfeed 13.45
Simpsonovi XXI (17, 18) 14.40 Teorie velkého třesku
VI (24) 15.10 Teorie velkého třesku VII (1) 15.35
Futurama X (6) 15.55 COOLfeed 16.00 Špinavá
práce II (4) 17.00 Top Gear 2011 18.05 COOLfeed
18.15 Simpsonovi XXI (19-22) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku
VII (2, 3) 22.20 Krvavý sport 0.15 Špinavá práce II (4)

Prima Max
9.10 My Little Pony (16) 9.35 Tlapková patrola (17)
10.05 Velké zprávy 11.25 Pekelná kuchyně XII (9, 10)
13.05 Hvězdná brána IX (1) 14.10 Všechno musí
pryč 16.15 Záhada ostrova Shadow: Svatba bez
ženicha 18.20 Dávné tajemství 20.00 Hodíme se
k sobě, miláčku...? 22.15 Perem markýze de Sade,
historický film (USA/N/VB, 2000) 0.45 Splašený
vlak, thriller (Izr./USA, 1985)

pátek 22. března 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XI 9.50 Doktor Martin 10.35 Statečný
Azmun 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Hedvika
Drama (ČR, 1979)
15.10 Cestománie
15.40 Příběhy slavných... Jozef Kroner
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 Strážmistr Topinka (11/13)
20.55 13. komnata Ladislava R. Phama
21.19 Výsledky losování Šťastných 10
21.20 Všechnopárty
22.15 Hercule Poirot
23.10 Případy detektiva Murdocha IX
23.55 AZ-kvíz
0.20 Objektiv
0.55 Banánové rybičky
1.30 Kuchařská pohotovost

5.55
8.30
8.45
9.40
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
0.05
1.55
2.45
3.35
4.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3639)
Ordinace v růžové zahradě 2 (882)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (417)
Mentalista III (15, 16)
Kriminálka Miami VII (25)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3640)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kameňák (5)
Rychle a zběsile 5
Akční film (USA, 2011)
Unesená
Thriller (USA, 2012)
Mentalista III (15)
Krok za krokem V (2)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (417)

6.15
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
22.00
0.20
1.20
2.20
3.10

Prima

Nova Cinema

Tlapková patrola (19)
My Little Pony (18)
M.A.S.H (179)
M.A.S.H (180)
M.A.S.H (181)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Láska na obzoru
Romantický film (N, 2010). Hrají
S. Gärtnerová, J. Horst a další
Polední zprávy
Policie Hamburk III (5)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (8)
Komisař Rex VIII (3)
Komisař Rex VIII (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Proroctví z temnot
Thriller (USA, 2002)
Komisař Rex VIII (3)
Komisař Rex VIII (4)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (8)
Prostřeno!

6.20 Zrcadlový princ 8.05 Mentalista III (13, 14)
9.50 Tři do tanga 12.15 Vy nám taky, šéfe! 14.30
Falešná hra s králíkem Rogerem 16.25 Námořní
vyšetřovací služba VIII (18, 19) 18.15 Vojna není
kojná 20.00 Jako kočky a psi: Pomsta prohnané
Kitty 21.30 Deuce Bigalow: Dobrej striptér 23.15
Likvidátor, akční film (USA, 1996)

Prima cool
12.45 Simpsonovi XXI (19, 20) 13.35 COOLfeed
13.45 Simpsonovi XXI (21, 22) 14.40 Teorie velkého
třesku VII (2, 3) 15.35 Futurama X (7) 15.55
COOLfeed 16.00 Špinavá práce II (5) 17.00 Top
Gear 2011 18.10 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XXI
(23) 18.45 Simpsonovi XXII (1-3) 20.05 Úplně
debilní zprávy 20.15 16 bloků 22.20 Behemot:
Bestie z podzemí 0.10 Špinavá práce II (5)

Prima Max
9.20 My Little Pony (17, 18) 10.15 Velké zprávy 11.50
Pekelná kuchyně XII (10, 11) 13.30 Hvězdná brána IX
(2) 14.35 Dávné tajemství, thriller (Kan., 2012) 16.10
Most, romantické drama (USA, 2015) 18.05 Moje
potrhlá máma, komedie (USA, 2011) 20.00 Jen pro
tvé oči, dobrodružný film (VB, 1981) 22.40 Krvavý
sport, akční film (USA, 1987) 0.35 Perem markýze
de Sade, historický film (USA/N/VB, 2000)

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

Nejjednodušší způsob objednání:
bj d á í
www.nejkrasnejsipisen.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 slaví česká hymna, nejkrásnější píseň ze všech,
výročí svého prvního divadelního uvedení.
Abychom mimořádné výročí náležitě uctili, Národní Pokladnice
připravila pamětní medaili 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.
POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

ČÍSLO REZERVACE: 72012744

ZDARMA
Nejjednodušší rezervace:
Internetový rezervační systém:

QR objednávka

www.nejkrasnejsipisen.cz
Telefonní rezervační linka:

810 00 1918

CENA:

0 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

DŮLEŽITÉ:

Pouze 1 medaile na objednávku

OBJEDNÁNÍ:

www.nejkrasnejsipisen.cz; 810 00 1918

Vzhledem k tomu, že státní hymna je důležitým symbolem
České republiky, 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!

Po-Ne 9:00-21:00
Modrá linka – voláte za běžnou cenu místního hovoru

www.nejkrasnejsipisen.cz

Téma:

Výročí české hymny

Avers:

Úryvek skladby Kde domov můj?

Revers:

Plastická trikolora ve tvaru hvězdy s českým lvem

Průměr:

33 mm

Hmotnost:

15 g

Kov:

Mědinikl

Cena:

0 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

Důležité:

Pouze 1 pamětní medaile na osobu

Internetový rezervační systém
www.nejkrasnejsipisen.cz

ø 33 mm

NNA ANT O2 t 1901

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní

HUDEBNÍ IMPULSY

Mirai vládne rádioparádě
Hitparáda rádií
Top 100: mezi sto
nejhranějšími
písněmi je hned
třetina českých.
Nejvíc jich mají ve
výběru Mirai
a Xindl X.

Mirai Navrátil
FOTO | MAFRA

JOSEF VLČEK

C

o mezi posluchači českých rádií právě letí? Dobré vodítko poskytuje česká pobočka Mezinárodní organizace
fonografického průmyslu (IFPI), která uveřejňuje každý týden přehled nejhranějších
písní v českém éteru. Nejde o hodnocení, co
je dobré a co horší. Je to jen matematika
a statistika. Ale i tak nevyznívá česká populární hudba vůbec špatně.
Dvaatřicet českých písní ve stovce nejhranějších rozhlasových skladeb není špatný
výsledek. Potěší i to, že pětadvacet z nich je
nazpívaných v češtině. Mezi deseti nejhranějšími písněmi jsou tři české – Home od
Lenny, To se mi líbí od Marka Ztraceného a Nezapomeň od Pavla Callty.
Kdyby se měla hodnotit popularita podle
počtu písní v žebříčku, nejúspěšnější by
byli Mirai. Mezi stovkou nejhranějších písní mají čtyři skladby. Jejich první hit Když
nemůžeš, tak přidej je v žebříčku už 105 týdnů! A dobře se daří i jejich letošní novince
Otchi, která se po několika týdnech posunula už na 16. místo. Ostatně, jejich videoklip

natočený v londýnských ulicích má po šesti
týdnech přes jeden a půl milionu zhlédnutí
na internetu. Otchi jsou předzvěstí druhého
alba Mirai, které se má objevit na podzim.
Tři písničky má v žebříčku Xindl X díky
tomu, že se do něj znovu vrátil jeho starší česko-slovenský song Cudzinka v tvojej zemi.
Druhá česko-slovenská trvalka Vloupám se
od skupiny O5 a Radeček sice už z Top 100
vypadla, ale šumperská kapela přišla s voyerskou novinkou Sex ve sprše. Šmírování dvou
milujících se párů, o němž frontman zpívá, je
signálem, že se blíží vydání jejich nového
alba Dobrý zprávy. Ne náhodou v době, kdy
kapela oslaví 25 let na scéně.
Domácích kapel a zpěváků, kteří mají
v žebříčku dvě skladby, je víc. Za zmínku
stojí Chinaski, kterým píseň Tamaryšek
skočila rychle do prostoru kolem třicátého
místa. Je to už třetí singl z alba Není nám do
pláče a je důkazem toho, že Chinaski mají
na hity nos. Tamaryšek patří do série spíše
nenápadných písní, které se ale nedají jen
tak rychle oposlouchat.
Českým rekordmanem v počtu týdnů na
rozhlasové hitparádě Top 100 je Michal

Hrůza s písní Pro Emu. Mistr filmových
a seriálových melodií s ní sídlí v žebříčku
nepřekonatelných 108 týdnů čili víc než
dva roky! Z filmu pochází také jeho zbrusu
nová píseň Nad světem (Nezapomínej). Typická „hrůzovina“ se dá poznat na první poslech od vybroušeného kytarového doprovodu až po zpěvákův snadno rozeznatelný
hlas. Dokáže ale překonat superúspěšnou
a stále svěží Emu?
A je nějaká písnička, u níž se čeká prudký
vpád do žebříčků? Před pár dny se originálně
objevila na sociálních sítích osobní píseň
Ewy Farne Ta o nás, v níž oznámila svoje těhotenství. Ještě než ji začala hrát rádia, má
na YouTube víc než 2 600 000 zhlédnutí.
A na duben se chystá další velké překvapení. Karel Gott poté, co zhlédl s nadšením na
podzimním Českém mejdanu s Impulsem vystoupení skupiny Kryštof, požádal Richarda
Krajča o písničku. Už je hotová a natočená.
Jmenuje se Srdce nehasnou a půjde o další
pozoruhodný duet. Posluchači Impulsu měli
šanci slyšet malou ochutnávku při oslavách
20. narozenin stanice. Zdá se, že to bude nejlepší Gottova píseň posledních let.

INZERCE

Řemesla, výroba

Technika, elektrotechnika

Procesní inženýr - absolvent

Tendering Engineer
Mechanik/elektronik/ mechatronik Kmenový stav

Plánovač výroby
Mistr výroby

35 000 - 40 000 Kč / měsíc

Procesní inženýr

Production supervisor

28 000 - 42 000 Kč / měsíc

Elektronik senior

Vý b í lá
č
Více na www.jobdnes.cz

P j kt t l kt (H4254)
Více na www.jobdnes.cz

Bezpečnost, ostraha

Zdravotnictví, sociální služby, farmacie

Technik BOZP a PO (40-50.000 Kč)

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Statisten für Nato Manöver in Deutschland

Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace…

40 000 - 55 000 Kč / měsíc

Optometrista/Optometristka

27 400 - 30 000 Kč / měsíc

EHS specialista s AJ

30 000 - 45 000 Kč / měsíc

Zdravotní sestra na recepci, Praha 1, 26 400 Kč +…

Specialista bozp/po

35 000 - 45 000 Kč / měsíc

Lékař/lékařka - Nefrolog

Více na www.jobdnes.cz

26 400 - 26 400 Kč

Více na www.jobdnes.cz

Hledáte nové bydlení?
Bydlete na správné adrese.

24 15. března 2019

KDO UVAŘÍ
Pondělí: Leonardo Lanza (30)

První hostitel, celým
jménem Lanza Bardales Leonardo Fabian,
pochází z Hondurasu,
žil od 13 let ve Španělsku a nyní je pátým
rokem v České republice. Pracuje jako softwarový analytik a vývojář. Je ženatý, s manželkou Světlanou
se vzali nedávno a očekávají příchod prvního potomka. Jsou mladí, aktivní a rádi
společně cestují.

Úterý: Esteban Amaya (41)

Druhý hostitel pochází
z hlavního města Mexika. Esteban tam vystudoval univerzitu, obor
zvukový inženýr. Nyní
žije v Česku, kde pracuje jako manažer a barman v restauraci na Malé Straně. Podnik
si otevřel před rokem a půl společně se
svými bratry. Má moc rád Prahu, kde se
podle něj žije klidně a dobře, oblíbil si české pivo a jídlo. Má přítelkyni Kristýnu.

Středa: Vikas Vikas (29)

Vikas pochází z Indie
a v Praze žije tři roky.
Po příjezdu do České republiky se poznal se
svojí partnerkou a společně žijí v malém bytě
klidným životem a plánují spolu budoucnost. Vikas přijel do
Česka studovat, vystudoval umění a získal titul bakalář. Pracuje jako prodavač.
Do pořadu se přihlásil kvůli babičce své
přítelkyně, která Prostřeno! sleduje pravidelně a stále se ptá, kdy se Vikas přihlásí
a předvede něco málo z indické kuchyně.

Česká republika

Exotický týden bez Čechů
Prostřeno! bude mít
tentokrát mimořádné
obsazení. Samí cizinci,
žádný Čech. Jak se spolu
soutěžící dorozumí?
ČR | Tento týden bude Prostřeno! speciální. U stolu se sejdou samí muži, různých
národností, a nebude mezi nimi ani jeden
Čech. Speciál s cizinci žijícími v České republice nabídne exotické chutě, příběhy
s vůní dálek i intenzivní kurz češtiny. U naservírovaného jídla posedí Mexičan, Ind,
Dán, Bulhar a jeden mladík z Hondurasu.
A právě ten se představí jako první.
Jmenuje se Leonardo. Do České republiky přijel a už zůstal. A nyní má k tomu zůstat o důvod víc, jeho manželka Světlana
je totiž těhotná. Menu sestaví ze svých oblíbených jídel, je to mix Španělska a Latinské Ameriky. Ne všem ale Leonardovo
menu bude chutnat.
Jako druhý se k plotně postaví Esteban.
Ten pochází z Mexika. Má rád Prahu
a moc si oblíbil české pivo a jídlo. Ve volném čase rád hraje na kytaru a skládá hudbu. A hudební bude i jeho zábava, hosté dostanou do ruky netradiční nástroje a vytvoří nadějný boyband. A jaké bude menu?
Pochopitelně mexické. Čeština bude kostrbatá, byt malý, ale atmosféra výborná.

Pátek: Dimitar Ivanov Dinev (38)

Dimitar, který pochází
z Bulharska, má středoškolské
vzdělání – v Bulharsku vystudoval střední zemědělskou školu. Poslední
hostitel se do Česka přestěhoval před pěti lety a momentálně pracuje jako seřizovač strojů v Brandýse nad
Labem. Žije s přítelkyní a mají spolu
dvouměsíčního syna. Asi půl roku bydlí
na venkově v rodinném domě, který pomalu dodělávají.

Ve středu předvede, co u plotny dovede,
Ind Vikas. I ten u nás našel lásku a jeho přítelkyně dokonce hosty přivítá – a to tradičním indickým způsobem. Pro někoho to
ovšem bude přivítání až trochu šokující.
Kuchyně bude pochopitelně indická. Jak
si na ní hosté pochutnají? Indická bude i zábava, hosty čeká lekce jógy.
Ve čtvrtek všichni zamíří k nejstaršímu
účastníkovi této skupiny. A tím je Dán
Poul. Ten je v Česku téměř už dvě desetiletí ale přitom mluví nejhůř ze všech. Poul
tady našel svou životní lásku a nový život.
Poulovo menu bude sestavené z dánské
kuchyně a ta hosty doslova oslní. Dozví-

me se, že Dánové milují omáčky. A zábava bude poněkud... vánoční.
Jako poslední se k plotně postaví Bulhar
Dimitar. Těšit se můžeme na tradiční bulharskou kuchyni. Tu Dimitar doma často
vaří. Pochlubí se nejen svým bydlením, ale
i rodinou. Dimitar už se svou ženou přivedl
na svět potomka a kořeny u nás zapustil
hodně hluboko. A zábava? Pánové budou
navlékat náramky pro své drahé polovičky.
A jak celý týden dopadne? Zvítězí dobré jídlo, nebo taktika? A jaká světová kuchyně bude tou nejlepší? Sledujte Prostřeno! na Primě každý všední den od
17.50 hodin.
(kot)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH CIZINCŮ

Čtvrtek: Poul Ansbjerg (67)

Nejstarší hostitel Poul
pochází z Dánska
a v Česku žije 18 let.
V současné době je už
v důchodu. Dříve měl
speditérskou firmu a vozil zboží mezi Dánskem,
Polskem, Slovenskem a ČR. Poul je rozvedený a má tři dospělé děti – dva syny a dceru – a tři vnoučata. Svou přítelkyni poznal,
když u nás otevřel pobočku své firmy. Žijí
spolu už 22 let, mají rodinný dům a dva
psy, se kterými rád chodí na procházku.

V Prostřeno! čeká soutěžící souboj zcela rozdílných kultur i kuchyní. Komu
budou vadit příliš pálivá jídla?
FOTO | FTV PRIMA

Tortilla de patatas
Ingredience: brambory, cibule, vejce, olivový olej, sůl. Postup: Brambory nakrájíme na malé čtverečky a pomalu osmažíme v horkém oleji. Před tím, než jsou propečené, nakrájíme nadrobno cibuli, kterou přidáme k bramborám. Vejce dáme
do velké mísy, promícháme je, vyndáme
brambory z horkého oleje a vložíme je přímo do mísy s vejci. Do čisté pánve dáme
trochu oleje a zahřejeme. Když je olej připraven, vlijeme směs a smažíme na mírném ohni. Jakmile je připravena z jedné
strany, opatrně ji otočíme na druhou stranu. Podáváme teplé nebo i studené.

Sopa de Chile Poblano
Ingredience: chilli paprička, mléko, zakysaná smetana, cibule, sůl, pepř. Postup:
Zpěníme cibuli spolu s pokrájenou papričkou chilli v pánvi, poté přidáme vodu, mléko a povaříme. Nakonec přidáme smetanu, sůl, pepř a polévka je hotová.

každého. Celé to zalijeme vodou po okraj.
Dáme péct asi na 40 minut na 220 °C. Mezitím si připravíme směs z bílého jogurtu, vajíček a mouky, vše smícháme dohromady.
Musaku vyndáme a přelijeme jogurtovou
směsí. Vrátíme ještě na chvíli péct, dokud
jogurtová vrstva nezezlátne.

Bulharská musaka
Ingredience: 1 kg mletého vepřového
masa, 700 g brambor, 2 cibule, 100 ml oleje, 1 velký bílý jogurt, 4 vejce, čubrica

Indický mrkvový „pudink“ halwa
Ingredience: 1 kg mrkve, 500 ml mléka,
300 g cukru, semena z 5 až 8 lusků kardamomu, rozinky, pistácie, mandle, kešu, indické přepuštěné máslo ghee. Postup:
Na hrubém struhadle si nastrouháme mrkev. Na pánvi si rozpálíme ghee, přidáme
všechnu mrkev a pomalu smažíme. Po
chvíli, kdy začíná mrkev měknout, přidáme mléko, podrcená semena kardamomu,
rozinky, pistácie, mandle a kešu oříšky.
Vše vaříme, dokud mléko nedosáhne mírně kondenzované konzistence. Podáváme
horké či vychlazené, posypané nakrájenými pistáciemi, mandlemi a kešu.

(bulharské koření), 2 rajčata, 2 lžíce hladké mouky, sůl, pepř. Postup: Brambory,
cibuli a rajčata nakrájíme na malé kousky.
Připravíme si pánvičku s olejem. Nejdříve
osmahneme brambory, cibuli, rajčata
a maso – důležité je vše smažit postupně
a zvlášť (smíchá se až nakonec). Když
máme vše hotové, vyskládáme do pekáče
po vrstvách – brambory, cibule, maso, rajčata. Opakujeme tak, aby byly dvě vrstvy od
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„Chci prosadit eutanazii.
Pacient má právo si vybrat“
Poslankyni a zastupitelce
Karlovarského kraje Věře
Procházkové vadí, že její
rodné město trpí řadou
nedodělků. Celý život se
věnuje paliativní péči, ve
Sněmovně tak chce toto
volební období prosadit
zavedení eutanazie.
S čím podle vás mají občané Karlovarského kraje spojené jméno Věra
Procházková?
Nyní jsem první volební období poslankyní právě za Karlovarský kraj a je to
pro mne čest, že jsem byla zvolena.
Myslím, že jinak mě občané znají především jako lékařku, pracující mnoho let
na záchrance a také na ARO v nemocnici v Sokolově, kde jsem později dělala
náměstkyni a osm let ředitelku. Také
dlouhodobě stále působím na ambulanci pro léčbu bolesti. Pracovala jsem
i jako primářka v LDN Nejdek, kde
jsem pomohla založit hospic.

Co je tedy třeba změnit?
Hlavně děsivý stav kolonády, Vřídla
a letní kino. Tohle je neodpustitelné.
Zde to vždy žilo, letní kino bylo plné
mladých lidí, a nyní? Dalším problémem jsou chátrající stavby a stav dopravních komunikací. Doufejme, že Císařské lázně se nyní začnou rekonstruovat, ale Alžbětiny lázně stále chátrají.
Co se týká dopravních staveb, tak nesporně velkým úspěchem bylo postavení obchvatu města a úprava křižovatek
pod „ekonomkou“ a u Becherovky. Na druhou stranu se město rozrostlo,
přibylo množství
aut, ale dopravní komunikace se úměrně tomu nezlepšily. Mosty stárnou
a už s nimi jsou problémy. Léta slibované parkovací domy
se nestaví a ve městě
nemáte kam postavit
auto, když jedete z okolí
třeba do divadla. Nyní
jsme v koalici v Karlových Varech

a chceme tuto situaci napravit. Chtěla
bych, aby město opět pořádně žilo a dýchalo!
Intenzivně se zabýváte paliativní
péčí. Kde v tomto ohledu vidíte
v Česku nedostatky?
Na léčbu bolesti a paliativní péči se soustředím celý profesní život. Paliativní
péče se orientuje na pacienty, kteří trpí
nevyléčitelnou chorobou v pokročilém
stadiu. Cílem je zmírnit bolesti a další
duševní i tělesná strádání a zároveň
pacientovi zajistit důstojný odchod ze života. V Česku je tato
služba zanedbána. Většinou
děti pacientů péči nezvládají a snaží se najít pomoc
v hospicích, ty jsou ale přeplněné a zcela nepokrývají poptávku. Proto jsou důležité mobilní hospice,
kdy je o pacienty postaráno přímo doma a odchod
ze života je pro ně poté mnohem snesitelnější, když mají
u sebe všechny své blízké.
Dalším, co podle mého názoru pomůže těmto
pacientům, je

Věra Procházková
Narodila se 3. dubna 1954
v Karlových Varech, kde žije.
■ Vystudovala medicínu, atestaci
získala v oboru anesteziologie
a resuscitace. Pracovala jako
lékařka či ředitelka Nemocnice
Sokolov.
■ V roce 2017 se za hnutí ANO
stala poslankyní, ve Sněmovně
je členkou ústavně právního
výboru a výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu.
■ Od roku 2016 je i zastupitelkou
Karlovarského kraje.
■

zavedení eutanazie. Mým cílem je ji
toto volební období prosadit.

Co vaše rodina a koníčky?
Jsem vdaná a mám dvě děti a tři vnoučata. Dcera je právnička, syn hotelový manažer. I oni žijí v okolí Karlových Varů
a pracují zde. Všichni jsou moje veliká
radost. Bydlím v domě s velikou zahradou a to je moje další láska. Hory, příroda a zejména pak skalničky. Hory miluji a každý rok se snažím strávit v nich
s krosnou a stanem dovolenou kdekoliv
ve světě. Zrovna nedávno jsem se vrátila z Patagonie.

Proč by možnost eutanazie měla
být zavedena přímo v zákoně?
Podle mě má pacient právo si vybrat,
má vlastní rozum a některé stavy pacientů jsou tak těžké, že smrt by pro ně byla
zkrátka vysvobozením. Podívejme se
na sebevraždu, ta v českém zákoně není
trestána. Tak proč by člověk nemohl
provést sebevraždu pod dohledem, pokud je to jeho svobodné rozhodnutí?
Každý je pán svého života, a tudíž se
může rozhodnout i pro jeho ukončení.
Samozřejmě eutanazie musí být pevně
ukotvena v zákoně a proces získání svolení musí být přísný a důkladný. Klíčové je, aby se pacient rozhodl sám bez
vnějších vlivů. Mimochodem zákon
o eutanazii je zcela běžný v západní Evropě.

Narodila jste se a žijete v Karlových
Varech, jak moc se město za posledních deset let proměnilo?
Ano, narodila jsem se tu. Moje maminka pracovala v porodnici ve Varech.
V podstatě jsem vyrůstala v nemocnici,
kam jsem chodila již jako dítě do nemocničních jeslí. Prošla jsem všemi úseky – buď na brigádě, nebo později jako
medička. Víte, naše město se za tu dobu
výrazně změnilo. Duch lázeňství, kdy
zde pacienti zůstávali tři týdny a léčili si
různé nemoci a město bylo díky tomu
velmi živé, ten už jaksi vymizel. Nyní
hosté pomalu nevyjdou z hotelů, kde
mají všechno. A Karlovaráci se jdou do
města podívat málo. Žijí ve svých čtvrtích a sem tam zajdou do divadla nebo
na ples.

Jak jste s jeho přípravou daleko?
Dala jsem dohromady skvělý tým, který
se skládá z odborné veřejnosti a z lidí
z ministerstev spravedlnosti a zdravotnictví. Ten se schází už půl roku. Shodli
jsme se, že rozhodně nechceme vytvářet zcela nový zákon, chceme se inspirovat právě ze západní Evropy. Po diskusích a rozvaze jsme vybrali zákon z Lucemburska, který bude tvořit jakousi
kostru toho českého. Zatím jsme na začátku, ale nyní máme v plánu pořádat
různé konference a kulaté stoly, abychom rozvířili debatu a aby se toto téma
dostalo do obecného povědomí lidí.
Rozhodně chci získat pro tento zákon
podporu napříč politickým spektrem. Je
to velmi citlivé téma a zaslouží si širokou shodu.
(PR)
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Ruský dramatik Alexandr Nikolajevič Ostrovskij: Největší zklamání, jakého můžete okusit, je zklamání..

Tajenka: ... se v sobě samém.
INZERCE
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Opravy Kyselky trvají už šest let
Vitráž z Ottova pavilonu
prezentuje lázně
na různých akcích.
PETR KOZOHORSKÝ
KYSELKA | Devět historických objektů bývalých lázní v Kyselce vstává jak
bájný Fénix z popela. V tomto případě
tedy ne z popela, ale z trosek. Přitom v
roce 2013 to vypadalo, že už není naděje na jejich záchranu.
Společnost Lázně Kyselka přitom přebírala areál v tristním stavu. Ten dokumentuje i cena, která byla tehdy podle
znaleckého posudku 2,6 milionu korun.
Za devět objektů, parky a veškeré pozemky! S finanční injekcí od Karlovarských minerálních vod se mohli členové společnosti pustit do práce.
První objekt, do něhož se pustili, byla
někdejší jídelna a restaurace. Byla nejzachovalejší a zpočátku v ní byly šatny.
„Při vyklízení sutin jsme objevili střepy
z vitráže Ottova pavilonu. Nechali jsme
jej zrestaurovat v dílně rodiny Černohorských. Vitráž se pak stala prvním velvyslancem celého projektu. Půjčovali
jsme ji na různé výstavy, čímž jsme o
sobě dali vědět,“ vzpomíná Miroslav Perout, ředitel obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka.
Obnova komplexu staveb není vůbec
jednoduchá. Zaměstnanci společnosti
nemohou upřít pozornost na jeden objekt, musí průběžně pracovat na všech.
„Kdybychom si totiž vyhlédli jeden, ty
ostatní spadnou,“ vysvětluje Perout. Aktuálně tak dělníci pracují na Mattoniho
vile, Ottově pavilonu, vile Vilemína,
části Jindřichova dvora, objektu expedice a nakládky a lázeňské restauraci.

Restaurace i wellness
Největším donátorem projektu obrody
lázní je ministerstvo kultury. Každoročně k jeho úředníkům putují z Kyselky
žádosti o podporu. „Přispívá nám ale i
kraj částkou 350 tisíc korun ročně,“
upřesňuje ředitel.
Nějaké peníze si dokáže společnost
vydělat i sama. „Kyselce například po-

máháme s radošovským kostelem, pořádáme workshopy a peníze získáváme i z
komentovaných prohlídek,“ vypočítává
Miroslav Perout. Každoročně tak společnost hospodaří s částkou mezi pěti a
šesti miliony korun. Ale jenom oprava
lázeňské restaurace a jídelny přijde na
dobrých 22, podle staršího odhadu dokonce na 31 milionů.
Další peníze pravidelně polyká údržba parků. „Nezdá se to, ale jejich obnova je co do ceny srovnatelná s opravami
domů,“ říká ředitel.
Není tedy divu, že odpovědět na otázku, kdy se celý komplex budov zaskví v
původní kráse, není jednoduchá. Miroslav Perout s trochou nadsázky říká, že
budoucí uživatelé budov dnes ještě sedí
ve školních lavicích. Glajchu nad hotovým objektem zatím v Kyselce nevztyčili ani jednou. Nejblíže k dokončení
má podle Perouta objekt někdejší nakládky a expedice. „V něm bychom viděli novou hasičskou zbrojnici pro Kyselku,“ naznačuje možné využití této budovy ředitel.
I když ještě hotovo není, představu o
tom, co by v jednotlivých domech mělo
či mohlo být, už v hlavě má.

Plastika orla na střeše stáčírny.
„Z Mattoniho vily by měla být výkladní skříň celého projektu, veřejně přístupný reprezentační prostor s multifunkčním využitím. Bývalá restaurace
by opět měla sloužit tomuto účelu, v Ottově pavilonu bychom chtěli vybudovat
výstavní prostor, Jindřichův a Švýcarský dvůr by se měl změnit v ubytovací
kapacitu s možností vybudovat zde třeba i wellness či rehabilitační provoz. Ve
vile Vilemína pak počítáme s kulturním
sálem pro potřeby Kyselky a nad ním s
byty pro sociální bydlení pro seniory,“
představuje plány společnosti.

INZERCE

CNC-Stanztechnik und Metallbearbeituung
Hiemer GmbH
Augustusstrasse 1, 08485 Lengenfeld Německo (Vogtland)

Hledáme Posily do týmu

e
P r áC m e C K u
ě
vN

• obsluha CNC děrovacího a niblovacího stroje trumf
• obsluha CNC ohraňovacího lisu trumpf • Programátora tops a Boost
NaBízíme:
• dobré pracovní klima v menší firmě
• převážně jednosměnný provoz Po – Pá
• odměny dle výkonu
• možnost dalšího vzdělávání

Požadujeme:
KoNtaKt:
• samostatný a zodpovědný
tel.: +49/37606/33630
přístup k práci
e-mail.: cnc-stanztechnik@gmx.net
• znalosti v oboru
• orientace ve výkresové dokumentaci

Rekonstrukce střechy vily Vilemíny.
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Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

V lize mistrů nezískali ani set

VK ČEZ Karlovarsko se probojoval mezi dvacítku nejlepších klubů Evropy. Získal tak řadu zkušeností
IVO VYMĚTALÍK
KARLOVY VARY | Volejbalisté Karlovarska se rozloučili s Ligou mistrů třísetovou prohrou, šestou v šestém zápase.
Úřadující čeští šampioni prohráli v domácím prostředí před dvěma tisícovkami fanoušků s italskou Modenou po setech 18:25, 21:25 a 19:25. Ve skupině B
skončili bez zisku setu poslední.
„Bylo to stejné jako se všemi v Lize
mistrů, se všemi jsme jakž takž hráli do
půlky setů a pak nám odskočili. Ale
byla to zkušenost si proti takovým hráčům zahrát,“ řekl smečař Lukáš Vašina.
Karlovarsku se tak nepodařilo zlepšit
bilanci. Alespoň set získal český klub v
Lize mistrů naposledy předloni - Dukla
Liberec v březnu 2017 prohrála s Resovií Rzeszów 1:3. Z výhry mezi elitou se
tuzemský mistr radoval v lednu 2015,
kdy České Budějovice porazily Innsbruck.
„Nastupovali proti nám kvalitnější
hráči. V každém zápase jsme vydrželi
do půlky setu hrát vyrovnaně a potom
rozhodl individuální výkon protihráče.

Smečař Lukáš Vašina.
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To nám momentálně chybí. Byli to zápasy, které měly světlé momenty, toho se
pokusíme držet,“ přidal kapitán týmu
Ondřej Hudeček.
Proti čtvrtému týmu italské Serie A1
se svěřenci trenéra Jiřího Nováka, který
se coby hráč v dresu Paris Volley radoval z výhry v Lize mistrů v roce 2001,
dokázali dostat do vedení jen ve druhém setu. Měli v něm dokonce tříbodový náskok 13:10, ale soupeř srovnal a v
koncovce hráči Karlovarska na favorita
nestačili. „Chyběla nám větší bojovnost
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FESTIVAL
DECHOVKY
Hostem festivalu Jozka Šmukar

a udělali jsme více chyb ve všech herních činnostech než Modena,“ řekl
Lukáš Vašina.
Volejbalisté Karlovarska při premiéře v Lize mistrů nestačili na favorizovaný celek Kedzierzyn-Kožle a v Polsku
prohráli 0:3 po setech 16:25, 16:25 a
17:25. „Výsledek je dost jednoznačný.
Na druhou stranu je aspoň částečná spokojenost, že jsme hráli náš volejbal a neudělali jsme zase tolik chyb, ale nestačilo to. Soupeř nás držel pořád pod tlakem. Jakmile situace nebyla jasná v náš
prospěch, tak svou kvalitou si ubránil
balon a hned nás potrestal. V tomhle
směru to byla srážka s realitou,“ řekl po
zápase trenér Jiří Novák.

Smrtelný dvojblok
Domácí premiéra s italským Cucine
Lube Civitanova dopadla podobně, 0:3
(-16, -18, -14). Před kulisou více než tří
tisícovek fanoušků se domácí drželi
vždy alespoň do poloviny setů, než se
naplno projevila kvalita Civitanovy, majitele stříbra mistrovství světa klubů.

Odveta v italské Civitanově dopadla
stejně jako domácí zápas. Favoritovi
Karlovarsko podlehlo stejně jako v prosinci doma totožným výsledkem setů
16:25, 18:25 a 14:25.
„Je to pořád stejná písnička, ale nyní
budu kritičtější, protože náš výkon od
poloviny každého setu trochu odešel.
Samozřejmě je to dané kvalitou soupeře
a pro nás je strašně těžké hrát neustále
pod tlakem,“ říkal trenér Jiří Novák.„Nemáme se za co stydět, byl to jeden z našich nejbojovnějších výkonů v
Lize mistrů. Italský tým předvedl svou
sílu, když potřeboval. Mrzí mě ty bodové série, které jsme dostali. Hlavně dvojblok Leal, Simon, ten byl smrtelný,“ dodal Filip Rejlek, univerzál VK ČEZ Karlovarsko.
Volejbalisté prohráli v Lize mistrů
bez zisku setu i pátý zápas. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka nestačili doma na
lídra polské ligy a s Kedzierzynem prohráli po setech 19:25, 23:25 a 18:25.
Karlovarsko udělalo v utkání méně
chyb a mělo osm úspěšných bloků, ale
celkově na soupeře nestačilo.

