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Pomocník pro včelaře
umí nahlásit i zloděje
SKORO JAKO V REÁLU

Medici operují figuríny.
V simulačním centru
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Odborníci z VUT spojili svoji zálibu ve včelaření se znalostmi z oboru informačních technologií. Za ApiVčelaře dostali
ocenění v soutěži Vizionář, které vyzdvihuje inovace v podnikání a aplikovaný výzkum.
FOTO | JAN PROKOPIUS

Chytrý úl se přes mobil sám včelařům ozve, když roj
uletí, hladoví nebo ho ukradne zloděj. Zařízení z dílny
brněnských vědců používá už stovka včelařů.
ZUZANA BRANDOVÁ
BRNO | Moderní technologie se už dostávají i do včelích úlů. Když se ve vědeckém týmu na Vysokém učení technickém v Brně sešlo několik včelařů,
spojili svůj koníček se znalostmi z oboru a časem byl na světě systém ApiVčelař 4.0 s chytrými vahami a senzory.
„Cílem bylo úl zprůhlednit tak, aby
všechny informace, které včelař potřebuje pro rozhodování, měl k dispozici
okamžitě z mobilu nebo počítače,“ zmiňuje hlavní motivaci výzkumník Petr

Sadovský z Fakulty elektrotechniky
a komunikačních technologií VUT.
Pomocníka pro včelaře už spolu s komerční firmou uvedli na trh a používá
ho stovka včelařů. Mají tak už i několik
případů z praxe. „Při velkém poryvu větru spadly jednomu včelaři na včelnici
úly. Sám by to zjistil až po čase na místě, ale váhy v aplikaci najednou ukazovaly nulu. Dojel tam, našel popadané
úly a po několika hodinách dal vše v pořádku,“ uvádí příklad Sadovský.
Váha v úlu měří nejen hmotnost včelstva, dá se k ní připojit i čidlo pro měře-

ní teploty a vlhkosti. „V sezoně se do
úlu musíte minimálně jednou týdně podívat. Zkontrolovat, zda už mají hodně
medu a je potřeba jim zvětšit prostor.
My online vidíme, co se ve včelstvu
děje. Když v aplikaci vidíte, že hmotnost vzrostla o deset kilo, je potřeba úl
otevřít a zvětšit včelám prostor pro ukládání medu,“ přibližuje Jakub Podivínský z fakulty informačních technologií.
Pokud naopak váha úlu zničehonic
poklesne, má včelař pohotovost. „Znamená to, že se včely vyrojily a musíme
vyrazit chytat roj. Asi před třemi týdny
nám zákazník říkal, že mu vyskočilo
upozornění zrovna, když byl v práci. Poslal doma manželku na zahradu a našla
roj na stromě. Okamžitě proto vyrazil
chytat včely,“ doplňuje Podivínský.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2
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Budoucí lékaři operují figuríny
Operace nebo porody
trénují studenti medicíny
ve cvičné nemocnici. Za
dva roky jí prošlo přes
pět tisíc mediků.
ZUZANA BRANDOVÁ
BRNO | Přestože v ní neleží skuteční pacienti, přístrojové vybavení má špičkové, jako by se tady opravdu zachraňovaly životy. Cvičná nemocnice vybudovaINZERCE
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ná za více než miliardu korun v univerzitním kampusu v brněnských Bohunicích slouží budoucím lékařům dva
roky. Kvůli covidu se její slavnostní
představení uskutečnilo až nyní.
Cvičnou nemocnicí s tisícovkou simulátorů a figurín, urgentním příjmem,
operačními sály i heliportem prošlo už
přes pět tisíc studentů. Cílem nemocnice bez pacientů vybavené reálnými přístroji je efektivním způsobem vychovat
novou generaci lékařů, kteří budou po
ukončení studia připraveni takřka na
všechno.
„Byl to odvážný projekt, jehož cílem
nebylo okopírovat už existující simulační centra v Evropě nebo na světě. Měli
jsme cíl dosáhnout zavedení simulační
medicíny do všech částí vzdělávání budoucích lékařů a to se prakticky povedlo už teď,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš s tím, že jde o nejmodernější pracoviště výuky medicíny

příklad pro nácvik komunikace a psychologických intervencí využívá dokonce i herce a sami studenti se v rámci
principů komplexnosti učení stávají
také lektory.
„Jsou obory, kde praktickou stránku
dovedností nelze ničím nahradit. S vybavením, kdy zde máme simulátory od novorozence až po věrně vypadajícího seniora, a s učiteli, kteří umí dotáhnout
naši vizi do dokonalosti, přispíváme zásadním způsobem k výuce všeobecného
lékařství jako mimořádně komplexního
oboru,“ řekl jeden z duchovních otců
SIMU, přednosta Ústavu simulační medicíny Petr Štourač.
Už první čtyři semestry výuky ukázaly, že cvičná nemocnice předčila původní očekávání, co se týká počtu zapojených studentů. Simulační výuka za necelé dva roky fungování centra prostoupila takřka do všech ročníků medicínského studia.

Simulační centrum má být nejmodernějším pracovištěm výuky medicíny v Evropě. FOTO | A. VAVRÍKOVÁ
v Evropě. Simulační centrum SIMU vyrostlo nedaleko Fakultní nemocnice
Brno, mezi budovou lékařské fakulty
a základnou záchranářů.
V nemocnici dokážou nasimulovat
prakticky jakoukoli situaci. I to byl jeden z vytyčených cílů centra, které na-

Včelařům úl sám ohlásí zloděje
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Včelíny někdy lákají i zloděje. I proti
nim dokáže systém vyvinutý na VUT pomoct. Do úlu se totiž před sezonou vloží
malá krabička, kterou autoři pojmenovalo ApiStopař. Včely ji obestaví voskem,
takže téměř není vidět. Pokud se s úlem
nic neděje, stopař spí. Ve chvíli, kdy by
však včelín někdo vzal a naložil do auta,
krabička se probudí, vyšle upozornění
majiteli a na mapě mu ukáže, kudy zloděj s cenným nákladem jede.

Chytré vybavení vyjde do dvaceti tisíc korun. „Včelstva se prodávají po
zimě třeba za čtyři tisíce. Letos je snůška výborná a jedno včelstvo dokáže za
takový rok dát i padesát kilo medu, což
je další ztráta. A samozřejmě něco stojí
i samotný úl,“ vypočítává škodu Podivínský.
Nejvíc zájemců o chytré včelaření
evidují výzkumníci mezi mladší generací. ApiVčelař pomůže zvýšit výnosy
medu zkušeným včelařům, profesionálům, ale i úplným začátečníkům. Díky

umělé inteligenci by systém měl do budoucna umět určité situace předpovídat
a na základě zkušeností je vyhodnocovat. A nováčkům, kteří třeba v rodině
žádného dědu včelaře nemají, by tím
umožnil klidně spát.
„Starší včelaři technologiím obecně
tolik nevěří. Mají dlouholeté expertní
zkušenosti, stačí jim přijít na včelnici
a pozorovat přírodu, ani nemusí často úl
otevřít. Ti nepotřebují umělou inteligenci, mají totiž tu svou živou,“ uzavírá Sadovský.
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V kůži tajného
agenta ve vile
Pracovnice brněnské vily Löw-Beer přišly s unikátní
pátrací hrou o zmizelém skutečném majiteli
památky. Získaly za ni ocenění od odborníků.
OLDŘICH HALUZA
BRNO | Když byla muzea kvůli covidu
zavřená, vymyslely pátrací hru o zmizelém majiteli stejnojmenné brněnské vily
Alfredu Löw-Beerovi. Historička Jana
Černá a průvodkyně Markéta Brhlíková
zaznamenaly s únikovkou nazvanou
V kůži tajného agenta úspěch u návštěvníků i mezi odborníky. Nedávno získaly
zvláštní ocenění Gloria Musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2021.
Hru vytvořily na motivy detektivního
románu Paula Dukese Tanec s gestapem, který je sbírkovým předmětem
vily. „V jeho případě jde o reálnou postavu bývalého agenta britské tajné služby. V knize popisuje své pátrání po zmi-

zelém Alfredu Löw-Beerovi. Účastníci
hry se ocitnou v agentově kůži a postupně řeší záhadu zmizení tohoto textilního
magnáta,“ přibližuje Brhlíková.
Nápad na únikovou hru v unikátních
prostorách secesní vily vznikl v době covidových omezení, kdy obě pracovnice
této pobočky Muzea Brněnska měly čas
přemýšlet, co nového se dá návštěvníkům nabídnout. S přípravou pak začaly
naplno loni na jaře. „Nejtěžší asi bylo
vybrat z komplikovaného příběhu knižní předlohy jednu dějovou linii, přenést
ji na běžně nepřístupnou půdu vily a držet se jí,“ poznamenává Černá.
Únikovku spustily loni na podzim
a od té doby mají všechny termíny neustále obsazené. Nadšené reakce hráčů

INZERCE
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Jana Černá a Markéta Brhlíková získaly za svou únikovku ocenění Gloria
Musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2021.
FOTO | ARCHIV AUTOREK
předčily očekávání obou autorek. „Navíc si hru většinou přicházejí zahrát prvonávštěvníci vily, přinesla nám tedy nový
segment muzejního publika. Budeme
rády, když se do vily znovu vrátí, třeba
na běžnou prohlídku,“ říká Brhlíková.
Na nedávno získané ocenění Gloria
Musaealis pohlíží obě ženy jako na ocenění své práce i signál pro ostatní muzejníky, aby se nebáli vystoupit z komfortní zóny a vyzkoušet i neobvyklé projekty. S únikovkou v podobně jedinečné atmosféře známé památky jsou zřejmě

první. „Na rozdíl od expozic v jiných
muzeích lidi naše hra vtahuje přímo do
děje, jsou sami detektivy. Nedostanou
jen prospekt, v němž musí vyplnit políčka,“ porovnává Černá.
Přes léto si dají návštěvníci i autorky
od pátrací hry pauzu. I kvůli tomu, že
půda není při letních teplotách zrovna
příjemným místem pro pobyt. Novou
únikovou sezonu znovu odstartují zřejmě na přelomu září a října. V plánu je
na podzim také výstava o autorovi předlohy, siru Dukesovi, a to přímo ve vile.
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Stárnu s Angelinou Jolie. I kvůli ní
se snažím hlídat si, jak vypadám
Být hlasem filmových hvězd je pro Reginu Řandovou
rodinná tradice. Její tchán, oblíbený herec Čestmír
Řanda jich namluvil desítky. „Snad by ho potěšilo,
že někdo z rodiny v tomhle oboru pokračuje. Dabing
měl velmi rád,“ říká jedna z „drben“ oblíbeného
seriálu Slunečná. „Pro nás Slunečná neskončila,
s holkami se dál pravidelně vídáme,“ vysvětluje.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Učitelka na balet jí říkala, že je velmi
podobná Magdě Vášáryové a ať neváhá
a zkusí to s herectvím. Reginu Řandovou
v cestě před kamery podporovali také rodiče, ale ona i přes úspěchy v 80. letech, kdy
se proslavila především hlavní rolí ve snímku Bota jménem Melichar, dala nakonec
přednost spíš dabingu. Na hraní ale nezanevřela, objevuje se v seriálech a před časem
dokončila film Reklama na Vánoce.
Poslední dva roky jste vstupovala do
domácností diváků jako jedna z drben ze seriálu Slunečná. Scházíte se
s „drbnami“ dodnes?
To bylo skvělé, jedním slovem skvělé období, moc nás to všechny „drbny“ bavilo.
Potkala se zde šestice úžasných holek.
My se sice znaly už z dřívějška, ale nikdy
jsme spolu nedělaly tak dlouho a dohromady. Byly to úžasné dva roky. Pro nás
Slunečná neskončila, protože my se pravidelně s holkami vídáme. K sobě jsme ještě nabalily Pavlínku Tomicovou a Reginu
Rázlovou, takže máme takovej spolek drben a pořád to jede dál. (smích) Chodíme
společně ven, navštěvujeme si navzájem
představení a pomáháme si, a když má některá nějaké trápení, tak se máme komu
vybulet na rameni. Takže mi Slunečná

Regina Řandová

dala nejen dva krásné dva pracovní roky,
ale i lidsky jsme se tam poznaly a utvořily
takovou partu, za kterou jsem skutečně
vděčná.

■

tyto aktivity podnikala se svojí o čtyři
roky mladší sestrou, což bylo fajn. Ona
nakonec vystudovala Střední uměleckou
školu Václava Hollara a věnuje se grafice. Nesmím ovšem zapomenout na výbornou paní profesorku v dramaťáku, která
mě povzbuzovala v touze jít na konzervatoř. A také paní učitelka, co nás měla na
balet, mi vždy říkala, že jsem velmi podobná Magdě Vášáryové, že je to
taková velká slovenská herečka
a že bych to mohla zkusit také.
(smích) Takže té podpory
bylo dost. A to považuji
za velmi důležité v životě
mladých lidí.

Nicméně vaši kariéru asi odstartovala
postava Jolanky ve filmu Bota jménem Melichar…
Dá se to tak říct. To byla totiž moje první
velká role. Ale už jsem předtím měla takové menší roličky, třeba v seriálu My všichni školou povinní. Ovšem máte pravdu,
Bota byla pro mě v tomto směru zásadní
věc, bylo mi krásných 17 let.
Měla jste vždy touhu hrát?
Vždy jsem věděla, že směřuju k nějakému uměleckému oboru, zpívala
jsem, tancovala jsem, jen jsem nevěděla, pro co se rozhodnu,
byla jsem taková rozlítaná
a spíše jsem hledala to pravé.
Na vyšším stupni základní
školy jsem se potom dala
na dramaťák a začala chodit na balet a na zpěv.
Ale to už bylo cílené,
sice jsem chtěla nejdříve být baletka, ale neměla jsem k tomu úplně dispozice, musela
bych hodně dřít. Takže jsem se rozhodla
pro herectví a nastoupila jsem po základce
na konzervatoř.

Narodila se 21. září 1967 v Praze.
Od čtyř let chodila na klasický balet, později zpívala ve sboru
a docházela na dramatický kroužek. Vystudovala Pražskou
konzervatoř.
■ Coby dospívající zazářila ve slavné komedii Bota jménem Melichar
či v seriálu My všichni školou povinní. Objevila se také v několika
televizních filmech.
■ Později se ovšem začala věnovat především dabingu, v němž
propůjčuje hlas například Demi Moore či Angelině Jolie. Podle
specializovaného webu dabingforum.cz jen za letošek nadabovala
už více než dvě desítky snímků.
■ V posledních letech hraje opět v seriálech (Krejzovi, Ohnivý kuře,
První republika atd.) a hlavně v populární Slunečné.
■ V srpnu 2020 se stala už dvojnásobnou babičkou.
■

Podporovali rodiče vaši touhu stát se
herečkou?
Podporovali mě jak maminka, tak i tatínek, v tom jsem to měla jednodušší. Maminka chtěla kdysi dělat zpěv, ale byla veliká trémistka, tak na zkoušky ani nedošla, byla tedy ráda, že máme se sestrou
obě umělecké sklony. Já vlastně všechny

FOTO | HERMINAPRESS

Česká republika
Vaším tchánem byl známý český herec Čestmír Řanda, který se kdysi objevoval snad ve všech filmech. Osobně jste se prý nepoznali, mrzí vás to?
Ano, tchána jsem už nezažila, zemřel
v roce 1986 a já se s jeho synem, mým
prvním mužem, seznámila až dva roky
poté. Ale už tehdy jsem ho vnímala jako
obrovskou osobnost. Když všechny jeho
filmy běžely a bylo mi „náct“, tak mě nikdy nenapadlo, že budu patřit do takovéto rodiny. Lidé si ho pamatovali a znali
ho. Mrzí mě, že jsme se neměli možnost
potkat, protože on byl výborný dabér a já
také hodně dabuji. Takže spousta filmů,
které on nadaboval, se pravidelně dávají
v televizi a já je ráda sleduji. A myslím,
že tohle by bylo přesně to téma, kde bychom se my dva potkali. A snad by ho potěšilo, že někdo z rodiny v tomhle oboru
pokračuje. On prý měl dabing velmi rád.
A vidíte, patříte k našim nejznámějším dabérům, vaším hlasem promlouvá jedna z nejvíc sexy žen planety Angelina Jolie. Lichotí vám to?
Jsem za to ráda. Kdysi dávno mě k ní přiřadili a já vždycky, když ji vidím, tak
jsem v pozoru a říkám si, vypadá dobře,
holka musíš se také držet. Ale svým způsobem, jak už ji léta dabuji, tak s ní stárnu
a už ji znám a jsem na ni napojená. Jsem
moc ráda, že mám tuhletu svoji ikonickou hvězdu. (smích) A ještě mám hrozně
ráda seriál Myšlenky zločince, kde dabuji
bezvadnou herečku, a ta role se jmenuje
Penelopa Garciová. A pak mám ještě jednu oblíbenou roli, a tou je Olivia Bensonová v seriálu Zákon a pořádek. Je šéfkou
na oddělení vražd a je to taková hlubší
role. Líbí se mi, když má moje role ještě
svoji vlastní osobní linku.
Na co se ráda podíváte v televizi, na co
si zajdete do divadla či do kina?
Miluji staré české filmy, takové ty úplné
klasiky – Jak utopit doktora Mráčka, Zít-
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ky se už začínají dít takové ty věci, které
s věkem prostě souvisí. Třeba mi zemřel
tatínek, začaly odcházet babičky a dědečkové a najednou zjišťujete, že už není cesty zpátky, že každým tím odchodem někoho blízkého se posunujete o stupínek výš.
Ale máte jedinou jistotu, že nikdo nemládneme a projít si tím musí každý. Někdo
lépe, někdo hůře, ale prostě každý.
Jak tedy o sebe pečujete, abyste byla
stále fit?
Už sedmým rokem hraji golf. Přivedl mě
k tomu kamarád mého muže, který hrozně chtěl hrát a neměl s kým. Tak jsme to
vzali v rámci terapie a on zařídil kurzy
a ve finále on s golfem skončil a já zůstala. A našla jsem tam výbornou partu holek, s nimiž hraju golfové turnaje. Je to
pro mě ideální relax od mé práce. Hlavně
jak člověk dabuje, tak je pořád zavřený
ve studiu, a není nic hezčího než pak vyběhnout na zelený trávník a zrelaxovat se
golfem.

S hereckými kamarádkami
ze Slunečné se Regina Řandová
schází i poté, co už seriál skončil.
V roce 1983 zazářila ve filmu
Bota jménem Melichar, avšak
později dávala Regina Řandová přednost spíš dabování.
FOTO | FACEBOOK A ČSFD.cz

ra to roztočíme, drahoušku...!, obdivuji
své kolegy, kteří byli schopni udělat takhle
nádherně vypointované příběhy. A konečně mám doma Netflix, tak koukám na seriály. Teď mě zrovna zaujal seriál Koruna,
který jsem zkoukla skoro jedním tahem,
jak mě to bavilo. Nedávno jsem také byla
na premiéře divadelní hry Marta o Martě
Kubišové. Já si už předtím o jejím životě
něco načetla a hrozně se mi to líbilo, jak
jsem znala všechny ty příběhy do hloubky.
Víc si to představení potom užiji. Mám
ráda, když si to můžu nastudovat na internetu a vidět ten život nebo příběh z vícero
stran, pochopit souvislosti.
Máte syna Čestmíra, jméno se tedy
dědí z generace na generaci…
Ano, můj syn byl Čestmír třetí a teď mám
dokonce vnoučka Čestmíra čtvrtého. To
už je tradice a nechtěli jsme ji porušovat.

Malej Čestmírek bude mít v srpnu dva
roky a je hrozně podobný synovi, občas
se musím až smát, jakou kopii si pořídil.
Jsem hrozně ráda, že jsem mladá babička.
Takže když můžu, tak si ho beru na chalupu a blbneme spolu, tak doufám, že mi
ten elán ještě dlouho vydrží. A díky tomu,
že mám vlastně dva vnoučky, partnerka
mého syna má z prvního vztahu pětiletého chlapečka, kterého jsme vzali do rodiny a je jak náš, tak už v tom babičkovství
jedu vlastně pět let.
Jak se smiřujete se stárnutím? Hodně hereček nenese tuto skutečnost
moc dobře…
Já to beru, že to tak prostě je, že to patří
k životu a projde si tím každý. Ale měla
jsem období, kdy jsem si poprvé uvědomila, že se něco trošku láme, a to mi bylo
čtyřicet. Asi je to tím, že kolem té čtyřicít-

Co v současné době děláte?
Ted jsme dotočili film, který by měl být
před Vánoci venku. Jmenuje se to Reklama na Vánoce. A teď po Slunečné jsem
se vrhla na dabing, kde toho mám opravdu hodně, a to mě naplňuje. A samozřejmě se věnuji vnoučkům, drbnám a golfu.
(smích)
V životě jste si prošla bouřlivým vztahem se svým prvním manželem, věříte ještě na lásku?
Věřím, lidé se rozchází, někde to je v klidu, někde ne. Člověk má v první chvíli pocit, že už nechce nikdy více žádný vztah,
ale já jsem měla štěstí, že jsem se nakonec s prvním mužem rozvedla. A pak potkala druhého, skvělého muže, se kterým
letos oslavíme už 18 let společné cesty.
Takže věřím na lásku. Všechno špatné
přebolí a člověk by měl mít srdce otevřené, protože pak přijde to dobré.

INZERCE

Čeští senioři přišli Rentě z nemovitosti na chuť
I český senior může prožít důstojný život a nebýt odkázán pouze na starobní důchod. Stačí,
když si vezme půjčku, kterou nemusí splácet. Už stovky klientů v naší zemi mají zkušenosti
s Rentou z nemovitosti, další se o ní postupně dozvídají a přidávají se. Oč vlastně jde?
Mnozí důchodci jsou bohatí. Patří jim dům nebo
byt, ale života si moc neužívají, protože berou nízký
důchod. Společnost FINEMO.CZ, která vznikla před 7
lety, se inspirovala v zahraničí a našim seniorům chce
na stará kolena přilepšit. Díky licenci, kterou jí udělila
Česká národní banka, může důchodcům nabízet Rentu
z nemovitosti. Říká se jí také zpětná hypotéka a její obliba ve světě a teď i v Česku raketově roste.

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

Zásadní je, že dům nebo byt nadále zůstává majetkem seniora. Senior nic nesplácí, tato povinnost přechází až na dědice. Ti se ale nemovitosti vzdávat nemusejí.
Je úplně lhostejné, jakým způsobem hypotéku splatí.
Klidně mohou použít své úspory nebo situaci vyřešit
jinak, po svém, většinou však prodejem nemovitosti.
Senioři si buď zažádají o jednorázovou výplatu peněz, nebo dostávají každý měsíc předem dohodnutou
částku. Někteří dávají přednost kombinaci obou těchto
forem. A na co všechno se dá hypotéka využít? Na cokoli. Žádné limity neexistují. Spokojení důchodci cestují, setkávají se s přáteli, sportují, dopřávají si. Podporují
vnoučata na studiích, věnují se finančně náročným zálibám, jejich životní úroveň roste.
Zkušenosti se zpětnou hypotékou ze zahraničí jsou
pozitivní. Dědictví je sice kvůli splátce půjčky nižší,
ale pokud důchodce nemovitost zvelebil, může i díky
tomu hodnota zvelebené nemovitosti vzrůst.

Chcete vědět víc?
• Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy
na www.rentaznemovitosti.cz.
• Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
• Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
• Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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Lidice

dny poté

FOTO | ARCHIV MAFRA A EDUARDA STEHLÍKA

Před 80 lety stovky
příslušníků Říšské
pracovní služby
srovnávaly se zemí
ruiny vypálených Lidic.
Zničení neunikly ani
stovky hrobů, Němci
okrádali i nebožtíky.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Po popravě 173 mužů, i chlapců
a starců, ve dvoře Horákova statku a převozu žen a dětí do objektu kladenského reálného gymnázia, pokračovali nacisté v naplňování svého ortelu, který nad Lidicemi
vyřkli. Obec měla být v rámci odvety
za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zcela vymazána
z povrchu země. Zatímco zastřelení mužů,
zavraždění dětí v plynových vozech v polském Chełmnu, utrpení žen v koncentračních táborech a samotné vypálení této středočeské vsi zůstávají v povědomí snad všech
Čechů, osudy zničených Lidic ve dnech následujících už tak známé nejsou.
Již během takřka pět hodin trvající popravy lidických mužů 10. června 1942, přičemž nejstaršímu Emanuelovi Kovařovskému bylo 84 let a nejmladší chlapec Josef
Hroník nestačil oslavit ani patnáctiny, začali Němci rabovat domy a poté je polévali
hořlavinami a zapalovali. Postupovali systematicky ze všech stran směrem do středu
vsi. Posléze byly všechny objekty, včetně
kostela sv. Martina, ničeny trhavinami a ruiny proměňovány na sutiny. Od 11. června
pak byla obec srovnávána se zemí.
Hlavní díl tohoto úkolu připadl příslušníkům Říšské pracovní služby (RAD),

ovšem zapojeni byli i muži z Waffen-SS
a ženisté wehrmachtu. „V prvním hlášení
vedoucího RAD Alexandra Commichau
o průběhu prací do 3. července 1942 určenému K. H. Frankovi se uvádí, že v tomto
období pracovalo na likvidaci vsi denně
kolem stovky příslušníků RAD. Ti odpracovali celkem 20 tisíc pracovních hodin
a v troskách objevili mimo jiné i finanční
hotovost ve výši 14 tisíc marek,“ uvedl vojenský historik Eduard Stehlík.

„S lebkami jsme hráli fotbal“
Hlavní organizaci vyhlazení Lidic měl od
počátku na starost vedoucí řídící úřadovny
gestapa v Praze Hans-Ulrich Geschke, šéf
kladenského gestapa Harald Wiesmann
a velitel bezpečnostní policie a SD v protektorátu Horst Böhme. Na vše samozřejmě
dohlížel státní tajemník K. H. Frank, jenž
konstatoval, že z rozkazu Adolfa Hitlera
je „odstranění obce politickým opatřením
prvního řádu“.
K. H. Frank také naplánoval, že lokalita,
kde Lidice stály, bude přeměněna na ornou
půdu a následně přidělena státnímu statku
pod německým vedením. Sutina ze zničených domů byla rozmísťovaná po okolí tak,
aby se co nejvíce změnil reliéf krajiny. Vše

pak pokryla ornice. Zasypán byl také Podhorův rybník. Ničení neušel ani lidický
hřbitov, na němž bylo vypleněno
na 400 hrobových míst. „Mladý muž Říšské pracovní služby vidí, že německý meč
tvrdě dopadne a beze zbytku zničí zřídla nepokojů nejen na frontě, nýbrž i v zázemí,“
napsal rádoby vzletně již zmiňovaný Commichau říšskému vedoucímu RAD o „výchovném vlivu“ práce v Lidicích.
Jak tento „výchovný vliv“ vypadal
v praxi? „Rakve byly vyloupeny a důstojníci RAD si do připravených košíků pečlivě ukládali zlaté zuby vylámané z nalezených lebek a medailonky objevené
v rakvích,“ popsal Eduard Stehlík v knize
Lidická vzpomínání. Pro ještě názornější
ukázku toho, jak „akce Lidice“ upevňovala morálku mladých pracantů, můžeme citovat ze vzpomínek Marty Harlasové, které její 16letý (!) bratr popsal práci na likvidaci Lidic následovně: „Největší legrace
byla, když jsme dali nálože do hřbitova.
To jste měli vidět, jak lítaly v povětří mrtvoly! Hlavy, nohy, ruce, některé hlavy
s dlouhými vlasy, to byly ženské a my
jsme s lebkami hráli kopanou.“ Jak napsal
badatel a spisovatel Stanislav Motl, vyká-

cena byla rovněž většina stromů, pozměnilo se i koryto potoka – to vše, aby už nikdo
nebyl schopný identifikovat místo, kde
obec stávala. „V pondělí 21. září 1942 obdržel oddíl RAD 1/385, který měl konečnou likvidaci Lidic na starosti, čestný název ‚Reinharda Heydricha‘. Slavnostního
aktu se zúčastnila i Heydrichova vdova
Lina,“ přiblížil Stanislav Motl v knize
Ozvěny lidické noci.
„Vymazání obce z mapy“ bylo z rozkazu K. H. Franka 10. a 24. června natáčeno
dvojicí kamer. Obrazovou dokumentaci na
místě řídil odborný poradce NSDAP pro
filmové záležitosti Franz, dříve František,
Treml a Miroslav Wagner. Oba sudetští
Němci. Vzniklý dokument ale kvůli rozhořčení světa z vyhlazení Lidic nebyl nakonec vysílán. Po válce však posloužil jako
jeden z důkazů proti nacistům samotným.
„Věrné Lidice však přežijí svou zkázu.
Lidice rodin Horáků a Stříbrných, z nichž
dva jako letci slouží ve Velké Británii. Lidice budou pomstěny,“ napsal vizionářsky deník čs. vojska v Británii už 16. června 1942. Češi v okupované vlasti však museli vydržet pod nadvládou hákového kříže ještě téměř tři další roky.
(mb)

Tragédie lidických žen a dětí
Lidické ženy byly 10. června 1942 převezeny i se svými dětmi do areálu
kladenské reálky. Tři dny tam čekaly na svůj další osud, zatímco
gestapáci prováděli podrobný soupis rodinných a zdravotních poměrů
jednotlivých dětí. Tři z nich byly zhodnocené jako „schopné
poněmčení“ a posléze odvezeny do Prahy. V pátek 12. června večer se
pak odehrála otřesná scéna – odebírání dětí matkám. Nastala panika,
křik dětí i matek, který se výstřelem do stropu snažil umlčet jeden
z gestapáků. Několik desítek příslušníků německé Schutzpolizei
poté začalo děti od matek násilně oddělovat. Situace se stávala
nezvladatelnou, Němci proto přistoupili k opatrnějšímu postupu.
Odvedli bokem ženy s dětmi do jednoho roku a těhotné a ostatním
řekli, že právě tyto ženy pojedou s dětmi jako dozor. Že pojedou
pro lepší pohodlí autokary a posléze se zase setkají. To zoufalé matky
alespoň trochu uklidnilo. Nákladní auta poté 184 lidických žen odvezlo

na nádraží, odkud je čekala cesta do koncentračního tábora
Ravensbrück u Berlína. Čekaly je tři roky utrpení, tvrdé práce, dalších
transportů, selekcí pro plynové komory, pochod smrti a trýznivá
nevědomost, co se stalo s jejich muži a dětmi. Přes osm desítek
lidických dětí nevyhovujících podmínkám „poněmčení“ bylo převezeno
do Lodže a poté do nedalekého vyhlazovacího tábora v Chełmnu
nad Nerem. Zde byly brutálně zavražděny, udušeny výfukovými
plyny ve speciálních pojízdných S-Wagenech.
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Osudové osmičky

Paula z Beatles
Legendární Brouk sir Paul McCartney se příští týden
stane vůbec nejstarší hlavní hvězdou proslulého festivalu
v Glastonbury. Předtím v sobotu 18. června totiž slaví své
80. narozeniny. Zdá se, že osmičky jsou jeho prokletím.
Nebo naopak požehnáním?

Text: Jan Korbel Foto: MAFRA, PROFIMEDIA, BLOOMSBURY AUCTIONS

800 MILIONŮ ZA ROZVOD

18 ZLATÝCH GRAMOFONKŮ

V březnu 2008 přiřkl soud Heather Millsové, exmanželce
Paula McCartneyho, odškodnění v přepočtu asi 800 milionů korun. Ač byli spolu jen čtyři roky, manželství a hlavně
rozvod Millsové ublížily. Potvrdila slova Yoko Ono, že provdat se za Beatla znamená obrátit svět proti sobě. „Ztratila jsem všechno. Celý život jsem zasvětila shánění peněz
pro charity a najednou mě všechny charity požádaly, abych
odešla,“ řekla tehdy bývalá modelka. Část vysouzených
peněz prý rozdala. Majetek
Paula McCartneyho tenkrát
odhadovali na 800 milionů
liber (přes 26 miliard korun),
dnes je ještě o půlku vyšší.

Zpěvák a baskytarista
Paul McCartney získal
za svoji kariéru celkem
18krát Cenu Grammy
od Národní akademie
umění a věd v USA. Navíc
byl v roce 1988 uveden
do Rokenrolové síně slávy (Rock and Roll Hall of
Fame) v Clevelandu v Ohiu jako člen kapely Beatles,
ještě jednou pak o 11 let později coby sólový umělec.
Je čestným rytířem britského impéria, držitelem
francouzského Řádu čestné legie a v roce 2008 dostal čestný doktorát hudby na Universitě v Yale.

1980: ČTVRT KILO TRÁVY A LENNON
V roce 1980 při cestě do Japonska u něho našli celníci
skoro čtvrt kilogramu marihuany. Tehdy strávil devět dní
v base. „Možná jsem si myslel, že mi neotevřou kufr. Každopádně to byla ta nejšílenější věc, kterou jsem kdy udělal, vézt
trávu do Japonska, kde můžete i za jediného špeka dostat
sedm let vězení,“ divil se později sám sobě. V témže roce
McCartney zlepšil s Johnem Lennonem mizerné vztahy
od rozpadu Beatles. Jenomže 8. prosince 1980 vrah Mark
Chapman zastřelil Lennona před očima jeho ženy Yoko
Ono. Na nedožité osmdesátiny Lennona před dvěma lety
rozhodně nezapomněl. Na sociální síti McCartney zveřejnil
společný snímek a připsal: „Miluji tuhle fotografii. Připomíná
mi pouto mezi námi. Šťastných 80, Johne. S láskou Paul.“

JEDINÝ BOSÝ?
PAUL JE MRTVÝ
Sice právě slaví své 80. narozeniny,
ale podle spikleneckých teorií je Paul
McCartney dávno mrtvý a nahradil
ho dvojník. „Bohužel je to tak, Paul se
zabil při autonehodě 9. listopadu 1966
po hádce ve studiu během nahrávání,“ řekl kdysi bubeník Ringo Starr
bulvárnímu magazínu. Důkazem má být i legendární fotka z přebalu alba
Abbey Road, kde Beatles kráčí přes přechod. Paul je jako jediný bos a vykročil jinou nohou než ostatní členové kapely. Ti mají symbolizovat faráře,
pohřebního zřízence a hrobníka. Známý vtipálek Starr to prý musel zveřejnit, protože z Beatles už zůstávají na živu jen on a „falešný Paul“.

INZERCE

MOŘSKÁ SŮL
25 kg
bez jodu, pro přípravu
slané bazénové vody

279,-

Tato nabídka platí od 16. 6. 2022 do vyprodání zásob, nejdéle však do 2. 7. 2022. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Nakupte
on-line na
bauhaus.cz
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Největší synové národů. A také
Češi potvrdili pověst recesistů. Chtěli vpašovat mezi
nejvýznamější osobnosti Járu Cimrmana. Japonci
zase docela překvapivě navrhli Matku Terezu.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Když se v roce 2005 hlasovalo
v anketě Největší Čech, Češi si zvolili
Karla IV. Následovali prezidenti Masaryk a Havel. Je ovšem možné, že vítězem by se stal Jára Cimrman. Jeho účast
byla ale nakonec zamítnuta po jednání
pořádající České televize s britskou
BBC, která měla na anketu licenci. Důvodem bylo, že se jedná o fiktivní postavu. Přitom sami „ostrované“ si jako nejvýznamnějšího Brita na 51. místě zvolili krále Artuše, byť o jeho existenci se
dá také spekulovat.
Anketa o NEJ osobnosti na přelomu
nového tisíciletí zachvátila celý svět.
Víte, kdo byl největší Polák, Chorvat
nebo Australan?

Chorvatsko
Jasným
vítězem
Tito
Začněme třeba u Chorvatů, do jejichž
země Češi tak rádi jezdí. Největším
Chorvatem v historii byl zvolen dlouholetý prezident socialistické Jugoslávie
Josip Broz Tito. Do čela federace ho vynesl komunistický odboj za 2. světové
války. Poválečné rozepře se Stalinem
na sebe nenechaly dlouho čekat. Oba si
totiž budovali kult osobnosti.
Tito nakonec Stalinovi napsal: „Pokud nezastavíte posílání vrahů, pošlu já
jednoho do Moskvy za vámi, a buďte si
jistý, že nebudu muset posílat druhého!“ Obě země se naprosto odcizily.

V televizní anketě
Největší Čech
dostal nejvíce hlasů
Otec vlasti král
Karel IV. (vlevo).
I když to až tak
pravda není.
Zřejmě ještě více
hlasů měl
Jára Cimrman, ale
kvůli tomu, že jde
o fiktivní postavu,
nemohl být vyhlášen
Největším Čechem.
Dole Zdeněk Svěrák
v roli Járy Cimrmana
s herečkou Libuší
Šafránkovou.

Jugoslávie prohlásila. že buduje nezávislý socialismus, odmítnutí sovětské
nadvlády podporoval i Západ.
Když Tito přijel 9. srpna 1968 do Prahy, ostře, jako předtím v Moskvě, vystoupil proti okupaci. Podpora tehdy přišla i z Rumunska, které se také snažilo
od vlivu Moskvy co nejvíce oprostit a
jako jediní z RVHP armádu tehdy neposlali. Jugoslávský prezident zemřel v
roce 1980.
V anketě zvítězil nad dalším chorvatským rodákem Nikolou Teslou, vynálezcem bezdrátového telegrafu. Tesla
koncem 19. století studoval i v Praze na
Univerzitě Karlově.

FOTO NA STRANĚ |
ARCHIV MAFRA

Itálie
Da Vinci i
bojovníci
s mafií
Největším Italem všech dob se v internetovém hlasování v roce 2010 stal renesanční umělec a vědec Leonardo da Vinci (na malém snímku
jeho autoportrét). Nemanželský syn notáře a
venkovanky měl od dětství obrovský talent.
Autor slavné Mony
Lisy předkládal své
vize či konstruoval vynálezy, například tank,
padák nebo ponorku, dokonce i skafandr. Zemřel v roce 1519 a většina z Leonardových geniálních návrhů byla realizována až dlouhá staletí po smrti tohoto
legendárního muže.
Na druhé příčce se umístil italský
skladatel Giuseppe Verdi, následovali
bojovníci proti mafii Giovanni Falcone
a Paolo Borsellino, oba v roce 1992 zabily bomby nastražené mafií.

Jako druhý se v anketě
umístil lékař Mykola Amosov, rodák z Ruska, který se
ve 40 letech přestěhoval do
Kyjeva a patřil mezi nejznámější
chirurgy
v SSSR. V roce 1963 v
z e m i
provedl první výměnu
srdeční chlopně.
Třetí místo patří
kontroverznímu Stepanu Banderovi. Někým
je považován za národního hrdinu, protože
Mykola
se snažil o svobodnou
Amosov
Ukrajinu, jinými však
za válečného zločince,
který spolupracoval s nacisty a je spoluzodpovědný za stovky tisíc mrtvých zejména z řad polského a židovského obyvatelstva na Ukrajině.

Ukrajina
Starý král
i chirurg
ze SSSR

Josip Broz Tito, nejpopulárnější
Chorvat všech dob

V anketě Velcí Ukrajinci s přehledem
zvítězil Jaroslav I. Moudrý. Vládce
Kyjevské Rusi, která je základem dnešního Ruska, Běloruska a Ukrajiny, se
narodil na okraji dnešního Kyjeva kolem roku 978. Říše za jeho vlády dosahovala až do Skandinávie, kde si v řadách Vikingů Jaroslav najal svou osobní stráž. Za jeho panování nastal největší politický, kulturní a duchovní
rozkvět Kyjevské Rusi.

Velkokníže Jaroslav I. Moudrý

Polsko
Otec
polské
nezávislosti
Za „Poláka všech dob“ si lidé zvolili Józefa Piłsudského, přezdívaného „otec
polské nezávislosti“.
Moderní svobodné Polsko vzniklo
s koncem 1. světové války 11. listopadu
1918. Předtím
neexistovalo,
jeho
území
mělo totiž rozdělené Rusko, Rakousko-Uhersko a Prusko.
Piłsudski byl
za 1. světové
války vězněn v
Jeden z otců
Německu, po polské nezávislosti
propuštění se s
Józef Piłsudski
koncem války
vrátil do Varšavy. Tam převzal vládu a
díky jeho snahám se země domohla nezávislosti. Pro Poláky to byl politik zrozený válkou, „jehož samotné jméno vystačí na program“.
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jedna „matka“
Německo
První
poválečný
kancléř
Němci si v anketě „Naši nejlepší“ odhlasovali jméno Konrad Adenauer (níže na
fotce). Byl to první kancléř po druhé
světové válce, který se snažil dostat poválečné – tedy pouze západní – Německo zpět do Evropy a věděl, že proto
musí co nejtěsněji spolupracovat s Američany. Obnova
se mu dařila, ze
SSSR také vyjednal propuštění mnoha válečných zajatců.
Dodnes je
kontroverzní
jeho spolupráce s mnoha bývalými nacisty,
kteří se po konci války přesunuli do státní správy. Na druhém místě ankety se
umístil církevní reformátor Martin Luther, na třetím pak rodák z Trevíru a zakladatel komunismu Karel Marx.

dil samuraj Sakamoto Ryoma, který
podporoval demokracii, industrializaci
a moderní Japonsko a zavrhoval feudální systém. Roku 1867 byl zavražděn ve
svých třiceti letech.
Zajímavé je, že mezi top Japonce se
dostala například Matka Tereza, Albert
Einstein, princezna Diana, Elvis Presley, Mozart či dokonce egyptská královna Kleopatra.

Austrálie
Poprvé
podal
penicilin
Jako největšího Australana si lidé na nejmenším kontinentu zvolili vědce a lékaře jménem Howard Florey (na snímku).

Měníme se
na ČSOB
poštovní
spořitelnu
Ještě větší dostupnost
a více výhod pro naše klienty

Japonsko
Samuraj a
dokonce
Kleopatra
Pokud se podíváme mimo Evropu, tak
v anketě o „100 největších Japonců“ najdeme na prvních třech místech jen
samé válečníky a samuraje.

Nobunaga Oda portrétovaný
jezuitou Giovannim Nicolaem
Coby první a nejvýznamnější byl zvolen Nobunaga Oda, šlechtic, který si během 16. století jako první podrobil téměř celé Japonsko. Na 3. pozici se umístil jeho generál a samuraj Hidejoši Tojotomi, inteligentní milovník žen a pití,
který prý v alkoholovém opojení vypadal jako opice. Před ním 2. příčku obsa-

Podílel se na výzkumu prvního antibiotika – penicilinu. Ten už v roce
1928 objevil skotský lékař Flemming, stalo se to náhodou při úklidu, když si
všiml, že v okolí plísně
v miskách, kde zkoumal stafylokoky, jsou
mrtví mikrobi.
Penicilin ale neuměl izolovat, nedařilo se to mnohým dalším, úspěšný byl ale až
Florey a jeho kolega Ernst
Chain. Ti penicilin také v
roce 1941 podali prvnímu
člověku na světě. Byl to
konstábl Albert Alexander z
Oxfordu, který po náletu během války utrpěl zranění a dostal obří infekci.
Hlavu mu pokryly boláky, lékaři
mu vzali oko. Když dostal experimentální dávku, klesla teplota, stav se stabilizoval, vrátila se i chuť k jídlu. Jenže kvůli
válce a nedostatku financí penicilin po
pěti dnech došel a policista zemřel.
FOTO I GETTY, WIKIPEDIE, MAFRA

Poštovní spořitelna je obchodní značka
Československé obchodní banky, a. s.

INZERCE

klasická hudba,
cimbálová muzika, jazz

18. ročník

Andělé strážní
a návraty domů

| Pavel Šporcl
| Adam Plachetka
| Melody Makers
a Ondřej Havelka
| VOCES8 a další

8.–24. 7.

| J. Haydn: Návrat Tobiáše,

www.hudbaznojmo.cz

unikátní světová premiéra opery

INZERCE
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Česká republika

Kedlubna chutná i jako řízek
Kedlubna patří na jaře
k nejoblíbenější zelenině.
Hodí se k masu, ovšem
dobroty z ní vykouzlí
také vegetariáni.
5plus2
■ V KUCHYNI

Kedlubny plněné mletým masem
Na 4 porce potřebujeme: 8 kedluben, sůl, mletý černý pepř, olivový olej, 2 cibule,
300 g mletého masa, 1 lžíci rozmarýnu, 1 lžičku tymiánu, 100 g slaniny.
Postup: Kedlubny svrchu seřízneme a vydlabeme lžičkou. Vnitřky lehce osolíme,
opepříme a pomažeme olivovým olejem. Polovinu vydlabané dužiny najemno
nakrájíme a uschováme. Slaninu nakrájíme a vyškvaříme dokřupava na suché pánvi.
Cibuli nasekáme nadrobno a spolu s kedlubnou zpěníme asi 3 minuty na másle.
Necháme vychladnout a pak smícháme v míse s mletým masem s lístky rozmarýnu
i tymiánu. Směs osolíme, opepříme a naplníme do kedluben. Ty rozložíme na plech
a pečeme v předehřáté troubě při 160 °C asi 45 minut. Před podáváním ozdobíme
opečenou slaninou. Nejlépe budou chutnat s čerstvě rozpečenou bagetou.

FOTO | KULINÁRNÍ STUDIO MAFRA

INZERCE

Kedlubnové řízečky

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 33 %
SELVO 4250

49 490 Kč

32 990 Kč
Dojezd na nabití až 20 km
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA

Na 4 porce potřebujeme: 4 menší
kedlubny, sůl, 100 ml mléka, 2 vejce,
120 g hladké mouky, 4 lžíce dijonské
hořčice, solamyl na obalení, olej na
smažení. Dip: 150 ml majonézy, 4 lžíce
12% smetany, 2 lžíce bílého vína, 1 lžičku
plnotučné hořčice, 1 lžíci nasekané cibule,
1 lžičku nasekaných kaparů, sůl, mletý
černý pepř, 2 lžičky citronové šťávy.
Postup: Kedlubny oloupeme a uvaříme
v osolené vodě téměř doměkka. Poté je
vyjmeme a zchladíme ve studené vodě.
Osušíme je a nakrájíme na silnější plátky.
Z mléka, žloutků, mouky a soli připravíme
hladké těstíčko. Nakonec do něj vmícháme
tuhý sníh z bílků. Plátky kedlubny osolíme,
potřeme hořčicí a obalíme v solamylu.
Postupně je namáčíme v těstíčku
a smažíme v rozpáleném oleji po obou
stranách dozlatova. Poté je necháme
okapat na papírovém ubrousku.
Dip: Majonézu zředíme smetanou a vínem,
přidáme ostatní suroviny a promícháme.

Kedlubnové zelí
s haluškami a masem

Elektromagnetická brzda
Rozměry i pro malý výtah 110cm
Smí na chodník, silnici i do obchodu
Nový výrobek
Technický průkaz vydán Ministerstvem
dopravy v kategorii invalidní vozík
Přerov

Brno - Černovice

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

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

Boskovice

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

Konice

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

Další nejbližší prodejny: Zlín

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

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

Na 4 porce potřebujeme - na zelí: 1 velkou
bílou cibuli, 3 lžíce olivového oleje,
4 středně velké mladé kedlubny, sůl, kmín,
cukr a ocet na dochucení, 1 lžíci hladké
mouky. Na maso: 2 lžíce olivového oleje,
1 větší červenou cibuli, 300 g tepelně
upraveného uzeného masa, 1 balení halušek.
Postup: Cibuli nakrajíme, kedlubny
nastrouháme nebo nakrájíme na jemné
nudličky. Do rozehřátého oleje přidáme
cibuli, kedlubny, poprášíme kmínem i solí
a lehce osmahneme. Zasypeme moukou,
podlijeme několika lžícemi vody
a podusíme doměkka; trvá to deset až
dvanáct minut. Nakonec zakápneme
trochou octa. Vmícháme posekanou nať
a už dál nevaříme, jen případně zkorigujeme
chuť špetkou cukru. Halušky připravíme
podle návodu na obalu. V pánvi na oleji
osmahneme kolečka cibule, vsypeme maso
nakrájené na proužky a osmahneme.
Zdroj: Kulinární studio MAFRA a iDNES.cz

VÝKUP VOJENSKÝCH VĚCÍ

(helmy, bajonety, bodáky...) A VZDUCHOVEK

DÁLE PAROŽÍ, TROFEJE I CELÉ SBÍRKY

776 192 242

vykupparoziaeu@gmail.com

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Léto bez vady na kráse
CHRAŇTE SVŮJ ZRAK silou borůvek

Podrážděné, unavené a citlivé oči umí potrápit každého z nás.
Nenechte si proto pokazit váš běžný den a pořiďte si kvalitní
oční kapky s extraktem z borůvek, které budou váš zrak doslova
hýčkat.

P

Konec mindrákům
z malého poprsí
Nebojte se svá ňadra ukázat a splňte
si své tajné přání – dopřejte si sexy
a pevný dekolt. Přinášíme vám
bezbolestné řešení, které vám zajistí
pohledy nejen všech mužů, ale i širokého okolí.

V

saďte na účinný doplněk stravy
z lékárny NadraIN FORTE, v jehož
složení se nachází len setý, který podporuje zdraví a normální funkci
prsou. Dále obsažený pupalkový olej
přispívá k udržení hladké, pružné, hydratované kůže prsou a dekoltu. NadraIN
FORTE je jedinečný přírodní produkt
vyvinutý s využitím nejmodernějších
technologií a poznatků pro zdraví a krásu nejen ženského poprsí, ale i harmonii
těla.

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

Pozoorně čtěte příbalovou informaci.
Pozorně

roti svědění, slzení, řezání nebo pálení očí jsou nyní v lékárnách
k dostání OCUTEIN SENSITIVE PLUS oční kapky, které mírní
podráždění způsobené vnějšími vlivy a zklidňují suché a unavené oči. V jejich složení naleznete hyaluronát sodný
od ý zajišťující
aj šťuj c lubriub
kační a hydratační účinek a extrakt z borůvek,
který pomáhá ulevit od pocitu unavených očí
a přispívá k udržení dobrého zraku. Díky šetrnému složení je tento zdravotnický prostředek určen i pro velmi citlivé oči. Oční kapky
je možné aplikovat přímo na kontaktní čočky.

Nechte VLASY ROZKVÉST

Trpí vaše kštice zvýšeným vypadáváním a řídnutím? Jsou
te jee
vaše vlasy oslabené, poškozené a bez objemu? Nechte
znovu rozkvést s šamponem Vlasové hnojivo!

Š

ampon Vlasové hnojivo s kofeinem
a komplexem HustoplexTM účinně redukuje vypadávání vlasů, jejich řídnutí a poškození vnějšími vlivy, škodlivinami či náročným stylingem. Unikátní složení s kofeinem,
kopřivou, zeleným čajem a silymarinem navíc
podporuje růst nových vlasů, zvyšuje odolnost vlasových buněk a pomáhá vytvářet objem, lesk a sílu vlasů. Vyzkoušet můžete také
Vlasové hnojivo ve formě tablet nebo bezoplachového séra. Kompletní portfolio značky Vlasové hnojivo je k dostání v lékárnách
a zdravých výživách.

HUSTÉ SLOŽENÍ,
HUSTÝ VÝSLEDEK

SKONCUJTE S OTOKY VE VTEŘINĚ
INĚ s konopným ssprejem!
Máte nohy
no těžké, nateklé a unavené? Hledáte rychlé řešení?
Vsaďte na
n pohotový sprej Venosil se snadnou aplikací a rychlým
vstřebá
vstřebáváním!

K

onopný sprej Venosil s chladivým efektem poskytuje okamžion
tou úlevu a osvěžení těžkým, oteklým a unaveným nohám.
Konopí,
rutin, kostival, arnika a boswellie zmírňují otoky i poKo
city těžkosti,
chladivá máta nohy příjemně osvěží. Jedinečná forma
těž
spreje umožňuje aplikaci bez rozmazávání a vstřebávání během
několika
několik vteřin. Dopřejte svým nohám okamžité osvěžení, úlevu
a sametovější
vzhled pokožky.
same

Skon
Skoncujte
s otoky ve vteřině s konopným sprejem Venosil.
do
K dostání
v lékárnách a zdravých výživách také ve formě
maz
mazání.

LÉTO

speciální magazín uvnitř dnešní MF DNES

MF

Léto
●
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Místa, která by měl alespoň jednou za život vidět každý Čech:
Sněžka, Macocha, pramen Vltavy, Pražský hrad a další

www.krokodylizoo.cz/

Internet
zdarma?
JJ Jdi na mobil.cz,
tam se dozvíš víc.

Pro polovinu Čechů je udržitelné
podnikání aktuálním tématem
Většina Čechů netuší, co znamená zkratka ESG a zda jejich zaměstnavatel principy ESG uplatňuje. Po bližším představení problematiky však
více než polovina (55 %) dotázaných označila odpovědné a udržitelné
podnikání jako aktuální a důležité téma. Snižování uhlíkové stopy dává
Čechům nejvíce smysl v průmyslu a v nákladní, lodní a letecké dopravě.
Pokud se firma hlásí k principům ESG, je pro 47 % dotázaných důvěryhodnější, vyplynulo z průzkumu NMS Research pro Raiffeisenbank.
I přesto, že se zkratka ESG (nefinanční kritéria odpovědného podnikání v oblastech Environmental, Social a Governance) skloňuje především v korporátním světě
už několik let a nabývá na významu, pro širokou veřejnost jde stále o trochu tajemný a neznámý pojem. Spontánní povědomí o významu zkratky měli v průzkumu
jen 3 % dotázaných. Po seznámení respondentů s definicí ESG stoupla znalost
problematiky na 15 %, častěji se v tématu orientovala mladší generace s vyšším
vzděláním, vyššími příjmy a z větších měst.
S principy ESG a společensky odpovědného investování pracuje ve své strategii i řada finančních institucí. V případě bank by Češi nejčastěji ocenili digitalizaci
a omezení zbytečného papírování, reagovala tak asi pětina (22 %) dotázaných.
Jako další prospěšnou aktivitu bank v rámci uplatňování ESG označilo 8 % dotázaných investování do ekologických projektů.
Raiffeisenbank je zakládajícím členem spolku Climate & Sustainable Leaders
Czech Republic, který v rámci reportu Carbon Tracker sleduje ambice na omezení
produkce CO2 u největších firem v ČR a motivuje tak klíčové hráče české ekonomiky ke startu projektů přispívajících k udržitelnosti a ochraně klimatu.
Přehled bude poprvé zveřejněn v roce 2022 a pracuje s daty za poslední fiskální rok u 150 největších firem v ČR podle vykázaného obratu. Zvolená metodika
výpočtu uhlíkové stopy vychází z kalkulace dle mezinárodně uznávané metodiky
GHG protocol.
„Společensky odpovědné chování se pro nás stává přirozenou a každodenní rutinou na všech úrovních banky. Dává nám smysl podporovat iniciativy, jejichž cílem
je sjednocení pravidel, smysluplná diskuse a výměna informací vedoucí k prospěchu
nás všech. Proto jsme se rádi stali součástí nové platformy Carbon Tracker,“ říká Tereza
Kaiseršotová, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

ZDRAVÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Když koupání přináší problémy
„Rácháním“ v rybníku
plném sinic či ve zdánlivě
čistém bazénu, ovšem
v reálu zamořeném oku
neviditelnými plísněmi,
vystavujete své tělo riziku.
ČR | Někteří to berou jen na lehkou váhu,
jiní to dost možná mají dokonce za důkaz
vlastní „odvahy“. Jenže koupání v přírodě v kalné zelené vodě není ve skutečnosti nic jiného než hazard s vlastním zdravím. Kdo si totiž myslí, že mu ze špinavé
vody hrozí nejvýše vyrážka, mýlí se.
Sinice neboli cyanobakterie mohou vyvolávat alergické reakce, ale zároveň působí na lidské tělo toxicky. Postihují játra, nervový systém a imunitu. Jejich účinky může člověk pocítit třeba až za pět let
poté, co se ve vodě plné sinic koupal. Postižený například začne trpět nekontrolovatelnými obrannými reakcemi, jeho imunita reaguje přemrštěně.

Pro děti a těhotné ženy by mělo být
koupání ve vodě se sinicemi jednoznačně
tabu. U dětí je to zvlášť platné proto, že
víc než dospělí se při cáchání obvykle nalokají vody. Alergické reakce bývají rychlejší, nastupují nejvýše za pár hodin
po koupání. Jsou nepříjemné, ale většinou tolik zdraví neohrožují – patří sem
vyrážky, otoky, průjem, zvracení, červené oči, zánět spojivek. Nezpůsobují je
jen sinice, ale také řasy.

FOTO | SHUTTERSTOCK

Hlavně osprchovat!
Kdo se bojí sinic a průjmů
z rybníků a řek, vezme možná zavděk bazény. Ale ani ty
nejsou stoprocentně bezpečné. Kromě alergických reakcí
vyvolaných chlorem ve vodě
v nich hrozí šíření plísní a bradavic.
Plísňové onemocnění se projeví svěděním, mokváním, zarudnutím a postižené
partie se pak drolí, lámou či tvrdnou.
Na rozdíl od bradavic postihují plísňová
onemocnění především osoby starší 15 let.

Když si kvalitou vody
v přírodě nejste jistí, ale
příliš se vám už od pohledu
„nezdá“, držte se alespoň
dvou základních rad odborníků. Tou hlavní je, že po koupání byste se měli pořádně osprchovat čistou vodou a odstranit tak z pokožky všechny nečistoty. Samotnou dobu koupání omezte,
lékaři doporučují nebýt v nekvalitní vodě
déle než deset minut. Kůže se pak rozmáčí

a toxiny ze sinic skrze ni pronikají snáze.
Varovným signálem, že bezpečná doba už
uplynula, jsou rozmočená bříška prstů.
Ovšem ani veřejná koupaliště, kryté bazény, sauny a wellness centra nejsou zcela bez rizika. Jsou totiž místem častého
výskytu mykóz. Ve vlhkém a teplém prostředí se totiž plísním daří a mají tedy lepší šanci se rozšiřovat. Neznamená to
však, že pokud na tato místa nechodíte,
tak se kožnímu onemocnění vyhnete.
Nehtovou mykózu můžete dostat také
kvůli chůzi na boso v jakémkoli veřejném prostoru – například po hotelovém
koberci, u návštěv, na pláži a podobně.
Chemicky upravená voda bazénů i mikroorganismy v přírodních nádržích vůbec nesvědčí sliznicím žen. Navíc ve vodě nejste sami, je tedy pravděpodobné, že i původně nezávadná voda
se vlivem pár nezodpovědných přenašečů zkazí. Pokud je tedy žena náchylná
a zdravotními problémy s kvasinkami
trpí pravidelně, měla by pobyt ve vodě
zvážit a případně navštívit méně frekventované bazény.
(re, iDNES.cz)

INZERCE

Musí být vaginální
mykóza součástí léta?
Koupete se rády v bazénech, chodíte do posiloven a místo zlepšení fyzického stavu se dostavilo
ý oky
k ? Většina žen už se seúmorné svědění a výt
tkala s akutní vaginální mykózou, některé trápí
i chronické a opakující se mykózy, zejména pak
v těhotenství.
Co je vulvovaginální kandidóza? U 75% žen se objeví alespoň jednou během jejich života, u 40 – 45%
žen se mohou příznaky vyskytnout opakovaně a 5%
žen přechází onemocnění do chronické formy. Vaginální kvasinkové infekce se projevují bílým výtokem
tvarohovité konzistence doprovázeným urputným
svěděním, pálením a bolestí při močení a pohlavním
styku. Ascendentním šířením může dojít k zánětu dělohy nebo močových cest. Většina případů je způsobena kvasinkou Candida albicans, která je běžnou

součástí mikroflóry uvnitř pochvy. Při nerovnováze
této mikroflóry může dojít k přemnožení kvasinek
a rozvoji nepříjemných obtíží, které nejčastěji končí
návštěvou gynekologa.
Co může pomoci?
Čeští vědci, kteří patentovali využití
mikroorganismu Pythium oligandrum
y rá houba,
známého pod názvem Chyt
vyvinuli přípravek FEEL FRESH – COSMETIC FEMININE BATH. Ten je určený
pro kůži náchylnou k zapaření a pro péči
o místa náchylná k výskytu kvasinek.
Aplikuje se formou sedacích koupelí tři
dny po sobě jdoucích a dále podle potřeby nebo až za měsíc.
Chytrá houba Pythium oligandrum je
mikroorganismus říše Chromalveolata,

Na Vaše otázky rádi odpovíme na telefonu:
728 814 202, e-mail: pythium@pythium.cz, informace na: www.chytrahouba.cz, www.pythium
m
m.eu.
Výrobce: Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.

který se vyvinul na křižovatce hub, řas a prvoků. Tento
mikroorganismus, proniká svými vlákny do buněk parazita (kvasinky nebo plísně) a čerpá z něho potřebné
látky pro svoji výživu. Po vyčerpání parazita mizí z této
lokality, protože pro něho lidské tělo není přirozené
prostředí a není schopen se v tomto prostředí adaptovat. Tím uvolňuje prostor pro znovuosídlení tzv.
normální mikroflórou.
Chytrá houba nachází uplatnění nejen pro intimní hygienu žen a mužů, ale i pro nohy a nehty, které mají
sklony k plísním. Právě pro nohy a nehty je určena řada
přípravků Biodeur: koupele nohou Biodeur3x1g, spey rá houba Pyt
y hie Biodeur Nail,
cialista na nehty Chyt
y rá houba Pyt
y hie Biodeur
nebo pro prevenci Chyt
y rá houPrevent, či zásyp do bot a na meziprstí Chyt
ba Pyt
y hie Biodeur Prevent foot powder.
Přípravky s chyt
y rou houbou mohou používat i lidé
s oslabenou imunitou, lidé s cévní nedostatečností,
těhotné nebo kojící ženy, diabetici atd.
p ky s Chyt
y rou houbou dostanete v každé
Přípravky
dobré lékárně.

Česká republika

Začátkem léta se Ostrava
promění v hlavní město
hudby v Česku. Ještě než
začne Colours of Ostrava,
zdejší ulice budou hostit
hudebníky i komiky
z různých koutů planety.
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Buskeři udělají z ulic
Poruby světové jeviště
FOTO | MANSTERVILLE.COM

5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
ČR | Je libo umělecký předkrm před hlavními hudebními hody festivalu Colours
of Ostrava? V tom případě se na severovýchod Česka vydejte už příští víkend.
Od pátku 24. do neděle 26. června se totiž
koná Art&Life Festival v ulicích. Poprvé
se uskuteční v ulicích Poruby.
Na co se mohou návštěvníci těšit? Festival je jednak zdarma, ale hlavně zde vystoupí umělci, kteří křižují celý svět. Například takový El Goma, komik a klaun,
který v poslední době bavil lidi v ulicích
Arabských emirátů, Chile, Japonska
nebo Norska. A rozesmál tisíce diváků.
Nebo skupina MansterVille. Česká
parta má k dispozici obří kolo připomínající to, které mají křečci ve výběhu.
V něm mohou přes den běhat třeba děti,
v noci se ale promění v ohnivou kulisu,
jež dokáže divy.

V Porubě se představí i čeští performeři MansterVille.

Zkrátka na lidi v Porubě čeká víkend
plný tance, hudby, divadla i pantomimy. Hlavní třídu a přilehlé dvory ovládnou buskeři, tedy pouliční umělci. Budou tu čeští i zahraniční mistři pouliční
hudby, akrobacie i komedie.
Znáte například hudbu z Kanárských
ostrovů? Pokud ne, stačí se podívat
na vystoupení muže jménem Hirahi Alfonso – sympatický mladík je jedním
z pěti interpretů, kteří do porubských
ulic přivezou tradiční hudbu tohoto španělského souostroví včetně tamního tradičního strunného nástroje „timple“,
jenž připomíná ukulele.
Součástí festivalu bude vinařská sekce, dále sekce vodních dýmek a čajů,
zóna designu se šperky i oblečením nebo
na každém rohu stánky s hrami a soutěžemi pro děti. Na scéně Pod Kruháčem se
budou hrát pohádky, své dítko lze přihlásit i na dětský jarmark.
Program a veškeré informace
na www.artandlifeostrava.cz.
(jos)

Colours of Ostrava
Čtyřdenní festival začne ve středu
13. července a skončí v sobotu. Hlavních
hvězd bude několik. Přijedou například
legendy kytarového rock'n'rollu The Killers
(čtvrtek), dále Twenty One Pilots
s temnými tóny depresí a osobních démonů,
se kterými bojují dospívající lidé (středa),
napůl Patti Smith, napůl Bob Dylan zpěvačka LP (pátek), skotští indie rockeři
Franz Ferdinand (čtvrtek), taneční Meduza
(středa), jedna z nejoslnivějších jazzových
klavíristek současnosti Hiromi (čtvrtek),
sebevědomé bluesové sestry Rebecca
a Megan Lovellovy Larkin Poe (pátek),
rockoví melancholici a garanti smutku
urozeného původu s účinky opia
Tindersticks (sobota), vikingský hudební
rituál inspirovaný severskou mytologií
Warduna, sobotní velkolepé zakončení pak
obstará nizozemský DJ číslo 1 Martin Garrix.
Čtyřdenní vstupenka stojí 3290 Kč,
na místě 3600 Kč, jednodenní 2390 Kč.

INZERCE

Výjimečné výkony
Termínovaného vkladu

5,5

od

+ Úroková sazba ve výši od 5,5 %
+ Pojištění vkladu do výše 100 000 euro
+ Nulové poplatky za vedení účtu

%p. a.

Spořicího účtu

5,0

od

+ Úroková sazba ve výši od 5,0 %
+ Pojištění vkladu do výše 100 000 euro
+ Nulové poplatky za vedení účtu

%p. a.

„Celou svou kariéru jsem vybudoval na poctivé a profesionální práci.
Stejně poctivé a profesionální jsou i produkty a služby
NEY spořitelního družstva.“

www.ney.cz |
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GRILOVÁNÍ
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Drůbeží nástrahy aneb Kuře na grilu
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Grilování drůbeže má oproti vepřovému a hovězímu masu svá specifika.
Zatímco u „prasátka“ a „kravičky“ je
míra propečení masa spíše otázkou chuti každého strávníka, u kuřete a další
drůbeže může být nedostatečné tepelné
zpracování poukázkou na žaludeční problémy. Zároveň ale příliš propečené kuřecí není příliš lahodné. Tak co s tím?
Odborníci doporučují krůtu, kuře či
třeba perličku propékat takzvaně well
done, abychom měli jistotu, že se vyhneme možné nákaze salmonelou. Maso zároveň zůstane dostatečně šťavnaté. Šéfkuchaři obvykle nedají při grilování dopustit z drůbeže hlavně na krůtu, nejlépe se hodí prsa a celá stehna. Krůtí
maso je pevné, přitom šťavnaté a jemné.
Z výživového hlediska je považováno
za nejlepší druh drůbežího masa, klíčový je ale jeho původ a čerstvost.
(re)
INZERCE

Jak správně grilovat kuřecí maso?
• Vždy kupujte chlazenou drůbež. Nejlepší je domácí, bio, s kontrolovatelným původem
a francouzská kuřata.
• U většiny drůbeže (krůta, kuře, perlička) platí, že musí být upečená well done, abychom zabránili
možné nemoci salmonelózy. Kachní prsa můžete grilovat na úpravu medium.
• Z kuřat jsou nejvhodnější na grilování stehna nebo vrchní část stehen - paličky, pak křidélka
a až nakonec prsa. Proč prsa jako poslední? Je to libová část masa a po ugrilování bývá sušší než stehna.
• Prsa nenaklepávejte, ale nechte je v celku.
• Maso solte až po ugrilování.
• Při grilování velkých kusů v celku používejte nepřímé grilování, tedy že drůbež je uprostřed
a okolo jsou uhlíky.
• Po ugrilování nechte maso tři minuty odstát, pokud je drůbež grilovaná v celku, tak třeba
klidně 10 minut pod alobalem.
• Jak zjistit, jestli je maso upečené, když nemáte teploměr? Zkuste v silnější části maso
naříznout ke kosti. Pokud z něj vytéká narůžovělá šťáva, tak grilujte dál, pokud je šťáva
čirá, je už hotovo.
• Pokud máte kuchyňský teploměr, tak teplota by se u kuřete grilovaného v celku měla
pohybovat okolo 82 °C, při grilování jednotlivých částí jako prsa či stehna okolo 74 °C.
• Zbyly vám z předchozího kuchtění malé části kuřete a nevíte, co s nimi udělat?
I s nimi šup na gril. Nejprve si je ale na tři hodiny naložte do marinády z bílého
jogurtu, nasekaného koriandru, rozdrceného celého koření koriandru, sójovou
omáčkou a stroužkem česneku. Po namarinování jogurt z masa lehce stáhněte,
aby vrstva nebyla příliš silná, a kousky dejte na gril. Hotové jsou během chvilky.
Radek David, šéfkuchař

Domácí marinády jsou základem úspěchu
Koupené již hotové marinády či dokonce zabalené namarinované kusy masa sice ušetří čas,
ale králem domácího grilování vás neudělají. Tyto „hotovky“ totiž obsahují glutamáty
a mnoho dalších přísad, které by tam neměly správně co dělat. Přitom příprava domácí
alternativy zase tolik času nezabere. Nabízíme několik tipů od šéfkuchaře Radka Davida.
■ Na marinádu použijte olivový olej. Bylinky můžete vložit do oleje a potřít drůbež
až po ugrilování, aby nezhořkla. Nebo je dejte pod kůži s máslem či bylinky nasekejte
a posypejte jimi až upečené kuře.
■ Maso se nemusí koupat v oleji. Když bude oleje v marinádě příliš, při grilování začne
skapávat a vznítí se, což nechceme a hlavně to není zdravé.
■ Jednoduchou potírací marinádu si můžete udělat z drcených rajčat, sójové omáčky,
česneku a bylinek. Kuře pak potřete až na závěrečných pět minut, aby se marináda zapekla.

Grilovaná kuřecí játra
Na 4 porce
potřebujeme:
400 g kuřecích
jater, 100 g
plátků anglické
slaniny,
100 g cherry
rajčátek,
1 pórek, mletý černý pepř, sůl.
Postup: Játra očistíme a nakrájíme na
menší kousky. Plátky slaniny rozkrájíme
na čtverečky. Rajčátka překrojíme, pórek
očistíme, podélně přepůlíme a nakrájíme
na špalíky, jednotlivé listy pak od sebe
oddělíme. Játra s nakrájenou zeleninou
a slaninou smícháme, opepříme,
rozdělíme na čtyři díly a každý zabalíme
do kusu alobalu. Balíčky s játrovou směsí
položíme na rozehřátý gril, přiklopíme ho
a směs pečeme asi 10 minut. Pak balíčky
vložíme do porcelánových misek, alobal
roztrhneme a směs posolíme. Podáváme
s bílým pečivem.
Zdroj: 2x Kulinární studio MAFRA

Grilovaná kuřecí
prsíčka se šalvějí
Potřebujeme: 4 kuřecí prsíčka s kůží,
sůl, hrubě mletý černý pepř, 2 stroužky
česneku, půl lžíce citronové šťávy, 2 lžíce
olivového oleje, 4 větší lístky šalvěje,
100 g listů mladého špenátu, 1 svazek
ředkviček, rajčatové čatní.
Postup: Prsíčka osolíme a opepříme.
Česnek prolisujeme a smícháme
s citronovou šťávou a jednou lžící oleje.
Vzniklou marinádou potřeme prsa,
na každé přiložíme jeden lístek šalvěje
a převážeme kuchyňským provázkem.
Necháme 10 minut marinovat. Prsíčka
grilujeme na rozpáleném grilu nejprve
ze strany bez kůže asi čtyři minuty. Pak
je obrátíme a grilujeme ze strany s kůží
další čtyři minuty dokřupava. Hotové
maso necháme krátce v teple odležet.
Špenát pečlivě opláchneme a osušíme.
Omyté ředkvičky nakrájíme na plátky
a smícháme je s listy špenátu a lehce
pokapeme zbytkem oleje.

L

DOBRÁ RADA
z lékárny

ékárníkovy čaje na www.lekarna.cz jsou moderní bylinné směsi, které nejen prospívají
zdraví, ale i chutnají. Stojí za nimi lékárnice
Kamila Horníčková. „Na začátku jsem si vytipovala zdravotní indikace řekněme dnešní doby
a taky příležitosti, kdy máme chuť si uvařit chutný a blahodárný čaj. A sestavila k nim receptury
na dohromady celkem 30 čajových směsí. Splnila
jsem si přání vytvořit modernější pojetí bylinkových směsí, jsou jiné než je u běžně prodávaných
čajů obvyklé. Na pohled a hlavně na chuť – jsou
pro jazyk lahodné a pro tělo přínosné. Moc se
mi líbí, že se jejich prostřednictvím můžu podělit
o to, co mi chutná, organismu prospívá a dělá radost. V každém doušku našeho Lékárníkova čaje
je síla přírody a já ji posílám těm, kdo nemají čas ji
hledat a ladit sami,“ říká.

Lékárníkovy čaje na Lékárna.cz jsou o zdraví, o radosti i vitalitě v každém věku. Od každodenního
čaje pro děti, přes směs pro zdravé srdce, prohřívající, na uklidnění nebo zrychlení střev, na chuť
k jídlu i hmotnost pod kontrolou, na cukr v krvi
i ochranu buněk. Ale také čaje, které míří na typicky ženské či mužské potíže, od menstruace po
prostatu.
Lékárna.cz své bylinkové směsi nejen moderně
vymyslela, ale také je tak uložila: Lékárníkův čaj se
prodává v kompostovatelných sáčcích, které nezatěžují přírodu, protože se do posledního kousku
rozloží. Směs samotnou pak tvoří vysoce kvalitní
byliny, čisté a čerstvé, převážně od českých sběračů. Směsi tvoří listy i květy, v různých poměrech.
Vyladěné jsou jak do chuti, tak do účinku.
ABYSTE SE CÍTILI DOBŘE

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
16. 6. – 22. 6. 2022

EIDAM
BONI
plátky
30 % tuku
v s.
100 g

39,90
64,90

22%

SMETANA
KE ŠLEHÁNÍ 33% BONI
250 ml | 100 ml 9,16 Kč

30 ks

ČERSTVÁ VEJCE
velikost M
30 ks

38

1 ks 2,33 Kč

%

Qjed

69,90

RAJČATA KEŘÍKOVÁ
cena za 1 kg

C

Y

27,90

D

G

21,90

100 g
13,30 Kč

E

DO

BR

16,90

23%

29,90

SALÁM
VYSOČINA
ŘEZNÍKŮV
TALÍŘ
300 g

Lékárníkův čaj najdete jen na www.lekarna.cz.
A pokud máte nějaký zdravotní problém, poraďte se s našimi lékárníky, můžete využít mail nebo
chat z našich stránek. Garantujeme vám, že jejich
rady fungují.
AN
AR

22,90

É RA

PharmDr. Kamila Horníčková
lékárnice

49,90

ilustrační foto

44%

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

HUDEBNÍ IMPULSY

30 let českých muzikálů
JOSEF VLČEK

N

enápadné datum 28. června 1992
patří ke dnům, které výrazně
na dlouhá léta ovlivnily českou populární hudbu. Dokonce ve dvou směrech. V ten den se ve vinohradském divadle konala premiéra světového muzikálu
Les Misérables, na motivy románu Victora Huga Bídníci. A po dvou a půl letech sametové pauzy se do ohniska zájmu veřejnosti znovu vrátila stará garda české pop
music. Jeana Valjeana hrál Karel Černoch, Fantine Helena Vondráčková, manžele Thénardiérovy Jiří Korn s Petrou
Janů a v roli Eponine se objevila Lucie
Bílá. Od té doby se už nikdy v žádném českém muzikálu neobjevila tak silná sestava
domácích popových hvězd. Byl to velkolepý návrat českého středního proudu, který
se později projevil i v rádiích.
Les Misérables před 30 lety zároveň odstartovali další výrazný trend – muzikálovou vlnu v české pop music. V některých
letech jsme od té doby mohli registrovat
deset i více muzikálových premiér ročně.

V průběhu uplynulých sezon se jen
na pražských scénách realizovaly skoro
všechny nejslavnější současné světové
muzikály. Za připomenutí stojí dnes už legendární provedení Jesus Christ Superstar
od skladatele Andrewa Lloyd-Webbera,
další jeho slavné dílo Kočky (The Cats)
nebo Lví král s písněmi Phila Collinse.
Většinou ve vynikajících překladech Michaela Prostějovského.

FOTO | ARCHIV MAFRA

Od Johanky po Hamleta
Pozadu nezůstali ale ani čeští autoři. Nejslavnějšími původními muzikály jsou samozřejmě Drákula z roku 1995 a Monte
Cristo (2000), k nimž hudbu napsal klasik
českého popu Karel Svoboda. Ve výčtu
těch nejúspěšnějších nesmí ale chybět ani
jméno Janka Ledeckého, autora opusů Galileo a Hamlet, nebo Ondřeje Soukupa, jehož Johanka z Arku (na snímku z roku
2000) patří k tomu nejlepšímu, co u nás
v oblasti komorního muzikálu vzniklo.
Navíc v něm měla Lucie Bílá dodnes svou
nádhernou píseň Most přes minulost, kte-

rá stejně jako Jsi můj pán v jejím repertoáru zůstává dodnes. Rekordmanem v oboru je ovšem Michal David s dvanácti muzikály a s dalším nestárnoucím hitem Teď
královnou jsem já. Nejpodivnější, ale komerčně velmi úspěšné muzikály zkomponoval Dan Landa.
Charakter muzikálů se ovšem v průběhu
změnil. Někdy kolem roku 2010 došlo
ke vzniku speciálního typu scénických hudebních představení, takzvaných hitmuziká-

lů. Na určitou dějovou linku jsou v nich navázány oblíbené skladby některého z českých nebo slovenských interpretů. Tak
vznikl v roce 2005 muzikál Láska je láska
s písněmi Lucie Bílé a o čtyři roky později
Děti ráje s hity Michala Davida. Velký
ohlas získaly také hitmuzikály Osmý světadíl se skladbami skupiny Elán nebo z Neckářových písní složený Mýdlový princ.
V roce 2017 došlo i na hitmuzikál Karla Gotta. Čas růží, sestavený z jeho největších hitů, měl Gott možnost ještě vidět –
a byl z provedení nadšený. Nedávným hitmuzikálem byl Kvítek mandragory s písněmi, jež v průběhu let zpopularizovala
Helena Vondráčková. Těsně před nástupem podzimní covidové vlny se pak objevila koláž z notoricky známých písní Waldemara Matušky Láska nebeská.
Jak se ale zdá, hitmuzikálů neubývá.
V Kalichu nás 16. září čeká premiéra Biografu láska s písněmi Hany Zagorové a v divadle Broadway se 3. listopadu objeví
Okno mé lásky s hity skupiny Olympic. Rádio Impuls, které žije českou muzikou, nebude pochopitelně u těchto premiér chybět.
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5. ročník projektu Realiťák roku 2022
Máte pozitivní zkušenost s prací svého realitního
makléře?
Dejte mu hlas a oceňte ho za dobře
odvedenou práci
www.realitakroku.cz/hlasovat
www.realitakroku.cz
WORLD
HEALTH & BEAUTY

MOLEKULÁRNÍ
VODÍK POMÁHÁ
zdraví
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dlouhověkost

www.H2World.cz
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CNN PRIMA NEWS
ZE ŽIVOTA TELEVIZE

Za kulisy zpráv o celebritách
Z

ajímáte se někdy o životy slavných
lidí? O to, co se děje ve společnosti? Leckdo se tváří, že znát poměry
ve společenském dění je tak trochu „pod
jeho úroveň“ a že má na starost důležitější
věci. Jenže realita je většinou úplně jiná.
Prakticky každý si někdy přečte bulvární
článek nebo zhlédne reportáž o někom
slavném, protože lidi tohle prostě zajímá
a u takových témat se jednoduše báječně
odreagují. Neplatí tedy, že bulvár je vždycky jen podlý, zlý a snaží se lidi očerňovat.
To potvrzuje šéfeditorka společenské redakce CNN Prima NEWS Zuzana Brzáková, která má už roky pod palcem pořady
jako TopStar – nyní ShowTime, který můžou diváci sledovat každý den po HLAVNÍCH ZPRÁVÁCH a Krimi zprávách.
„Bulvár je někdy považovaný za sprosté slovo nebo něco hanlivého, ale za mě je
ShowTime bulvární pořad, který je hodný, a troufám si říct, že většina hvězd
s námi ráda spolupracuje. Neděláme
o nich dehonestující reportáže,“ vysvětluje s tím, že si celebrity umí hýčkat. „Když
ale někdo ‚zlobí‘, nebojíme se ho
INZERCE

klepnout přes prsty,“ připouští. I proto je
ShowTime jednou z mála platforem,
ve které pravidelně a ráda vystupuje řada
celebrit, jako třeba Jiřina Bohdalová,
Hana Zagorová, Dagmar Havlová a další.
Dlouhodobá spolupráce a důvěra v redaktorky jako je Andrea Ježková nebo
Martina Jandová, se kterými se znají dlouhá léta, jim zkrátka dávají jistotu, že
v ShowTimu se nebude hledat žádná špína tam, kde není. A i kvůli milému pojetí
rozhovorů a reportáží se k ShowTimu rádi
vrací také diváci. „Na začátku jsme si říkali, jestli vůbec bude možné naplnit každý
den deset až patnáct minut zprávami ze
společnosti. Rychle jsme ale zjistili, že
věcí, které se týkají kulturního života, se
děje strašně moc,“ říká Brzáková.

Vzhůru do filmových Varů
ShowTime není jen o celebritách, ale také
o kultuře, koncertech, módních přehlídkách, filmových premiérách a řadě dalších
událostí, na které tak často padne slovo třeba při obědě s kolegy, nebo když jdete

s přáteli na kafe nebo skleničku. „Celkově
v redakci ShowTimu působí kolem dvaceti lidí v čele s moderátorkami Laďkou Něrgešovou, Ivou Kubelkovou, Gabrielou
Soukalovou a moderátorem a influencerem Immanuelem Adenubim. A práce je
opravdu dost, protože společenské akce se
dějí pořád. Navíc od letoška připravujeme
i ShowTime magazín, který nabízí každou
neděli večer exkluzivní rozhovory, reportáže, ale i pohled do zákulisí primáckých seriálů,“ popisuje Zuzana Brzáková.
A na co se diváci mohou těšit v letošní
letní sezoně? „Už vyhlížíme filmový festival v Karlových Varech, což jsou žně pro
naše reportérky a diváky, kterým se snažíme zprostředkovat nejen nezaměnitelnou at-

mosféru, ale všechno zajímavé, co se ve Varech děje. ShowTime je tu proto, aby to, co
se stane ve Varech, nezůstalo ve Varech,“
vysvětluje s úsměvem Zuzana Brzáková.
A to není všechno. Právě novináři, kteří
dělají společenská témata, si moc dobře
uvědomují, jak těžké bylo covidové období, kdy se nekonaly kulturní akce a lidé byli
často proti svojí vůli zavření doma.
A i když je nejtěžší část pandemie za námi,
přišla válka a s ní pro mnohé další chmury.
„Chceme lidem dělat radost, v této době,
kdy se na nás negativní informace a vlivy
valí ze všech stran. Proto budeme rozdávat
dárky, soutěžit o skvělé letní ceny a vstupenky na všechny možné kulturní i sportovní události, divadla, koncerty a podobně,“
uzavírá Zuzana Brzáková. Diváci ShowTimu tak mimo jiné nepřijdou o možnost soutěžit třeba o lístky na Bluestyle Prima Fest
s mnoha skvělými hudebními skupinami
a zábavou pro celou rodinu.
(ms)
ShowTime můžete sledovat každý
den od 19:59 na CNN Prima NEWS
a Primě a Showtime Magazín v neděli
od 19:59 na CNN Prima NEWS.

Ve stavu, kdy se bouří
střeva, je vám úplně jedno
co a jak pomůže.
Stará řešení nyní nahrazují
nové metody podstatně
šetrnější k lidskému
organismu.

Byl nepojištěný, srazil cyklistu. Kdo zaplatil škodu?

INZERCE

Za povinné ručení v dnešní době zaplatíme jen
několik tisíc ročně, přesto
nás může ochránit před
milionovými výdaji. Co
když ho ale nemáme? Co
se může reálně stát a na
kolik to může vyjít? Pojďme si uvést jeden příběh
za všechny, ve kterém
Garanční fond ČKP pomohl zajistit celodenní péči
zraněného cyklistu.
Bylo červnové ráno, když Karel S.
spěchal ve svém voze do práce, aby
stihl ranní poradu. Přijížděl na křižovatku, kde měl dát přednost zprava.
V tu chvíli ale přehlédl cyklistu, který
byl na hlavní silnici. Ze zdánlivě obyčejné autonehody se bohužel stala
noční můra pro všechny účastníky.
Cyklista Pavel L. utrpěl těžké poranění hlavy, což mu způsobilo částečné
poškození sluchu a organický psychosyndrom těžšího stupně.
Z povinného ručení se neplatí jen
„plechy“, ale velká část těchto financí míří na zdravotní výlohy. „Kvůli

Toto však není ojedinělá událost.
Česká kancelář pojistitelů řeší každý
měsíc přes 200 autonehod, kterou
zaviní nepojištěný řidič. I když se
z valné části jedná jen o poškozený
automobil, tak i v těchto případech
může částka vystoupat na desítky tisíc, a právě Česká kancelář pojistitelů je od toho, aby poškozený nemusel škodu na nepojištěném viníkovi
vymáhat sám a škodu poškozenému
vyplatí. Nemluvě o případech jako je
tento, kdy už jde o zdraví a milionové částky.

Pavlově nehodě se nám obrátil život
vzhůru nohama. Žil sám ve svém bytě,
teď ale bydlí u mě a staráme se o něj
s naší maminkou,“ popisuje následky nehody sestra sraženého cyklisty Sabina a pokračuje: „Pavel po
autonehodě potřebuje péči téměř 24
hodin – má poruchy motoriky, orientace i paměti, hůře se pohybuje, trpí
poruchami spánku a bývá emočně
nevyrovnaný.“ Pavlovi a jeho rodině
náleží bolestné, odškodné za ztížení
společenského uplatnění a na dále
jim je vyplácena renta a výpomoc
v domácnosti. To vše je standardně

Máte vlhkost
ve zdech?
• V suterénu nebo
v obytných místnostech?
• Odlupuje se vám omítka?
• Degradují vám nátěry
na vlhkém zdivu?
• Ničí vlhko vaše tapety?
• Dochází ke vzniku plísní
a hub?

• Máte
v místnostech
vysokou vlhkost
vzduchu?

kryto povinným ručením viníka nehody. „Problém ale byl v tom, že řidič
automobilu neměl sjednané povinné
ručení,“ upozorňuje na zásadní zvrat
v celém příběhu Vladimír Krejzar,
ředitel úseku likvidace pojistných
událostí z České kanceláře pojistitelů a dále popisuje daný postup: „Do
dnešního dne se celková částka na odškodném vyšplhala na téměř 11 milionů korun. Tuto částku za nepojištěného řidiče vyplatila a rentu stále vyplácí
Česká kancelář pojistitelů ze svého
garančního fondu. Dlužnou částku na
řidičovi Karlovi S. nyní vymáháme.“

LETNÍ
sLEVy

35%

• Nemůžete ve vlhkém
sklepě nic skladovat?
• Jsou vaše náklady
na vytápění příliš vysoké
kvůli vlhkým zdem?

Ani autonehody s cyklistou nejsou
ojedinělé. „V loňském roce došlo
k 4163 střetům cyklistů s motorovým
vozidlem šetřeným ze strany Policie
ČR. Rok předtím, kdy vrcholila tzv. covidová cyklistika, to bylo 4306 nehod.
Přičemž nehod zaviněných cyklisty
bylo loni 70 % a řidiči 30 % z celkového počtu střetů,“ uvádí Petr Jedlička,
pojistný matematik České kanceláře pojistitelů. Obecně počet nehod
v průběhu roku od jara strmě roste
a kulminuje většinou v červenci,
který je podle Portálu nehod pro
cyklisty nejnebezpečnějším měsícem v roce. Loni v něm došlo k 679
nehodám.

Pomůžeme
Vám
• Dlouholetou zkušeností
s vysoušením zdiva
• Objednejte si nezávazně
odbornou prohlídku, analýzu škody
a předběžný odhad nákladů
• Speciálne vyvinutá metoda
nízkotlaké injektáže
• Suché zdivo jednou provždy
• Neohrožuje statiku zdiva
• Aplikace zvenku nebo z místnosti
• Pevná cena bez skrytých
vícenákladů

Zavolejte nám na
703 123 191 nebo
e-mail: info@sanacezdi.cz

www.sanacezdi.cz
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Česká republika

U grilu a pípy

Speciální Prostřeno! pro milovníky letních dnů
ČR | Prostřeno! bude tentokrát speciálně u grilu a u pípy. O výhru 60 tisíc korun se utkají milovníci piva a grilování.
Jako první se představí bývalý výčepní Petr Jeřábek (32). Slibuje kachní prsa
sous-vide, polévku z pečeného květáku
s kokosem, jako hlavní chod hovězí hrudí, pečené batáty, grilovaný ananas a
konfitovaný česnek. Při krájení batátů
se pořeže a ruku si bude muset ošetřit.
Úterní soutěžní večeři ugriluje a pivo
načepuje policista Marcel Novák (49).
Než se stal policistou, byl řezníkem.
Jako předkrm připraví candáta na grilu,
roštěnou k hlavnímu chodu.
Ve středu se u plotny předvede konstruktér Pavel Martynov (25). Sice miluje pivo a grilování, ale s vařením moc
zkušeností nemá. Je navíc velký stresař
a v kuchyni zažívá perné chvilky. Chce
vykouzlit marinovaný steak, dva druhy
dipů a cheesecake. Jenomže steak nebude marinovaný a dip udělá jen jeden,
protože druhý přesolí. A to mu pomáhá
partnerka Míša. Bude s tím mít někdo
problém, nebo budou mít pochopení?

Ve čtvrtek griluje a čepuje provozní
Stanislav Kubín (28). Hosty pozve do
práce. Do pevnosti Křelov, kde jim připraví tvarůžkový a hovězí tatarák, jihočeskou kulajdu, hovězí burger se slaninou a flambované palačinky. Flambování se ale vůbec nepovede.
Páteční grilování i piva podávání si
bere na starost maminka na mateřské dovolené Lenka Glouzarová (31). Sází na
vepřovou panenku s pepřovou omáčkou. Lenka je mistr ve vymýšlení nových slov a při vaření jich také spoustu
vtipných vymyslí. Kdo vyhraje? Sledujte Prostřeno! na Primě od 17:50. (kot)
Grilovaná vepřová panenka s pepřovou omáčkou, bramborový ježek
Ingredience:
800 g vepřové panenky, bylinky
dle chuti, slanina,
česnek, smetana,
mléko, vývar,
brambory, 9 g barevného pepře, sůl. Postup: Vepřovou panenku nakrájíme na

Zleva Pavel Martynov, Stanislav Kubín, Lenka Glouzarová, Marcel Novák a
Petr Jeřábek nad poklicemi s penězi.
FOTO | FTV PRIMA
špalíčky, osolíme, opepříme, přidáme
bylinky, zabalíme do slaniny a poté
dáme zatáhnout na rozpálený gril. Po
dvou minutách vytáhneme a zabalíme
do alobalu, dáme zpět na rozpálený gril
cca na 10 minut. Brambory nakrojíme a
do řezu vložíme kousky slaniny a česneku. Pečeme na 200 °C 20 minut. Pepřová omáčka: Rozdrcený barevný pepř
(9 g) dáme povařit do vývaru, poté zahustíme jíškou a dáme smetanu (30 %).
Kachní prsa sous-vide, salát, bagetka
Ingredience: 2 kachní prsa, 1 bageta, rukola, sezam, 1 až 2 ML dijonské hořčice, 4 PL majonézy, 1/2 pomeranče, rozmarýn, máslo, sůl, pepř. Postup: Kachní prsa osolíme a opepříme, zavakuujeme s rozmarýnem a kouskem másla a

vložíme do sous-vide lázně, kterou nastavíme na 60 °C a necháme 4 hodiny.
Mezitím si připravíme dresing – do misky dáme 4 lžíce majonézy a 1 až 2 lžičky dijonské hořčice a vymačkáme šťávu
z půlky pomeranče. Po vyjmutí kachních prsou z lázně je zprudka osmažíme
v oleji a nakrájíme na tenké plátky. Následně si na másle opečeme kousek
bagetky. Na ni dáme vrstvu dresinku, rukolu, pár plátků kachních prsou, zakápneme dresinkem a posypeme sezamem.
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Nechceš jezdit
ve staré fábce po dědovi?

U nás si vyděláš
na pořádnou káru!

Mladý kolektiv
Super šéf | Vyděláš si
Výplata se nezpozdí | Chceme i holky

Brno – Lesná | Modřice | Velké Meziříčí

Pro více informací navštivte autopokorny.cz/kariera

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice
• asistent/ka vedoucího
skladu
• disponent/ka = operativní
nákupčí/referent nákupu
• laborant/ka pro výzkum
a vývoj
• projektový manažer
• specialista/specialistka
sterilizace
• manipulační dělník – balič
Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující
mezinárodní společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu
neurčitou
• možnost osobního rozvoje,
jazykové vzdělávání
• dovolená nad rámec Zákoníku
práce

• dělnice ve zdravotnické
výrobě
• dělnice ve zdravotnické
výrobě – přední dělnice
• dělnice ve zdravotnické
výrobě – konečná kontrola
• manipulační dělník
• obsluha sterilizační jednotky
zdravotnických výrobků
• skladník/skladnice
• příplatky nad zákonnou výši
• kooperativní prémie
• prémie na letní dovolenou
a Vánoce
• věrnostní odměny
• dotované stravování
• vitamínové balíčky
• tábory pro děti zaměstnanců
• ﬁremní akce a beneﬁty

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

Nestavíme vzdušné zámky,
stavíme a vlastníme
skutečné nemovitosti více jak 20 let

DLUHOPISY
E-FINANCE

%
8

S VYSOKÝM VÝNOSEM
Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 8 %
Úrok vyplácen jednou ročně
Možnost předčasného splacení
Dvouleté dluhopisy jsou vydávány
na období od dvou do tří let

Objednávky

e-Finance, a.s.
www.e-finance.eu

Tel.: 515 555 555
info@e-finance.eu

DVOULETÉ DLUHOPISY
S ROČNÍM ÚROKEM 8 %
Skupina e-Finance, a.s., více jak 20 let
investuje do nemovitostí v atraktivních
lokalitách České republiky. Díky tomu
disponuje stabilním portfoliem zejména
nájemních nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun. Tyto nemovitosti
pravidelně přináší stabilní výnosy, které
jsou každoročně nad inflací, v dlouhodobém horizontu až o několik procent.

ČNB schvaluje prospekt dluhopisů pouze z hlediska toho, že splňuje normy, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129.
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

EFI HOSTINEC ZELŇÁK
Navštivte náš EFI Hostinec Zelňák v centru Brna
Čepujeme vlastní řemeslné pivo z EFI Pivovaru!
V EFI Hostinci na Zelňáku vás přivítáme lehkým retro stylem. Můžete se těšit na
piva z našeho řemeslného EFI Pivovaru, na vynikající dobroty k pivu stvořené, jako
např. paštiky, škvarkové pomazánky, utopence apod. Navíc si můžete zdarma zapůjčit deskové hry, kostky, nebo strávit příjemný večer hraním mariáše!
EFI Hostinec na Zelňáku sází na pohodovou atmosféru, kde zapomenete na okolní
svět a čas strávený u nás bude pohlazením po duši.
OTEVÍRACÍ DOBA: Po – Pá: 16:00 – 0:00 hod. / So – Ne: 10:00 – 0:00 hod.

Zelný trh 4, Brno | Tel.: +420 601 150 000 | zelnak@efihostinec.cz | www.efihostinec.cz

EFI Hostinec Zelňák
člen e-Finance Group

INZERCE

TV program týdeníku 5plus2

sobota 18. června 2022

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Polopatě 7.20 Královna Černá
růže 8.15 Pastýřská pohádka 9.05 Miluji Tě 9.45
Gejzír 10.15 Otec Brown VIII 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech
12.25 Hobby naší doby 12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy 13.05 Pohádka o lidské duši
14.00 Meluzína 14.40 Studujeme za školou!
16.10 Hercule Poirot 17.55 Ke štěstí 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.52 Branky, body, vteřiny

6.45 Štěně jménem Scooby-Doo (3-5) 8.10
Sněženka a Růženka 9.25 Lego Masters (2)
11.10 Wimbledon. Komedie (VB/Fr./USA,
2004) 13.10 Výměna manželek IX 14.35
Maska. Komedie (USA, 1994) 16.35 Noe.
Dobrodružné drama (USA, 2014) 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.15 M.A.S.H (63) 6.45 M.A.S.H (64) 7.20
Cyklosalon.tv 7.55 Výměna aut limited edition
8.30 Autosalon.tv 9.35 Poklad z půdy 10.40
Máme rádi Česko 12.25 Vraždy podle Agathy
Christie (3) 14.25 Hodíme se k sobě,
miláčku...? Filmová komedie (ČR, 1974). Hrají
V. Brodský, J. Brejchová, R. Rázlová, J. Bláha,
I. Janžurová a další. Režie P. Schulhoff 16.40
Kristian. Filmová komedie (ČR, 1939) 18.52
Počasí 18.55 Hlavní zprávy 19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime

5.35 Umění je cool 7.35 Pevnost Boyard (7) 10.10
Mezi COOLky 10.45 Re-play 11.20 Re-play: Tutorial
11.55 Futurama VIII (12, 13) 12.55 Simpsonovi XXX
(22, 23) 13.50 Simpsonovi XXXI (1, 2) 14.45 Star
Trek: Do neznáma 17.15 Futurama IX (1, 2) 18.15
Simpsonovi XXXII (5, 6) 19.15 Simpsonovi XXXII
(7, 8) 20.15 Madagaskar 2: Útěk do Afriky 21.55
Temné hlubiny 0.15 Simpsonovi XXXII (5) 0.40
Simpsonovi XXXII (6)

20.10 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama.
Moderátoři Maroš Kramár
a Vladimír Kořen vás provedou
pořadem, u kterého se budete
divit, žasnout a bavit se
21.20 Helena Vondráčková:
Já půjdu dál
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.35 Tři muži a nemluvně
Komedie (Fr., 1985).
Hrají R. Giraud, M. Boujenah,
A. Dussollier, P. Leroy-Beaulieová.
Režie C. Serreauová
0.20 Detektiv Endeavour Morse
Dívka. Seriál (VB, 2013)
1.50 Manéž Bolka Polívky
3.00 Na forbíně TM
3.40 Bydlení je hra
4.05 Chalupa je hra
4.30 Zahrada je hra

Joj Family
SOBOTA 6.10 Noviny 6.40 Policisté v akci
7.40 Policisté v akci 8.45 Policisté v akci 9.45 Bez
ubrousku 10.45 Bez ubrousku 11.45 Bez ubrousku
12.45 Doktor z vejminku (3) 13.45 Poslední Den
nezávislosti 15.45 V sedmém nebi 17.50 Nové
bydlení – Design 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Nemocnice 21.30 Nemocnice 22.50 30 případů
majora Zemana (27) 0.25 Dr. Ludsky (4/10)

NEDĚLE 7.30 Policisté v akci 8.30 Policisté
v akci 9.25 Bez ubrousku 10.25 Bez ubrousku 11.25
Dynastie Nováků (1/13) 12.25 30 případů majora
Zemana (28) 14.10 Advokát Ex Offo (1/3) 15.30
Advokát Ex Offo (2) 16.50 Na chalupě 17.50 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.20 Nejmladší z rodu Hamrů (8)
23.30 Nemocnice 0.30 Nemocnice
PONDĚLÍ 7.00 Dr. Dokonalý (1) 8.00 Soudní
síň – cz 8.55 Soudní síň 10.55 První oddělení 12.00
Bez ubrousku 13.00 Dr. Dokonalý (2) 13.55 Soudní
síň 15.55 Policisté v akci 16.55 Bez ubrousku 17.55
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Poslední Den nezávislosti 22.05 Dynastie Nováků
(1) 23.05 První oddělení 0.05 Nové bydlení

sérum pravdy

THRILLER

20.20 Andělé a démoni
Thriller (USA, 2009)
23.05 Přepadení 2: Temné území
Akční thriller (USA, 1995)
1.10 Dáma a Král III (12)
Dáma a kyvadlo. Detektivní
seriál (ČR, 2022)
2.20 Kriminálka Anděl III (16)
3.40 Doktoři z Počátků (87)

ÚTERÝ 10.50 První oddělení 11.55 Bez ubrousku

12.55 Dr. Dokonalý (3) 13.55 Soudní síň 14.50
Soudní síň 15.55 Policisté v akci 16.50 Bez ubrousku
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
30 případů majora Zemana (28) 22.05 Skutečné
příběhy 23.00 První oddělení 0.00 Nové bydlení

STŘEDA 11.50 Bez ubrousku 12.55 Dr. Dokonalý
(4) 13.50 Soudní síň 15.50 Policisté v akci 16.50 Bez
ubrousku 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Nejmladší z rodu Hamrů (8) 21.25
Doktor z vejminku (4) 22.20 První oddělení 23.15
Nové bydlení 0.15 Divocí koně (78)
ČTVRTEK 10.55 První oddělení 11.55 Bez
ubrousku 12.55 Dr. Dokonalý (5) 13.50 Soudní síň
15.55 Policisté v akci 16.55 Bez ubrousku 17.55 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 30 případů
majora Zemana (29) 22.00 Dr. Ludsky (5) 23.10
První oddělení 0.10 Nové bydlení
PÁTEK 9.55 Soudní síň 11.00 První oddělení

11.55 Bez ubrousku 13.00 Dr. Dokonalý (6) 13.55
Soudní síň 15.55 Policisté v akci 16.55 Bez ubrousku
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Advokát Ex Offo (3) 21.50 IQ TAXI CZ 23.00 První
oddělení 0.00 Nové bydlení 0.45 Divocí koně (80)

20.15 Temný Kraj (4)
Loupežníci 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2016). Hrají L. Vaculík,
K. Nováková, J. Teplý, K. Zima,
M. Trnavský. Režie J. Bártů
21.30 V. I. P. vraždy II (3)
Skrytá identita. Detektivní seriál
(ČR, 2017). Hrají S. Norisová,
P. Děrgel, J. Dvořák, M. Vladyka,
J. Révai. Režie J. Bártů
22.55 Sběratel polibků
Thriller (USA, 1997). Hrají
M. Freeman, A. Juddová,
C. Elwes. Režie G. Fleder
1.25 Mafiáni
Životopisné drama (USA, 1990).
Hrají R. De Niro, P. Sorvino,
L. Braccová. Režie M. Scorsese
4.40 Ano, šéfe!
Na pražském ostrově Štvanice,
historicky zasvěceném tenisu,
bojuje restaurace Tiebreak
o přízeň hráčů i veřejnosti

Relax
SOBOTA 6.20 Zvěřinec 7.00 Teleshopping

7.25 Skrytá vášeň 9.20 Krampovoloviny 10.20 Top
Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Krampovoloviny 15.20
Vaříme! 15.55 Osudová láska 17.55 Skrytá vášeň
18.55 Skrytá vášeň 19.55 Yago, syn džungle 20.55
Yago, syn džungle 21.55 Námořní hlídka 22.55
Teleshopping 23.20 Luxus store

NEDĚLE 5.50 Zvěřinec 6.20 Zvěřinec 7.00
Teleshopping 7.25 Skrytá vášeň 9.20 Zvěřinec
9.45 Vaříme! 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping
11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.55
Námořní hlídka 15.55 Osudová láska 17.55 Skrytá
vášeň 18.55 Skrytá vášeň 19.55 Yago, syn džungle
20.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PONDĚLÍ 9.20 Krampovoloviny 10.20
Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55
Námořní hlídka 15.55 Osudová láska 17.55 Skrytá
vášeň 19.55 Yago, syn džungle 20.55 Yago, syn
džungle 21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové
zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.00 Závod s časem 6.15 Hledá se Elizabeth,
drama (USA, 2019) 8.05 Teleshopping 8.40
Mentalista V (20) 9.30 Mstitel beze jména, akční
sci-fi film (HG, 1998) 11.35 Signál, komedie (ČR,
2012) 14.00 Tučňáci z Madagaskaru, animovaný
film (USA, 2014) 15.35 Kubo a kouzelný meč,
animovaný film (USA, 2016) 17.25 Oheň, thriller
(USA, 1991) 20.00 Na divoké vlně, drama (USA,
2012) 22.20 Zmizení, thriller (USA, 2013)

Prima Max
6.10 Námořní vyšetřovací služba VIII (14, 15) 8.05
Filmová hvězda 10.10 Honba za diamantem 12.30
Princ a já: Sloní dobrodružství, romantická
komedie (USA, 2010) 14.25 Hobit: Bitva pěti
armád, dobrodružné fantasy (USA/N. Zél., 2013)
17.20 Účastníci zájezdu, komedie (ČR, 2006)
20.00 Dokonalá vražda, thriller (USA, 1998) 22.15
Království Vikingů, akční fantasy film (USA, 2013)
0.45 Temné hlubiny, akční film (USA, 2018)

ÚTERÝ 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Mariana, královna noci 17.55 Skrytá vášeň 18.55
Skrytá vášeň 19.55 Yago, syn džungle 20.55 Yago,
syn džungle 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

STŘEDA 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Tele-

shopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Mariana, královna noci 17.55 Skrytá vášeň 19.55
Yago, syn džungle 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

ČTVRTEK 9.45 Vaříme! 10.20 Pohodové zprávy

10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.55 Námořní hlídka 15.55 Mariana,
královna noci 17.55 Skrytá vášeň 19.55 Yago, syn
džungle 20.55 Yago, syn džungle 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Mariana, královna noci 17.55 Skrytá vášeň 19.55
Yago, syn džungle 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
číslo 411

neděle 19. června 2022
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
15.40
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
22.25
22.54
22.55
0.20
1.15
1.45
2.10

Zajímavosti
z
regionů
6.25
Studujeme za školou! 7.50 O třech
ztracených princeznách 8.10 Úsměvy
Víta Olmera 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Příkopy (5/6)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Elixír a Halíbela
Jak se krade milion
Lízin let do nebe
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
Amnestie
Thriller (SR/ČR, 2019)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Mravenci nesou smrt
Krimifilm (ČR, 1985)
Případy detektiva Murdocha XIV
Gejzír
AZ-kvíz
Na stopě

Nova
6.00 Looney Tunes: Úžasná show (8, 9)
6.50 Štěně jménem Scooby-Doo (6-8)
8.15 Pohádka o zemi hojnosti
Pohádka (N, 2015)
9.35 Beethoven
Komedie (USA, 1992)
11.20 Rodinka
Komedie (ČR, 2010)
13.10 Sanitka (2)
14.30 Sanitka (3)
15.55 Jak se budí princezny
Pohádka (ČR, 1977)
17.45 Hrátky s čertem
Pohádka (ČR, 1956)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.20 Lego Masters
21.55 Střepiny
22.35 Temná věž
Akční dobrodružný film (USA,
2017)
0.25 Rodinka
Komedie (ČR, 2010)
1.50 Specialisté (88)
3.05 Na lovu
3.45 Pohádka o zemi hojnosti
Pohádka (N, 2015)
4.45 Novashopping

6.15
6.40
7.10
7.45
8.20
8.50
9.25
10.00
10.35
11.00
11.50
12.40
12.55
13.40
14.55
16.15
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
0.20
2.40

Prima

Nova Cinema

Bolek a Lolek vyrážejí do světa
M.A.S.H (64)
M.A.S.H (65)
M.A.S.H (66)
Prima Svět
Prima ČESKO
Do montérek
Jak to bylo, šéfe?
Vychytávky Extra
Partie Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Temný Kraj (4)
V. I. P. vraždy II (3)
Účastníci zájezdu
Komedie (ČR, 2006)
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Mazel a tajemství lesa
Rodinný film (ČR/SR, 2021)
Hodíme se k sobě, miláčku...?
Filmová komedie (ČR, 1974)
Dokonalá vražda
Thriller (USA, 1998)
Vraždy podle Agathy Christie (3)

5.25 Srdce a duše 7.25 Teleshopping 7.55 Kubo
a kouzelný meč 9.50 Tučňáci z Madagaskaru 11.25
Oheň 14.00 Na divoké vlně 16.15 Bravo Girls:
Bojovat až do konce 18.15 Poseidon, dobrodružný
film (USA, 2006) 20.00 Paradox času, sci-fi film
(Austr., 2014) 21.55 Osamělý mstitel, thriller
(USA/N, 2003) 0.00 Můj příběh

Prima cool
6.05 Pevnost Boyard (7, 8) 11.00 Výměna aut
limited edition 11.35 Autosalon.tv 12.45 Futurama
IX (1, 2) 13.40 Simpsonovi XXXI (3, 4) 14.35
Simpsonovi XXXI (5, 6) 15.25 Madagaskar 2: Útěk
do Afriky 17.15 Futurama IX (3, 4) 18.15 Simpsonovi
XXXII (9) 18.45 Simpsonovi XXXII (10) 19.15
Simpsonovi XXXII (11) 19.45 Simpsonovi XXXII (12)
20.15 G. I. Joe 2: Odveta 22.25 Neznámý voják

Prima Max
5.30 Nad krajinou 6.00 Nad krajinou 8.05 M.A.S.H
8.35 M.A.S.H 9.00 Námořní vyšetřovací služba VIII
(15, 16) 10.55 Asteroid zkázy 12.50 Hobit: Bitva pěti
armád 15.45 Kristian 17.50 Chlap na roztrhání,
komedie (USA, 2012) 20.00 Honba za klenotem
Nilu, dobrodružná komedie (USA, 1985) 22.15
Vycházející slunce, krimithriller (USA, 1993) 0.55 Na
dlažbě, komedie (USA, 2016)

pondělí 20. června 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VIII 9.55
168 hodin 10.30 Poldové a nemluvně
(9/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (21, 22)
14.15 Na cestě po Českém Švýcarsku
14.55 Mravenci nesou smrt
16.20 Zavolejte porodní sestřičky IX
(4/8)
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Případy 1. oddělení (11/22)
21.10 Reportéři ČT
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra Renty
21.55 Život a doba soudce A. K. (24)
22.55 Místo činu – Frankfurt
0.30 AZ-kvíz
1.00 Banánové rybičky
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.50 Kalendárium

Nova
5.55
8.20
8.35
9.35
10.55
11.45
12.00
12.30
14.00
14.55
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.25
0.20
1.20
2.00
3.00
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4295)
Utajený šéf IV
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (88)
Mentalista V (21)
Kriminálka Las Vegas VI (19)
Kriminálka Las Vegas VI (20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4296)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (171)
Specialisté (89)
Policie Chicago V (10)
Kriminálka Las Vegas VI (19)
Kriminálka Las Vegas VI (20)
Mentalista V (21)
Policie Chicago V (10)
Na lovu
Doktoři z Počátků (88)

Prima
6.10
7.00
8.15
8.45
9.20
10.35
11.30
12.30
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.35
23.20
0.25
1.25
2.25
3.25
4.40

M.A.S.H (66)
Nový den
M.A.S.H (67)
M.A.S.H (68)
Temný Kraj (4)
Receptář prima nápadů
Walker, Texas Ranger III (8)
Jake a Tlusťoch V (19)
Kriminálka Montpellier V (4)
Námořní vyšetřovací služba VI
(17)
Ano, šéfe!
Singl švindl
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Vinaři (1)
Poklad z půdy
Jak to bylo, šéfe?
Ano, šéfe!
Singl švindl
Námořní vyšetřovací služba VI
(17)
Jake a Tlusťoch V (19)
Kriminálka Montpellier V (4)
Rozpal to, šéfe!

Nova Cinema
5.00 Hledá se Elizabeth 6.25 Mstitel beze jména
9.00 Sněženka a Růženka 10.15 Poseidon 12.25 Na
divoké vlně 14.45 Beethoven 16.20 Wimbledon
18.10 Rodinka, komedie (ČR, 2010) 20.00 Temná
věž, akční dobrodružný film (USA, 2017) 21.50
Sázka na nejistotu, životopisné drama (USA, 2015)
0.20 Přepadení 2: Temné území

Prima cool
6.05 Odstřelovač (5) 7.15 Partička 8.00 Top Gear
XXII (2, 7) 10.15 Hvězdná brána (9, 10) 12.20
Futurama IX (3, 4) 13.20 Simpsonovi XXXI (7-10)
15.10 Hvězdná brána (11, 12) 17.15 Futurama IX (5, 6)
18.15 Simpsonovi XXXII (13-16) 20.15 Prima Partička
21.15 Partička 22.00 Námořní vyšetřovací služba
L. A. X (17) 23.05 Re-play 23.40 Simpsonovi XXXII
(13, 14) 0.35 Simpsonovi XXXII (15)

Prima Max
6.05 Nad krajinou 6.30 M.A.S.H 7.05 M.A.S.H 7.30
Námořní vyšetřovací služba VIII (16, 17) 9.20 Dům
za všechny peníze 11.15 G. I. Joe 13.30 Chlap na
roztrhání 15.45 Když Harry potkal Sally 17.45
Honba za klenotem Nilu, dobrodružná komedie
(USA, 1985) 20.00 Hezké vstávání, romantická
komedie (USA, 2010) 22.15 Na špatné straně, akční
thriller (USA, 2018)

úterý 21. června 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky IX (4/8) 9.55 Úsměvy
Heleny Vondráčkové 10.30 První
republika III (11/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (23, 24)
14.15 Všechno, co mám ráda
14.45 Jak se krade milion
16.20 Zavolejte porodní sestřičky IX
(5/8)
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Uzly a pomeranče
Romantické drama (ČR/N/SR,
2019)
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.40 Ach, ty vraždy!
23.20 AZ-kvíz
23.50 Kuchařská pohotovost
0.15 Malá farma

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
10.55
11.45
12.00
12.35
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.50
23.00
0.00
0.55
1.50
3.00
3.45
4.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4296)
Specialisté (171)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (89)
Mentalista V (22)
Kriminálka Las Vegas VI (21)
Kriminálka Las Vegas VI (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4297)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Utajený šéf IV
Kriminálka Anděl (1)
Policie Chicago V (11)
Kriminálka Las Vegas VI (21)
Kriminálka Las Vegas VI (22)
Mentalista V (22)
Na lovu
Doktoři z Počátků (89)
Novashopping

Prima
6.10
7.00
8.15
8.50
10.05
11.25
12.30
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.00
2.00
3.00
4.00
5.40

M.A.S.H (68)
Nový den
M.A.S.H (69)
Vinaři (1)
Poklad z půdy
Walker, Texas Ranger III (9)
Jake a Tlusťoch V (20)
Kriminálka Montpellier V
(5)
Námořní vyšetřovací služba VI
(18)
Ano, šéfe!
Singl švindl
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (40)
7 pádů Honzy Dědka
7 pádů Honzy Dědka
Ano, šéfe!
Singl švindl
Námořní vyšetřovací služba VI
(18)
Jake a Tlusťoch V (20)
Kriminálka Montpellier V (5)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.05 Srdce a duše 7.40 Kubo a kouzelný meč 9.30
Teleshopping 10.05 Mentalista V (21) 10.55
Beethoven 12.30 Teleshopping 12.50 Wimbledon
14.45 Hrátky s čertem 16.20 Jak se budí princezny
18.10 Maska 20.00 Andělé a démoni, thriller (USA,
2009) 22.40 Sousedi, komedie (USA, 2014) 0.30
Paradox času, sci-fi film (Austr., 2014)

Prima cool
7.15 Partička 7.45 Top Gear XXII (3, 8) 10.30
Hvězdná brána (11, 12) 12.35 Futurama IX (5, 6)
13.25 Simpsonovi XXXI (11-14) 15.10 Hvězdná brána
(13, 14) 17.15 Futurama IX (7, 8) 18.15 Simpsonovi
XXXII (17-20) 20.15 Simpsonovi XXXIII (19) 20.45
Mezi COOLky 21.20 Show Jana Krause 22.25
Námořní vyšetřovací služba L. A. X (18) 23.35
Re-play: Tutorial 0.05 Simpsonovi XXXII (17, 18)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.35 M.A.S.H 7.10 M.A.S.H 7.35
Námořní vyšetřovací služba VIII (17, 18) 9.35
Breakheartský průsmyk 11.35 Neřízená střela 13.35
Když Harry potkal Sally 15.30 Robin Hood 17.45
Hezké vstávání, romantická komedie (USA, 2010)
20.00 E. A. Poe: Podivný experiment, thriller (USA,
2014) 22.20 Vyhazovač, akční film (Fr., 2018) 0.10
Na špatné straně, akční thriller (USA, 2018)

středa 22. června 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky IX (5/8) 9.55 Dveře.
Komedie (ČR, 1976) 10.30 Toulavá
kamera 11.00 Objektiv 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (25, 26)
14.20 Věštkyně
14.50 Na cestě po Dolňácku a Horňácku
15.20 Ke štěstí
15.50 Zavolejte porodní sestřičky IX
(6/8)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky (25/39)
21.40 Vraždy v kruhu
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Tři muži a nemluvně
0.40 AZ-kvíz
1.10 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
10.55
11.50
12.00
12.35
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.20
19.30
20.20
21.45
22.50
23.45
0.40
1.35
2.15
3.00
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4297)
Specialisté (89)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (90)
Mentalista VI (1)
Kriminálka Las Vegas VI (23)
Kriminálka Las Vegas VI (24)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4298)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
Malé lásky II
Mentalista VI (1)
Kriminálka Las Vegas VI (23)
Kriminálka Las Vegas VI (24)
Policie Chicago V (11)
Kriminálka Las Vegas IV
Na lovu
Doktoři z Počátků (90)

Prima
6.10
7.00
8.15
8.50
10.10
11.25
12.30
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.50
1.00
2.00
2.55
3.55
5.35

M.A.S.H (69)
Nový den
M.A.S.H (70)
Zoo (40)
7 pádů Honzy Dědka
Walker, Texas Ranger III
(10)
Jake a Tlusťoch V (21)
Kriminálka Montpellier V (6)
Námořní vyšetřovací služba VI
(19)
Ano, šéfe!
Singl švindl
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
1. MISE (41)
Show Jana Krause
Show Jana Krause
Ano, šéfe!
Singl švindl
Námořní vyšetřovací služba VI
(19)
Jake a Tlusťoch V (21)
Kriminálka Montpellier V (6)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.30 Oheň 7.35 Teleshopping 8.05 Poseidon 9.55
Mentalista V (22) 10.45 Bravo Girls: Bojovat až do
konce 12.45 Teleshopping 13.05 Maska 15.00
Jmenuji se Sam 17.30 Vzkaz v lahvi, romantický
film (USA, 1999) 20.00 Noe, dobrodružné drama
(USA, 2014) 22.40 Jay a mlčenlivý Bob: Přeprc,
komedie (USA, 2019) 0.45 Temná věž

Prima cool
9.25 Top Gear XX (1) 10.30 Hvězdná brána (13, 14)
12.35 Futurama IX (7, 8) 13.25 Simpsonovi XXXI
(15-18) 15.10 Hvězdná brána (15, 16) 17.15 Futurama
IX (9, 10) 18.15 Simpsonovi XXXII (21, 22) 19.15
Simpsonovi XXXIII (1, 2) 20.15 Autosalon.tv 21.25
Výměna aut limited edition 22.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. X (19) 23.05 Cyklosalon.tv 23.35
Simpsonovi XXXII (21) 0.05 Simpsonovi XXXII (22)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 9.05 M.A.S.H 9.40 M.A.S.H
10.05 Námořní vyšetřovací služba VIII (18, 19) 11.55
Jíst, pít a vdát se 13.45 Robin Hood, akční dobrodružný film (USA/VB/Kan./N, 1991) 15.55 Kristian,
filmová komedie (ČR, 1939) 18.10 Mysli jako pes,
rodinná komedie (USA, 2020) 20.00 Problémissky,
komedie (VB, 2020) 22.15 Smrtící orchidej, akční
film (Fr., 2011) 0.20 Vyhazovač, akční film (Fr., 2018)

čtvrtek 23. června 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky IX (6/8) 10.00 Pošta pro
tebe 11.00 Všechno, co mám ráda
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (27, 28)
14.15 Jak se žije rodičům juniorům
a seniorům podle Aleny Činčerové
14.30 Kluci v akci
15.00 Dobrodružství Sherlocka
Holmese
15.55 Zavolejte porodní sestřičky IX (7/8)
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 První republika III (12/13)
21.05 Máte slovo s M. Jílkovou
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Detektiv Endeavour Morse
23.35 Otec Brown VIII
0.20 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
10.55
11.45
12.00
12.35
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.35
0.30
1.25
2.05
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4298)
Malé lásky II
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (91)
Mentalista VI (2)
Kriminálka Las Vegas VII (1)
Kriminálka Las Vegas VII (2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4299)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Chlap (16)
Víkend u Vémolů
Policie Chicago V (12)
Kriminálka Las Vegas VII (1)
Kriminálka Las Vegas VII (2)
Mentalista VI (2)
Policie Chicago V (12)
Na lovu
Doktoři z Počátků (91)

Prima
6.10
7.00
8.10
8.45
9.15
10.25
11.30
12.30
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
1.00
2.00
2.55
3.55
5.35

M.A.S.H (70)
Nový den
M.A.S.H (71)
M.A.S.H (72)
1. MISE (41)
Show Jana Krause
Walker, Texas Ranger III (11)
Jake a Tlusťoch V (22)
Kriminálka Montpellier V (7)
Námořní vyšetřovací služba VI
(20)
Ano, šéfe!
Singl švindl
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Zoo (41)
Inkognito
Inkognito
Ano, šéfe!
Singl švindl
Námořní vyšetřovací služba VI
(20)
Jake a Tlusťoch V (22)
Kriminálka Montpellier V (7)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.25 Beethoven 7.00 Teleshopping 7.35 Mentalista
VI (1) 8.20 Vzkaz v lahvi 10.55 Sufražetka 12.55
Teleshopping 13.20 Hrátky s čertem 14.55 Noe
17.35 Milada, životopisné drama (ČR/USA, 2017)
20.00 Hranaři, thriller (ČR, 2011) 22.00 Živý terč 2,
akční film (Thaj./USA, 2016) 0.00 Jay a mlčenlivý
Bob: Přeprc, komedie (USA, 2019)

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.30 Partička 7.45 Re-play
8.20 Top Gear XXII (5) 9.25 To nejlepší z Top Gearu
(1) 10.30 Hvězdná brána (15, 16) 12.35 Futurama IX
(9, 10) 13.25 Simpsonovi XXXI (19-22) 15.10
Hvězdná brána (17, 18) 17.15 Futurama IX (11, 12)
18.15 Simpsonovi XXXIII (3-6) 20.15 Partička XXL
21.40 MAGIC SHOW 22.15 Nezvěstní v boji 2 0.15
Simpsonovi XXXIII (3) 0.45 Simpsonovi XXXIII (4)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 6.35 M.A.S.H 7.10 M.A.S.H 7.35
Námořní vyšetřovací služba VIII (19, 20) 9.25
Dopisy pro Julii 11.40 Star Trek: Do neznáma 14.10
Mysli jako pes 15.55 Ideál septimy, filmová komedie
(ČR, 1938) 17.50 Problémissky, komedie (VB, 2020)
20.00 Drahé tety a já, komedie (ČR, 1974) 21.45
Zabijákův osobní strážce, akční komedie (USA,
2017) 0.15 Smrtící orchidej, akční film (Fr., 2011)

pátek 24. června 2022
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky IX (7/8) 9.55 Co naše
babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 10.30 Věštkyně 11.00
Hobby naší doby 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi (29, 30)
14.15 Počesku
14.25 Reportéři ČT
15.10 Příběhy slavných... V. Fabianová
a B. Záhorský
16.05 Polopatě
17.00 Bydlet jako... domácí kutil
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Poldové a nemluvně (10/13)
21.10 Všechnopárty
22.05 Dobrodružství Sherlocka
Holmese
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Místo činu – Frankfurt

Nova
5.55
8.25
8.40
9.40
10.55
11.50
12.00
12.35
14.00
15.00
15.55
16.57
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
22.15
0.20
1.15
1.55
2.50
3.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4299)
Chlap (16)
Na lovu
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (92)
Mentalista VI (3)
Kriminálka Las Vegas VII (3)
Kriminálka Las Vegas VII (4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Na lovu
Ulice (4300)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Román pro pokročilé
Komedie (ČR, 2019)
Postradatelní
Akční film (USA, 2010)
Kriminálka Las Vegas VII (3)
Kriminálka Las Vegas VII (4)
Mentalista VI (3)
Na lovu
Doktoři z Počátků (92)

Prima
6.10
7.00
8.10
8.45
10.00
11.05
12.15
13.30
14.35
15.40
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.00
23.15
0.25
1.25
2.20
3.35
4.45

M.A.S.H (72)
Nový den
M.A.S.H (73)
Zoo (41)
Inkognito
Walker, Texas Ranger III (12)
Vůně zločinu II (1)
Kriminálka Montpellier V
(8)
Námořní vyšetřovací služba VI
(21)
Ano, šéfe!
Singl švindl
Prostřeno!
Počasí
Hlavní zprávy
Krimi zprávy
Showtime
Máme rádi Česko
Tátové na tahu (16)
Ano, šéfe!
Singl švindl
Námořní vyšetřovací služba VI
(21)
Vůně zločinu II (1)
Kriminálka Montpellier V
(8)
Rozpal to, šéfe!

Nova Cinema
5.15 Vzkaz v lahvi 7.40 Teleshopping 8.10
Mentalista VI (2) 9.00 Milada 11.35 Teleshopping
11.55 Jmenuji se Sam 14.25 Srdce v Atlantidě 16.20
Rodinka 18.15 Zelená je tráva, komedie (USA,
2005) 20.00 Kung Fu Panda 3, animovaný film
(USA, 2016) 21.40 Paříž 15:17, životopisné drama
(USA, 2018) 23.25 Hranaři, thriller (ČR, 2011)

Prima cool
5.05 Umění je cool 6.15 Autosalon.tv 7.40 Re-play:
Tutorial 8.15 Top Gear XXII (6) 9.25 To nejlepší
z Top Gearu (2) 10.30 Hvězdná brána (17, 18) 12.35
Futurama IX (11, 12) 13.25 Simpsonovi XXXII (1-4)
15.10 Hvězdná brána (19, 20) 17.15 Futurama IX (13)
17.45 Futurama X (1) 18.15 Simpsonovi XXXIII (7-10)
20.15 Torpédo U235 22.20 Mraky nad L. A. 0.30
Simpsonovi XXXIII (7) 0.50 Simpsonovi XXXIII (8)

Prima Max
6.00 Nad krajinou 8.05 M.A.S.H 8.40 M.A.S.H 9.05
Námořní vyšetřovací služba VIII (20, 21) 10.55 To je
vražda, napekla 12.50 Madagaskar 2: Útěk do
Afriky 14.30 Ideál septimy 16.20 To je vražda,
napekla 18.15 Malá mořská víla 20.00 Mazel
a tajemství lesa, rodinný film (ČR/SR/N, 2021)
21.50 Černobílá spravedlnost, thriller (USA, 2017)
0.45 Zabijákův osobní strážce

ZAMĚSTNANCI Z FILIPÍN
Zajištujeme odborníky do strojírenských firem a logistiky z Filipín

Svářeč  CNC operátor  Lakýrník
Operátor výroby  Skladník s VZV
Vyřizujeme pracovní povolení a zaměstnanecké karty na 2 roky.
Pracovníky prověřujeme v testovacích centrech na Filipínách.
Filipínští pracovníci zajištují směnné provozy a vyřeší nedostatek odborníků a fluktuaci ve Vaší firmě.

www.pracovnicizfilipin.cz | telefon 774 262 761 | info@grapecare.cz

INZERCE

TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE
VITAMINOVÝCH DOPLŇKŮ

PŘIDEJTE SE K NÁM!
NABÍZÍME STABILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
Aktuálně obsazujeme pozici ve výrobním závodě v Tišnově:

MECHANIK – SEŘIZOVAČ

do třísměnného nebo nepřetržitého provozu
nástupní mzda v závislosti na vaší praxi a zkušenostech
nástupní bonus 30 000 Kč
PROČ pracovat ve VITARu:
stabilní práce a férové mzdové
podmínky
nárůst mzdy po zaučení zaručen
čtvrtletní docházkový bonus
ve výši 6 000 Kč
ﬁnanční i neﬁnanční benefity
po jednom roce smlouva
na dobu neurčitou

Staňte se součástí našeho týmu
Více informací na www.vitar.cz/kariera
tel.: 577 644 709 | e-mail: personalni@vitar.cz
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www.5plus2.cz

Spisovatel Karel Čapek: Představte si to ticho, kdyby lidé...

Tajenka: … říkali jen to, co vědí.

INZERCE

8. 6. - 21. 6.

2022

Víkendová akce
k 9. 6. - 12. 6. 2022
Vepřová pečeně bez kosti
marinovaná 400 g
(100 g/24,988 Kč)

NA GRIL
SUPER
CENA

99,90
112,90

39,90
47,90

29,90

Chléb ke grilování
4 x 90 g
balený
(100 g/11,08 Kč)

59,90

WC gel Domestos
7750 ml
vvybrané druhy
(100 ml/3,99 Kč)

9,90
14,90

Zlatéé sušenky
polomáčené mléčné,
hořké 100 g

Olej extra panenskkýý
olivový 500 ml
(100 ml/19,98 Kč)
Cena pro držitele
karty COOP Club.
b.

Hermelín Král sýrů 120 g
vybrané druhy
(100 g/26,58 Kč)

99,90

31,90
56,90

107,90

Speciální nabídka jen pro členy COOP Clubu.
Jak se stát členem COOP Clubu najdete na stránkách www.jednota.cz.
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Procházku čeká zápas i studium
Zápasník MMA Jiří Procházka je od minulé neděle
šampionem organizace UFC. Další výzva? Pokusí se
stát se i magistrem. Zase začne chodit do školy.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BRNO | Slávu, jakou do centra Brna
umí ze sportovců v posledních letech
přinést snad jen hokejisté Komety, rozpoutal v pondělí návrat zápasníka Jiřího
Procházky z vítězného zápasu o titul organizace UFC v Singapuru.
Jeden a půl dne poté, co ve svém životním zápase přemohl Glovera Teixeiru, předstoupil Procházka před několikatisícihlavý dav na brněnském náměstí
Svobody.
„Úžasný pocit. Sdílení energie. Tohle
je to poslední. Zařvat si, zaburácet s lidmi, oslavit to. To hlavní je práce předtím, práce v kleci,“ rozumoval Procházka s pásem šampiona na jednom rameni
a českou vlajkou na druhém.
Přivítat ho přišli nejen fanoušci, ale
i aktivní vyznavači bojových sportů. Rodák z Hostěradic na Znojemsku, trénující v brněnském Jetsaam Gymu, odmítá
INZERCE

být jejich idolem, za hodný následování
považuje především svůj sport jako takový. „Sám sebe jsem kdysi hledal pomocí bojových sportů. Utvářel jsem si
charakter a každý se může podívat, co
ze mě vyrostlo za člověka. Je potřeba
mít dobré vedení, následovat pár trenérů, kteří vám dají dobré základy. Bojové sporty dělají z dětí pořádné chlapy,
dají jim základy do života – a co víc
chcete?“ vyložil svůj pohled.
Předvést svůj boj je připraven znovu
na podzim, kdy by měl proběhnout další jeho zápas. Procházka bude obhajovat pás šampiona, jeho soupeř bude
znám později.
Napřed si dá několik dnů odpočinku.
Výhledově pak taky bude muset začít
přemýšlet o návratu do školních lavic.
Procházka, držitel bakalářského titulu
z Masarykovy univerzity, se přihlásil na
navazující magisterské studium, kde
bude jeho oborem aplikovaná sportovní

Během přivítání po návratu ze Singapuru dostal Jiří Procházka i kytici se štanglemi salámu. Do jedné z nich se hned zakousl.
FOTO | A. VAVRÍKOVÁ, MAFRA
edukace bezpečnostních složek na fakultě sportovní studií.
„Uvidím, jak to budu zvládat. Doufám, že dobře!“ usmíval se. Na univerzitu se těší. „Dalo mně to strašně moc. Dozvěděl jsem se informace o fungování
těla, výkonu, psychiky, biochemie. Jsou
to nesmírně zajímavé obory, nabité informacemi, zážitky a vším možným,“
zavzpomínal na své studentské časy.

3000 – 5000 Kč
za váš autovrak!

Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

NUMISMATICKÁ PREMIÉRA
Exkluzivní pamětní medaile
zušlechtěná ryzím zlatem

Exkluzivně:
Pamětní medaile Marie Terezie zušlechtěná ryzím zlatem
Důležité:
Bez jakýchkoliv dalších závazků
Téma:
Výročí korunovace Marie Terezie

Objednejte zde:
www.vevodkyne.cz, 810 50 50 20
Distributor:
Národní Pokladnice

Pozor:
1 ks na osobu

Cena:
pouze 129 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

MARIE TEREZIE, KRÁLOVNA ČESKÁ
Získejte památku na nejmocnější panovnici Evropy

Existuje jen málo panovníků, kteří by se tak přičinili o změnu
koloběhu našich dějin. Jednou z nich byla bezesporu Marie
Terezie, královna česká a markraběnka moravská.

Zušlechtěna
ryzím zlatem

Abychom velikost slavné panovnice náležitě uctili,
představujeme Vám pamětní medaili s jejím vyobrazením
zušlechtěnou ryzím zlatem 999/1000.
Využijte jedinečnou příležitost získat ji nyní za výhodnou
cenu pouhých 129 Kč, bez jakýchkoliv dalších závazků.
Poštovné a balné máte navíc zcela ZDARMA!

Pouze 129 Kč
Poštovné a balné ZDARMA!

Nejrychlejší rezervace:

QR objednávka

Internetový rezervační systém:

www.vevodkyne.cz

Telefonní rezervační linka:

810 50 50 20

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

POZNÁMKA:

Při rezervaci prosím uveďte rezervační číslo

REZERVAČNÍ ČÍSLO:

72016678

CENA:

Pouze 129 Kč (poštovné a balné ZDARMA)

DŮLEŽITÉ:

Bez jakýchkoliv dalších závazků

ZPŮSOB REZERVACE:

www.vevodkyne.cz, 810 50 50 20

Vzhledem k exkluzivitě nabídky a očekávanému velkému
zájmu je možné objednat pouze 1 ks pamětní medaile
věnované Marii Terezii. Nenechte si ujít tuto jedinečnou
příležitost! Objednávka je bez jakýchkoliv dalších závazků.

www.vevodkyne.cz

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní!
Avers:

Portrét Marie Terezie

Revers:

Korunovace Marie Terezie z roku 1741

Průměr:

33 mm

Hmotnost:

15,5 g

Kov, zušlechtění:

Mědinikl, zušlechtěno ryzím zlatem

Limitace:

1 ks na osobu

Internetový rezervační systém
www.vevodkyne.cz

