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Už téměř půl století
drží šumavskou tradici
Tanečníci s kapelou objíždějí slavnosti po celém kraji.
Podívali se však i do Ruska, Itálie nebo Francie.
Prachatický folklorní soubor Libín slaví 45 let.
DAVID NEBOR
PRACHATICE | Mají za sebou slavnostní vystoupení a prachatická radnice jim
poděkovala za dlouhodobou kulturní reprezentaci města. Soubor Libín letos slaví významné jubileum. Na jihočeské
folklorní scéně vystupuje již 45 let.
„Už předtím žákyně Střední pedagogické školy v Prachaticích vytvořily taneční soubor, ale doprovázely je pouze
magnetofonové nahrávky. Pak se však
přidali muzikanti a vznikla kapela. Od
té doby počítáme historii souboru, který
tehdy založila paní Alena Hattanová,“
vypráví současná vedoucí uskupení Petra Kišová.
Folklorní soubor dodnes funguje při
zmíněné střední škole. Z dívčího se
však přetvořil na skupinu dospělých.
„Žákyně byly členkami donedávna.
Nyní žádné nemáme, ale jistě uděláme
nábor, aby se naše řady omladily,“ po-

pro důchod
bez starosti
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Libín účinkuje se svými tanečníky i
kapelou.
FOTO | ARCHIV SOUBORU
kračuje Kišová. Zatímco v dívčí části
souboru chlapci nebyli, v dospělém vystupují vedle tanečnic i tanečníci. Ve
svých číslech čerpají ze širokého repertoáru, který se léta nemění. Vytvořila
ho zakladatelka. Jde o jihočeské písně
a tance, které jsou zasazené do šumavského pomezí.
Tanečních choreografií se účastní
vždy deset až šestnáct členů, v kapele

jich je dalších devět. Muzikanti zastávají hru na kontrabas, klarinet, příčnou
flétnu, housle a violu a doplňují je zpěvák se zpěvačkou. Nalákat do souboru
mladší generaci však bude podle vedoucí obtížné. „Mladí už k folkloru tolik
netíhnou. Dostanou se k němu spíše ti,
jejichž rodiče a prarodiče se tradičnímu
tanci a hudbě věnují. Dívčí soubor bych
obnovit chtěla, musí se však dát dohromady alespoň čtyři páry tanečnic,“ ví
Petra Kišová.
Soubor pojmenovaný podle stejnojmenného vrchu u Prachatic se každoročně účastní kulturních akcí po celém
kraji. „Jsme členy Jihočeského folklorního sdružení se sídlem v Kovářově,
kde také pravidelně vystupujeme na
místních slavnostech. Pokud máme
možnost, přijímáme všechny pozvánky. Nejsložitější je sejít se v létě, kdy
jsou dovolené,“ zamýšlí se vedoucí Kišová. Dále se Libín objevuje na slavnostech v Českých Budějovicích, jezdí
do Týna nad Vltavou, Vodňan nebo
Písku. Před domácím publikem vystupuje na prachatických Slavnostech solné Zlaté stezky.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 27
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Splašená vejce zvou do Hradce
Black Friday na Červené
Lhotě, Splašená vejce v
Jindřichově Hradci i
tradiční hrkání v
Budějovicích. Jihočechy
čeká o Velikonocích
spousta akcí.
PETR KUBÁT
JIŽNÍ ČECHY | Tisíc vyfouknutých
kraslic různých barev a velikostí v netradičních aranžích na hlavní prohlídkové
trase. Tradiční výstava Splašená vejce
je už spoustu let nerozlučně spjatá se
zámkem v Jindřichově Hradci. Letos si
ji tam návštěvníci užijí od 19. do 28.
dubna. Památkáři však připravili na
svých objektech v těchto dnech spoustu
dalších zajímavých akcí.
Červenou Lhotu obsadí na Velký pátek hudebně-dramatická a scénografická koláž s názvem Black Friday. „Prohlídka zatemněných interiérů prvního
patra svou magickou atmosférou vtáhne
do mystéria Kristova utrpení vyprávěném na pozadí textů Bohuslava Reynka
nebo Karla Čapka. Návštěvníci zažijí atmosféru Velikonoc na zámku v době panování posledních majitelů, šlechtické
rodiny Schönburg- Hartenstein,“ popisuje kastelán Tomáš Horyna.
Renesanční sály v přízemí zámku Třeboň zdobí jarní květinová výstava s názvem Amarylis a Arcimboldovy portrétní fantazie. Tisícovku květů doplněných o ovoce, zeleninu, přírodniny či
schránky mořských živočichů mohou

Hrkači projdou centrem Českých Budějovic.
návštěvníci obdivovat až do 22. dubna.
„Třináctý ročník voňavé výstavy spojil
půvabnou květinu Amarylis opět s originálním tématem. Letos se jím stala tvorba manýristického malíře Giuseppa Arcimbolda, který v druhé polovině 16.
století působil na dvoře Habsburků ve
Vídni a v Praze,“ líčí mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová.

Velikonoční hra
na Kratochvíli
Na květinová aranžmá a floristické objekty použil brněnský florista Slávek Rabušic kolem tisícovky květů, z toho 223
kusů amarylis v různých barevných odstínech. Vazby doplňují pryskyřníky, ostrožky, hyacinty, růže, lilie a tulipány.
Květiny pocházejí z Holandska, některé
byly vypěstovány v Olomouci. Součástí
aranží jsou i zelené doplňky, jako pal-

FOTO | MAFRA

mové listy, buxus či listnatec. „Stejně
jako jsou Arcimboldovy portréty komponované z různých předmětů, naše květinové aranže doplní kromě kopií umělcových děl také rozmanité druhy ovoce
a zeleniny, knihy, přírodniny či schránky mořských živočichů,“ dodává kastelán Vít Pávek.
Návštěvníci zámku Dačice si zase mohou od 19. do 22. dubna prohlédnout speciálně vyzdobené interiéry. Výklad o historii zámku a jeho majitelích doplní zajímavosti o tom, jak se dříve slavily Velikonoce. Ve stejný termín láká Hrad Nové
Hrady na velikonoční prohlídky bytu
správce. V zahradě Kratochvíle bude 22.
dubna Velikonoční hra, kdy budou děti
hledat schovaná malovaná vajíčka.
V Budějovicích jsou Velikonoce už
nerozlučně spjaté také s hrkáním, které
zde pořádá divadelník Víťa Marčík. Centrem několikrát projde průvod stovek

lidí s velkými dřevěnými klepači a řehtačkami, které nahradí zvuk zvonů, jež
podle tradice na Zelený čtvrtek odletěly
do Říma. Hrkačky budou v centru slyšet
na Velký pátek a dopoledne na Bílou sobotu. V neděli v poledne je na programu
Vzkříšení, svatební průvod z Piaristického náměstí. „Trasa hrkání začíná na Piaristickém náměstí a u Kulturního domu
Slavie a pokračuje historickým centrem
města,“ přibližuje mluvčí českobudějovické radnice Jitka Welzlová.
V Jihočeském muzeu je až do 24. dubna k vidění výstava s názvem Velikonoční putování - Za velikonočním příběhem po jižních Čechách i po světě. Představuje zajímavá místa v našem regionu, například slavnou pašijovou cestu v
Římově, ale i méně známou čestickou
Kalvárii a další lokality. Za neobvyklými velikonočními tradicemi se zájemci
vydají i do světa. Výstavu doplňují ukázky jihočeských malovaných vajec a dětských her.
„Návštěvníci mají možnost prohlédnout si vzácný exponát ze sbírek Jihočeského muzea – plastiku Kristus na
oslátku, opatřenou kolečky. Barokní socha Ježíše jedoucího na oslátku byla pohyblivou součástí procesí na Květnou
neděli. Ze současné tvorby představuje
výstava dílo řezbáře Jiřího Bürgera z
Nových Homolí, dva metry dlouhou dřevěnou plastiku nazvanou Procesí,“ říká
etnografka muzea Hana Soukupová.
V Hluboké nad Vltavou bude od
21. dubna do 31. května přístupná stezka
s desítkami obřích vajec. Tábor hostí už
popatnácté Velikonoce s Jesusem. Ve
Střelnici zazní v neděli od 19 hodin muzikál Jesus Christ SuperStar v podání Tábor Superstar bandu a hostů.
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Piano získalo ocenění

Administrativní budova Piana získala cenu Presta.

FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Osm stavebních děl kraje v čele s budějovickým
Pianem ocenila porota soutěže o nejprestižnější
stavby Presta 2016-2018 cenou pro vítěze.
LUDMILA MLSOVÁ
ČESKÉ BUDĚJOVICE | Stavbaři a architekti si v budějovickém hotelu Clarion rozebrali tituly Presta za nejzdařilejší stavební díla na jihu Čech, která
vznikla v posledních dvou letech.
V 10. ročníku soutěže porotci vybírali z 52 přihlášených staveb v pěti kategoriích. Hodnotila je jedenáctičlenná porota složená ze zástupců oblastní pobočky
Českého svazu stavebních inženýrů,
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Sva-

zu podnikatelů ve stavebnictví Jihočeského kraje. Nakonec se shodla na udělení osmi titulů.
Symbolickou skleněnou sošku Černé věže s kloboukem a motýlkem získalo v kategorii Občanské a průmyslové
stavby - novostavby českobudějovické
administrativní centrum Piano. Ojedinělou stavbu na rohu ulic Lidická a Mánesova s designem, který připomíná
klávesy piana se střechou v podobě
plachtícího křídla, ocenila porota za významný přínos pro architekturu krajského města a řemeslné provedení pra-

cí označila za příkladné. Titul si odnesl
zástupce Metrostavu, jehož lidé Piano
postavili.
„Piano je zasazené do těsné blízkosti
bytové zástavby, a je pravda, že jsme se
snažili zamezit negativnímu vlivu stavby na obyvatele, bylo to však složité.
Ale věřím, že se nám povedlo pro město
zhotovit dílo, které já přirovnávám k
Tančícímu domu v Praze svým významem. Taková stavba, nákladná zejména
svojí architekturou, se v Budějovicích
hned tak opakovat nebude,“ popsal Martin Stašek, oblastní ředitel českobudějovického Metrostavu.

Uspělo i soběslavské
náměstí
Stašek si nakonec odnesl tři z osmi udě-

Vítězné stavby
Občanské a průmyslové stavby novostavby: Administrativní
centrum Piano (ČB)
Občanské a průmyslové stavby rekonstrukce: Rekreačně
odpočinkové zařízení Knížecí
cesta, Bližší Lhota (ČK), Obnova
zámku v Písečném (JH)
Rodinné domy a bytové stavby:
Rekonstrukce nemocnice Dačice
na nový domov pro seniory (JH)
Vodohospodářské a ekologické
stavby: Dokončení Vltavské vodní
cesty v úseku vodního díla
Hněvkovice - Týn (ČB)
Dopravní a ostatní inženýrské
stavby: Dálnice D3 úsek Borek Úsilné ČB, Lávka pro pěší a
cyklisty (PÍ)
Veřejná prostranství: Revitalizace
nám. Republiky v Soběslavi (TÁ)

lených sošek Presta, porotci ocenili práci firmy i za dokončení Vltavské vodní
cesty v úseku vodního díla Hněvkovice
- Týn nad Vltavou a také za stavbu lávky pro pěší a cyklisty v Písku podle projektu architekta Josefa Pleskota.
Prestižní sošku Presta bral i Jihočeský kraj za rekonstrukci části Nemocnice Dačice na nový domov pro seniory a
město Soběslav za revitalizaci náměstí
Republiky.
„Je to ocenění naší práce a přípravy.
Obnova náměstí trvala deset let. Pět let
přitom trvalo, než jsme se domluvili s
občany města, firmami a spolky, jak
bude náměstí vypadat. Přitom bych
chtěl ocenit práci architekta Kročáka,
který trpělivě přistupoval ke všem variantám,“ sdělil soběslavský starosta Jindřich Bláha. Radnice se musela přizpůsobit i památkářům, protože náměstí patří do městské památkové zóny.
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Narozeninové
dary pro vůdce
I mocní a obávaní muži světa dostávají prezenty.Od
narození Adolfa Hitlera uplyne v sobotu 20. dubna
přesně 130 let. Jakými dárky ho okolí zahrnovalo?
ZÁBLESK
HISTORIE
VERONIKA STREJCOVÁ
NĚMECKO | Nacistický vůdce Adolf
Hitler si potrpěl na pompéznost. Co dostával k narozeninám? Dary, o nichž se
obyčejným lidem ani nesnilo. Budoucí
neomezený vládce třetí říše spatřil světlo světa 20. dubna 1889.

Sídlo, kam nerad jezdil
Patrně nejznámějším dárkem, který
kdy Adolf Hitler
dostal, byl ten
k padesátým narozeninám. Ke kulatinám mu totiž jeho tajemník a dost možná vůbec nejbližší osoba Martin Bormann nechal vystavět proslulou pevnost Orlí hnízdo. Nešlo o žádné velké
překvapení, protože Hitler o plánech
dobře věděl. Nijak zvlášť nadšený ale ze
stavby na úzkém hřebeni ve výšce přes
1800 metrů nad mořem nebyl – mimo
jiné i proto, že pobyt ve výškách mu nedělal dobře. Přímo do pevnosti vede dodnes mramorem vykládaný tunel s výtahem. Silnice totiž nevede až přímo k ní.
Právě výtah měl dělat Hitlerovi další starosti. Údajně se bál, že by v něm při výpadku proudu mohl uváznout. Příliš často zde nakonec nepobýval. Sídlo daleko
víc využíval právě Bormann.

Štědrý Ford a jeho peníze
To americký automobilový průmyslník
Henry Ford, který byl jen tak mimochodem také známý antisemita a po určitou
dobu před válkou finančně podporoval
Hitlerovu stranu NSDAP, volil jako dárek pro budoucího diktátora sázku na jis-

totu. Ke každým narozeninám tak Hitler od Forda dostával osobní dar v podobě 50 tisíc dolarů. Nutno dodat, že v tehdejší době rozhodně nešlo o drobné.

Tanky, které měly
zachránit armádu
Výkřik moderní techniky v podobě nových prototypů tanků měl v závěru války nejen spasit německou armádu sužovanou tlakem spojeneckých armád, ale
měl to být také symbolický dar k vůdcovým 56. narozeninám.
„Očekávání byla mimořádná, o čemž
svědčí i mimořádné objednávky, které
měly až do konce roku 1945 dělat
1100 kusů měsíčně v továrnách Alkett a
Vomag,“ uvádí vojenský publicista Jiří
Vojáček. V plánu bylo předvést první
sériové stroje přímo v den Hitlerových
narozenin. K tomu už ale kvůli vypjaté
situaci na frontách nedošlo. Dodnes
není jasné, zda se rozpracované prototypy podařilo dokončit. Záznamy o vývoji nových tanků totiž shořely.

České trapasy: ruina hradu
a špatně zvolené náměstí
Dárky ovšem vrchní představitel nacistické říše dostával i při svých cestách do
Československa. Na konci 30. let se majetkem führera měl stát například hrad
Kašperk. Tehdejší městská rada se na
podzim roku 1938 chtěla Hitlerovi vlichotit darem památky, která ale v té
době připomínala spíše ruinu. Není
divu, že nacistický vůdce neprojevil zájem investovat do oprav hradu a vybudovat si z něj letní sídlo, jak radní doufali.
Nepotřebný dar proto odmítl. O záměru
představitelů Kašperských hor se nedochovalo příliš mnoho důkazů. Vypovídá o něm pouze dobový novinový článek. Darovací listina totiž před koncem
války překvapivě zmizela. Dochovala
se pouze zdobená dřevěná skříňka, v
níž měl být dokument uložený.

V červnu 1938 převzal průmyslník
Henry Ford (uprostřed)
vysoké nacistické
vyznamenání řád Německého orla.
Ocenění vymyslel sám
Adolf Hitler a dostávali
je především cizí diplomati.
FOTO | RAREHISTORICALPHOTOS.COM

Hitlerův narozeninový dort v roce 1934 (foto nahoře) byl
rozporcovaný na chutné kousky dětem,
které se na sladkost neskonale těšily.
Velkou radost měl i Adolf Hitler z kabrioletu značky Volkswagen, který
obdivuje spolu s konstruktérem automobilů Ferdinandem Porschem.
Otevřený vůz dostal vůdce k padesátinám. FOTO | ARCHIV MAFRA
Příliš velké nadšení nevyvolaly ani
další dary, kterých se Hitlerovi při jeho
návštěvách Čech a Moravy dostalo.
Mnohé naopak způsobily faux pas, jako
se to stalo při neplánované březnové návštěvě Brna v roce 1939. Ani tamějším
Němcům se nepodařilo vůdci zavděčit.
„Známá historka je, že po něm narychlo
pojmenovali náměstí Svobody, ale vůdce je za to nepochválil. Poznamenal
prý, že by raději propůjčil své jméno
vedlejšímu náměstí, kde stál Německý

dům a které bylo léta centrem brněnského němectví,“ uvedl historik z Muzea
města Brna Martin Samson. Vzápětí následoval další trapas, když Hitler odmítl
druhý dar. Tím byla iluminovaná právní
kniha písaře Jana z poloviny 14. století.
„Byl to nejvzácnější rukopis ve městě.
Nic cennějšího tehdy v Brně nebylo.
Ale Hitler knihu odmítl s tím, že když
už je šest set let v Brně, měla by v něm
také zůstat,“ popsal šéf brněnského
městského archivu Libor Blažek.

ZNOVU

OTEVÍRÁME

ČT 25.04. a PÁ 26.04.19
PO. – PÁ. 8 – 18 HODIN, SO.–NE. 8 – 18 HODIN

SOBĚSLAV Obchodní 878
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SLEVA

NA VŠECHNO!*
Další ﬁliálky ve Vašem okolí najdete na www.kik.cz
K odběru aktuálního newsletteru se můžete přihlásit na našich webových stránkách!

www.kik.cz

* Sleva platí pouze v prodejně
392 01 Soběslav, Obchodní 878
a je poskytována dne 25.04. a
26.04.2019 na pokladně.
Slevovou akci nelze kombinovat
s jinými slevami. Sleva neplatí na
dárkové poukázky.

Nabídka platí do vyprodání zásob. Prodej v množství běžném pro domácnost.
Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Chyby vyhrazeny.
KiK textil a Non-Food spol. s.r.o. · Českomoravská 930/22 · 190 00 Praha 9
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Snažit se být drsná nefunguje,
Herečka Pavla Beretová má z rodné Ostravy
přímost, bojovnost i tuhý kořínek. Roli
policistky si „střihla“ už v temném seriálu
Vzteklina. Teď hraje šéfku mordparty.
VERONIKA
STREJCOVÁ
ČR | Působí sice
jako děvče od rány, má
ráda box a aktuálně se sžívá
s rolí šéfky mordparty, ve
skutečnosti má ale herečka
s rošťáckým úsměvem
Pavla Beretová i zcela
opačnou stránku. „Umím
si naprosto dokonale užít
holčičí víkend, kdy se nebavíme o ničem jiném než
o šminkách, dietách a o cvičení,“ směje se umělkyně,
kterou ve volných chvílích
stejně tak baví opravovat v dílně nábytek.

FOTO | PETRA PIKKELOVÁ, MAFRA

V novém seriálu České televize Místo činu Ostrava hrajete
šéfku mordparty, tedy ženu, která má na povel mužský tým. Jak
se v téhle roli cítíte?
Zatím tuhle postavu pořád prozkoumávám. Zajímá mě, co je to, co ženu v téhle pozici drží, co ji vede velení všem
těm mužům, jakými způsoby to může
dělat, aby to bylo přirozené a nikoli vynucené. Zajímá mě, co žena může do takového týmu přinášet, co znamená střet
ženy a muže v pracovních pozicích. To
všechno jsou otázky, nad kterými teď
často přemýšlím a zároveň mě i baví.

5plus2
■ ROZHOVOR
Zažila jste někdy sama situaci, kdy
jste si musela jako žena vydupat
svůj prostor v mužském prostředí?
Nic konkrétního si teď přesně nevybavuju, ale musím v souvislosti s tím říct jednu věc, která mě napadá. Vždycky když
jsem se mezi muži cítila jako žena nekomfortně, dělala jsem tu chybu, že
jsem se snažila být drsná a naoko se dostat na jejich úroveň. Dnes si myslím,
že je to strašně nesprávná cesta. Navíc
to stejně vůbec nefunguje, ženský dar je
v něčem úplně jiném.
Kde se vlastně cítíte líp – mezi muži,
nebo v ryze holčičí společnosti?
Mám hrozně ráda obojí. Umím si naprosto dokonale užít holčičí víkend,
kdy se nebavíme o ničem jiném než o
šminkách, dietách a o cvičení. Miluju
to! (smích) Pak ale také miluju být
v mužské společnosti, rozebírat všechno možné nebo pracovat a vyrobit třeba
stůl ze dřeva. Baví mě obě tyhle polohy
a byla bych hrozně smutná, kdybych o
jedno z toho přišla.
Takže vás baví i manuálně kutit?
Miluju manuální práci! Nemůžu o sobě
sice říct, že bych byla nějak výrazně šikovná nebo talentovaná, protože jsem
spíš nepraktik, ale když mi někdo věnu-

je čas a dělá na něčem se mnou, tak si to
moc užívám. Je to pro mě vlastně největší relax, když si vezmete do parády třeba nějaký starý kus nábytku a ten hezky
vybrousíte, pak si ho namoříte, poopravíte… Nádherná činnost!
Zajímavé činnosti jste si mohla vyzkoušet i v rámci přípravy na zmiňovanou seriálovou roli. Učila jste se
zacházet se zbraní nebo třeba vykopávat dveře. Jak jste si to užívala?
V tomhle smyslu jsem hodně otevřený
člověk, protože tohle všechno beru jako
hru a baví mě učit se nové věci. Ovšem
baví mě to jen do té míry, že je to hra.
Kdybych se doopravdy musela učit běhat s pistolí a vykopávat věci, měla
bych asi velký ostych. Moc ráda třeba
také boxuju a baví mě to i na střelnici,
ale pořád je to na úrovni hry.

„

Trenér mi sice
už navrhoval,
abych šla do sparingu.
Ale já se nechci prát,
box vůbec nemám jako
nějaký filtr agrese.
Vy boxujete? To není zrovna ideální
sport pro herečku, pro kterou je nutnost mít obličej bez šrámů.
Já se neperu, jenom chodím na tréninky. Můj trenér mi sice už navrhoval,
abych šla do sparingu, ale mě to vůbec
nezajímá. Baví mě jenom ten samotný
pohyb a učit se, jak to správně dělat.
Box vůbec nemám jako filtr nějaké agrese. Nechci se prát.

INZERCE

Centropol chrání zákazníky před energetickými šmejdy
Do boje s nekalými obchodními praktikami a s tzv. energetickými šmejdy vytáhl společně
s Asociací nezávislých dodavatelů energií, Energetickým regulačním úřadem, Českou obchodní
inspekcí, ministerstvem průmyslu a obchodu či Svazem obchodu a cestovního ruchu i Centropol.

Chceme vyčistit trh od šmejdů

Všichni prodejci elektřiny nebo plynu, kteří komunikují přímo se zákazníkem,
by měli mít akreditaci, kterou by vydával Energetický regulační úřad. “Pokud
by prodejce klamal lidi nebo kradl, přišel by o licenci. Tím se trh vyčistí
od různých pochybných existencí,” říká Tibor Flašík, ředitel zákaznické
zkušenosti Centropolu.

Každou novou smlouvu ověřujeme

Když Centropol obdrží smlouvu, volá zákazníkovi a zjišťuje, zda bylo vše
v pořádku. Ověřuje tím, zda zná délku závazku, možnost odstoupení atd.
Pokud zákazník nepotvrdí, že je vše v pořádku nebo třeba nezvedne telefon,
smlouvu firma nepřijme.

Zvláštní zřetel na starší obyvatele

Starší lidé jsou daleko citlivější. U nich si rozhodnutí přejít
k Centropolu nechá společnost potvrdit nejen od nich, ale třeba
i od příbuzných nebo sousedů. Centropol chce mít jistotu, že prodej byl
korektní.

Energie nemůže prodávat člověk, který o tom nic neví

“Chceme vzdělávat naše prodejce poté, co budeme mít možnost je u nás
zaregistrovat. Budeme pro ně vydávat naše certifikáty a vychovávat z nich
svoje energetické poradce. Energie nemůže prodávat člověk, který o tom
vůbec nic neví,” dodává ředitel zákaznické zkušenosti společnosti Centropol
Tibor Flašík.

Dodavatel
elektřiny a plynu

Zákaznická linka

478 575 555
www.centropol.cz
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ženský dar je v něčem jiném
Kde máte vlastně jako herečka svůj
limit, pokud jde o adrenalinové a
akční scény před kamerou? Jste
schopná říct režisérovi, že do něčeho nejdete?
Nejsem si jistá, jestli takový limit vůbec
mám a obávám se, že jsem klidně schopná jít i do něčeho, co bych potom večer
doma obrečela. Docela dobře si to
umím představit. Co se týče akčních
věcí, jsem spíš bezhlavá.
Díky natáčení seriálu strávíte opět
víc času v Ostravě, odkud pocházíte. Stíháte i rodinné návštěvy, když
zrovna nemusíte být na place?
Zatím za sebou máme teprve měsíc a
půl natáčení, takže jsme ještě celkem na
začátku. Když jsme ale točili přímo v
Ostravě, měla jsem doteď den a půl volna, což jsem okamžitě využila. Okamžitě jsem opustila televizní catering, zajela si k tetě na guláš a potom za kamarády. Ostravu mám opravdu strašně ráda
a ráda se tam vracím, takže čas strávený
tam je pro mě jako dárek. V pracovním
procesu člověk nemá skoro čas zajet
domů, ale když se mi práce přesunula
právě tam, je to pro mě malý ráj.

Za dveřmi už jsou Velikonoce, dodržujete tradiční zvyky? Jinými slovy,
dostáváte výprask?
V tomhle smyslu zvyky nedodržuju.
Ale jsem katolík, takže chodím na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu
do kostela. To jsou pro mě takové důležité věci na Velikonocích, kostel k nim
zkrátka patří. Ale vlastně mě občas někdo vypráská a vajíčka jsme minulý rok
také malovaly. Já mám totiž hrozně
ráda svátky, a to veškeré!

Dobrodružné mládí a role

A

čkoli Pavla Beretová nakonec
odmaturovala s vyznamenáním, chvíli to vypadalo, že ani
nedokončí gymnázium. Více času než
v lavici totiž trávila za školou a měla
spousty neomluvených hodin. „Ze
dvou předmětů jsem propadla, protože jakmile jsem se objevila ve škole, profesoři mě
vyvolali a já absolutně
netušila, co se právě probírá. Ale zase díky tomu
mám za sebou krásné
dobrodružné mládí,“
směje se. Následovalo
studium herectví na
pražské DAMU, kde
byl jejím spolužákem
Vojta Dyk.

P

avlu Beretovou dobře znají televizní diváci díky seriálům
Okresní přebor, Vzteklina,
Dabing Street, nedávno ji mohli vidět v Černých vdovách i v krimisérii
Vodník. Mezi její nejznámější filmové role patří jednoznačně pohodářská manželka Jakuba Koháka
v úspěšné vztahové komedii s Jiřím
Bartoškou Teorie tygra.
(ver)

Pavla Beretová v roli Natálie Třebovické v krimisérii Vodník (vlevo). A jako Tereza od houpaček ve filmu Okresní přebor (vpravo).

INZERCE

ROZUMNÍ a Národní demokracie STOP MIGRACI - NECHCEME EURO
Koalice ROZUMNÍ a Národní demokracie – STOP MIGRACI –
NECHCEME EURO v anketě k volbám do EU Koho budete volit obsadila průběžné 5. místo se ziskem
6,7 % hlasů.
Jak si vysvětlujete to, že jste natolik zaujali?
Ná š ú spě ch je shrnut v hesle „Volte
ty, kteř ı́ vá s nezklamali a nezklamou, volte č ıślo 12“, odpovıd
́ á jediný prezidentský kandidá t v eurovolbá ch Mgr. Petr Hannig, který je na
druhé m mıśtě kandidá tky.

4. STOP omezová nı́ legá lnıćh stř elný ch zbranı́ a dalš ıćh obranný ch prostř edků (kapesnı́ nož e).
5. Zastavım
́ e odliv č eský ch lé kař ů do
jiný ch zemı́ EU. Nechceme cizı́ lé kař e, se který mi se naš i pacienti nedomluvı.́
6. Odmıt́á me nesmyslné zá kazy použ ıv́á nı́ olově ný ch ná bojů a rybá ř ský ch olů vek. To by znamenalo konec myslivosti a amaté rské ho rybař enı́ v CR.
ptala se -SW-

Jaký je váš volební program?
1. CR nesmı́ př ijmout euro. To by
ož ebrač ilo hlavně naš e dů chodce
a nıźkopř ıj́mové skupiny, mladé rodiny. Ceny př i př ijetı́ eura vž dy letı́
nahoru a dů chody a platy vý razně
zaostá vajı.́
2. Nikdo ná m nesmı́ zakazovat kontroly potravin. Chceme stejně kvalitnı́ potraviny jako na Zá padě .
3. Zachová me CR bezpeč nou. Zá dné
migranty z Afriky a zemı́ vyzná vajı-́
cıćh islá m, ale ani opıj́ejıćı́ se zahranič nı́ dě lnık
́ y, kteř ı́ dě lajı́ problé my
v mnoha mě stech CR.

Asistence
k novému autopojištění
Mgr. Petr HANNIG,
jediný prezidentský kandidát
v eurovolbách
volte

12

VOLTE TY, KTEŘÍ VÁS NEZKLAMALI A NEZKLAMOU
zadavatel: koalice ROZUMNÍ a Národní demokracie - STOP MIGRACI - NECHCEME EURO, zpracovatel: Adam B. Bartoš

• odtah vozidla do vzdálenosti 1 250 km
• náhradní vůz až na 8 dní i při pouhé poruše
• úhrada neopravitelné pneumatiky
na území ČR v limitu 4 000 Kč
• nyní se slevou 600 Kč
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Slavný český básník se
do vesmíru nepodíval,
přesto byla jeho
„vědecká poezie“ přesná.
Písně kosmické vzal ke
hvězdám astronaut
Andrew Feustel.
JOSEF HORA
ČR | Když před pár dny dorazil do Česka astronaut Andrew Feustel, připomněl nejen to, že vzal do vesmíru postavičku Krtečka, ale i slavnou sbírku Jana
Nerudy Písně kosmické z roku 1878.
Český básník ji napsal během pobytu ve
vísce Bechlín nedaleko Řípu. Nerudu totiž vesmír okouzloval, studoval
ho, byl to nadšený amatérský
astronom a díky Písním kosmickým by se dnes dal označit za popularizátora vědy.
Než vznikly první rýmy,
nechal se tehdy 44letý básník zapsat na Karlovu univerzitu na přednášky z astronomie, kde nemodernější vědecké
poznatky a teorie do veršů zapracoval.
„Písně kosmické jsou mezi astronomy
takřka věčné téma, myslím, že je četla
většina kolegů. Samozřejmě i já a provázejí mě celý život. To, co Neruda ve
sbírce píše, dobře odpovídá tehdejším
znalostem lidstva o vesmíru,“ říká astronom Zdislav Šíma z Astronomického
ústavu Akademie věd.
Hned ho napadá Píseň číslo 26, kde
Neruda píše: „Vzhůru již hlavu, národe,
k nebi své zdvihni oči! Viz: jsou tam i
malé hvězdičky, kol nichž se velké točí!
Toť prostě tím: ty maličké z jadrného
jsou fládru, ale ty velké a poslušné jen z
plynových jsou hadrů.“
„Zde se básník trefil naprosto úžasně,
INZERCE
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Jan Neruda,
zdatný
astronom
popsal fungování běžných
dvojhvězd, kde jedna hvězda
je velká s malou hustotou
(tedy ta z plynových hadrů), kolem ní se pak otáčí
ta menší, s vysokou hustotou (tedy ta z jadrného fládru). Je to vlastně popis
dvojhvězdy Sirius A a Sirius
B, poprvé objevené v roce 1862
(tehdy Nerudovi nebylo ani 30 let,
pozn. red.),“ vysvětluje astronom.

Kmotr hvězdářů
Neruda byl nejen nadšený pozorovatel
nebeských jevů, ale také přítel rodiny
Fričů. Bratři Josef a Jan Fričovi snili
o založení hvězdárny a v roce 1898 se
to ve středočeském Ondřejově Josefovi
skutečně podařilo. Právě Neruda, o kterém se občas mluví jako o kmotrovi
dvou hochů, jim na počátku jejich životní dráhy o vesmíru vyprávěl a zasvětil
je do tajů astronomie. Na staré budově
Ondřejovské hvězdárny je dodnes krátký nápis „Jsou-li tam žáby taky“. Jde o

závěr Písně číslo 22, kde Neruda mimo
jiné veršuje: „Seděly žáby v kaluži, hleděly vzhůru k nebi, starý jim žabák učený odvíral tvrdé lebi. Rozmluvil se pak o
Slunci - žáby jsou divem němy - ze Slunce že by nastrouhal na tři sta tisíc
Zemí.“ „Pozoruhodné je, že přibližná
váha 300 tisíc Zemí se opravdu rovná
váze našeho Slunce,“ potvrzuje astronom Nerudův přesný odhad.
Pokud bychom se zaměřili na to, kolik
Zemí se do Slunce vejde z hlediska objemu, pak je to mnohem víc – Země by se
do Slunce vešla 1,3milionkrát. „Když za
panování Karla IV. popsal astronom František Pražský zatmění Slunce, dobře už
tehdy věděl, kolikrát je Slunce větší než
Země,“ vysvětluje
Zdislav Šíma. „Neruda věděl, co píše.
Dá se s nadsázkou
říci, že je to vědecká poezie. Byl na
úrovni a díky tomu
ho dnes nejen my
astronomové ctíme,“ uzavírá.

Nerudovy vize
Píseň 21. (A mluví člověk:)
Jak lvové bijem o mříže,
jak lvové v kleci jatí,
my bychom vzhůru k nebesům,
a jsme zde Zemí spjatí.
My přijdem blíž, my přijdem blíž,
my světů dožijeme,
my bijem o mříž, ducha lvi,
a my ji rozbijeme!
V písni Jan Neruda vlastně mluví o tehdy
neexistujícím oboru kosmonautiky,
o cestování mimo zemskou atmosféru.
„To, že se lidstvo v raketě podívá do
vesmíru, nemohl samozřejmě Neruda
vědět, ani kdy a jak se tak stane. Mohl mít
jen určité fantazie. Že se jeho prorocká
slova do vesmíru ve sbírce dostala, je
skvělá věc a myslím, že by měl
obrovskou radost,“ míní astronom Jan
Palouš z Astronomického ústavu AV.
Foto vlevo: Vydání Písní kosmických
z roku 1893

Vladimír Janda
Naše maso z Modletic –
vedoucí výroby,
člen představenstva
Českého svazu
zpracovatelů masa

“Maso si v Modleticích
zpracováváme vlastnoručně“
U nás v Kauﬂandu chceme mít zpracovávání
masa dokonale pod kontrolou. Proto jako
jediný obchodní řetězec v České republice
provozujeme vlastní masozávod. Zakládáme
si zde na prvotřídním zpracování, veškeré
maso odebíráme od českých farmářů a dalších
prověřených dodavatelů a připravujeme z něj
delikatesy, jaké Češi mají rádi.
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Jarní detox? Nenechte se ošálit
Těch výzev je všude plno.
Na jaře je nutné pročistit
organismus! Pijte
zeleninové šťávy,
speciální oleje, polykejte
tablety! Opravdu?
Přinášíme 5 mýtů
o jarní detoxikaci.
Mýtus 1: Pravidelný detox
těla je nezbytný
Nevěřte všem reklamám. I když jsme
denně vystavováni celé řadě toxinů,
není pravda, že musíme svůj organismus pravidelně uměle pročišťovat. „Skutečnost je taková, že lidské tělo má proti
toxinům velké množství přirozených
obranných mechanismů – kromě kůže
také ledviny, játra, plíce a střeva. Je ale
třeba upozornit, že přirozené očišťovací
procesy organismus zatěžují, proto je
vhodné, aby jich probíhalo co nejméně,“
vysvětluje hlavní nutriční specialistka
Světa zdraví Monika Bartolomějová.

Mýtus 2: Po detoxu rychle
a efektivně zhubnete
Detoxikační diety jsou velmi populární
i kvůli vidině zhubnutí. Odborníci před
tím ale varují. „Drastické detoxikační
diety sice mohou vypadat jako rychlé a
efektivní řešení, jak se zbavit kil navíc,
jenže případný rychlý počáteční úbytek
na váze je zapříčiněn hlavně tím, že je
člověk v kalorickém deficitu – hladoví.
Kromě toho první ztracená kila tvoří z
velké míry voda,“ upozorňuje hlavní trenérka fitness centra pro ženy Contours
Kateřina Hollerová. „Proti očistě těla
nic nemám, dokonce ani proti zařazování jednodenního půstu například 1–2x
měsíčně, ale ne v souvislosti s hubnutím. K tomu je zapotřebí změnit celkový životní styl,“ dodává trenérka.

žité si uvědomit, že ztráta tuku nerovná
se ztrátě hmotnosti. „Při detoxikační
dietě je značně omezen příjem jídla, přičemž deficit se týká i důležitých vitamínů, minerálních látek a v neposlední řadě bílkovin. To má za následek dočasný úbytek na váze, ale i
možné zdravotní potíže, zvlášť pokud zvolíte několikatýdenní očistný
program,“ varuje nutriční specialistka Bartolomějová. Navíc jakmile
detoxikační dietu ukončíte a vrátíte se ke klasickému
stravování, kila
půjdou opět nahoru.

Mýtus 3: Při detoxu mizí
z těla toxiny i tuky
Obojí je mýtus. Toxinů se tělo
zbavuje průběžně samo, nepotřebuje k tomu žádné zázračné detoxikační diety. Co
se týká úbytku na váze, je důle-
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9 223 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Kristýna 33 5+KK

www.ekonomicke-stavby.cz

katalog 600 domů
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Mýtus 4: Po detoxu
se budete cítit jako
znovuzrození

„Ve své praxi jsem slyšela příběhy
spousty lidí, kteří tvrdili, že se po detoxu cítí skvěle, jsou plní energie, zbavili
se akné, lépe se jim spí a dokonce jim
jde i lépe hubnutí. To je podle mě pravda tak napůl. Při detoxikaci člověk nejí
průmyslové či jinak nezdravé potraviny, nepije kofein a alkohol, tedy se
může cítit lépe než před samotným detoxem. Stále však platí, že neexistuje žád-

ný důvěryhodný důkaz o tom, že jakýkoliv detox má na tělo pozitivní účinky v
podobě očisty,“ tvrdí nutriční specialistka. Své může při hodnocení účinku detoxu udělat i starý známý placebo efekt.

Mýtus 5: Účinky detoxikace
zvyšuje saunování
I když si naordinujete očistu těla a budete chodit pravidelně do sauny, neznamená to, že se díky tomu zbavíte škodlivin
a z těla se vám vypaří nechtěný tuk.
„Sauna je ideální na posilování imunity.

Kromě toho zlepšuje náladu a v určitých
případech i stav pokožky. Stěží se však
sauna může stát základem detoxikace.
Pocením se z těla vylučují zejména voda
a minerální látky. Toxinů se během pocení v sauně vyloučí pouze zanedbatelné
množství,“ říká Bartolomějová.

Hubnutí? Maximálně
2 kilogramy za měsíc
Hlavní a vlastně banální rada tedy zní:
Detox neznamená popíjet měsíc pouze
zeleninové smoothie. Chcete-li mít čisté

tělo, nechte ho dělat svou práci. Pokud
toužíte po tom být štíhlí, zdraví a plní
energie, zaměřte se na kvalitní stravování
s obsahem všech důležitých živin. Zařaďte do svého života pohyb a dostatečný odpočinek. Když potřebujete zhubnout, zaměřte se na dostatečný přísun vody a nezatěžujte tělo kouřením a alkoholem.
„Při nezdravě rychlém hubnutí se může
uvolnit velké množství toxinů naráz a
může dojít i k nevratnému poškození jater a ledvin. Proto by mělo být hubnutí
pozvolné, tedy maximálně do 2 kilogramů za měsíc,“ radí trenérka Hollerová.

INZERCE

Proč tvořil dějiny?

Proč tvořil dějiny?

Ovládněte svou budoucnost s Voucherem
na inovační projekty!

Založte svou
budoucnost s Voucherem
na inovační projekty!

INOVOVAL

Čerpejte až 2 000 000 Kč na inovaci svého podnikání.
www.inovoval.cz

INOVOVAL
IN

Čerpejte až 2 000 000 Kč na inovaci svého podnikání.
www.inovoval.cz

Kvalitní spánek snižuje riziko onemocnění.
Důležité je zatemnění a větrání
Dlouhé usínání,
převalování,
brzké vstávání.
To jsou jen některé
spánkové poruchy,
které člověka mohou
pěkně potrápit.
Podle průzkumů má
se spánkem problém
víc než 40 procent
lidí. Mnoho z nich
však vůbec neví, že se
jedná o poruchu, která
může způsobit nemalé
zdravotní potíže.
Podle specialisty na spánkové poruchy Ondřeje Ludky z Fakultní nemocnice
Brno je pro zdravý spánek
důležité úplné zatemnění místnosti a pravidelný
přísun čerstvého vzduchu.
„V místnosti na spaní je
vhodné minimalizovat
hluk a světlo a zajistit vhodnou teplotu. Nejlépe kolem
18 až 20 stupňů Celsia,“ uvedl Ludka.
Podle architektky společnosti VELUX Kláry Bukol-

ské však většina lidí na zatemnění místnosti nemyslí.
„Lidé zapomínají i na větrání. Ze studie Healthy
Homes Barometr, která se
věnuje zdravému bydlení,
vyplývá, že až 77 procent
lidí nemá vhodné podmínky ke kvalitnímu spánku,“
řekla Bukolská.
Upozornila přitom na to, že

existují technologie, které
umí dokonce větrání regulovat samy – čidla uvnitř
místnosti určí hodnoty vlhkosti, CO2 apod. a přizpůsobí tomu větrání – systém
VELUX ACTIVE například
dovede sám otevřít a zavřít
okno, stáhnout a roztáhnout rolety.
Zdrav ý spánek by měl

u dospělého člověka trvat
zhruba sedm až devět hodin, u dětí ještě o něco víc.
Podstatná je ale také kvalita
spánku. „Klíčový je pocit odpočinutosti a dobré nálady.
Člověk by měl vstávat dobře
naladěný a mělo by mu to
vydržet po celý den,“ doplnil somnolog Martin Pretl ze
Spánkové poradny v Praze.

Na zdraví člověka má také
vliv to, kdy chodí spát. Nejzdravější je totiž noční spánek, proto se nevyplatí ponocovat. „Existují dva typy
lidí. Ti, kteří usínají a vstávají dříve, a ti, kteří usínají
a vstávají později. Ti druzí
mívají větší kardio-metabolické riziko,“ upozornil
Ludka.
Nespavost a jiné poruchy
spánku totiž mohou mít
negativní dopad nejen
na psychiku člověka, ale
také na jeho zdraví. Spánek kratší než čtyři hodiny denně zvyšuje riziko
vzniku kardiovaskulárních
onemocnění, cukrovky, poruchy nálady, nehody a kratší délky života.
V případě, že má člověk
problémy se spánkem víc
než třikrát do týdne, je podle Pretla vhodné vyhledat
pomoc odborníka. „Špatný
spánek je většinou důsledek
stresu, starostí. Pomocí psychoterapie se snažíme tyto
problémy odstranit. Pokud
to k dobrému spánku nepomůže, jsou na řadě léky. Medikace, pokud je kontrolovaná, není špatně,“ domnívá
se Pretl.

Řešení pro generaci žijící uvnitř budov

DOSTATEK DENNÍHO
SVĚTLA SNIŽUJE
POCIT ÚNAVY
My jsme na základě tohoto faktu vytvořili ideální řešení
pro zdravý domov. Objevte i to své na velux.cz/reseni

Střešní okna

Česká republika

Boží milosti jsou tradiční
masopustní sladkosti.
Bývaly velikonočním
cukrovím našich
babiček. Vypadají až
nebesky křehce, ale jde
o kalorickou bombu.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Velikonoční mazanec či beránka
zná mnohá hospodyně. Ale cukroví zvané boží milosti dnes už tak běžné není.
Přitom se peklo už v časech pohanských. Nejen o masopustu nebo později
o Velikonocích, boží milosti dostávali
například oráči, když poprvé po zimě
vyjeli na pole, poutníci, aby jim pomáhaly při hledání správné cesty (poutník
se měl otvorem v milostech podívat a
tak najít správný směr). Pekly se o narozeninách a svátcích, rodičky je dostávaly po porodu nebo se červenou stuhou
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Nebesky křehká chuť
vázaly na zápěstí novomanželů během
obřadu. Lidé je v dávných dobách milovali. Nejen pro jejich až magickou roli,
kdy jim milosti přinášely štěstí a ochranu, ale i kvůli chuti. Kdo se do nich zakousl, jakoby zažíval milost boží na
vlastní kůži, tak jsou prý dobré.
Připravují se hlavně sladké, jsou křehké a výborné první, ale i druhý den. Pečou se na sádle a příprava zabere asi hodinu a půl.
(jos)

Pro recept na boží
milosti zpravidla
musíte vyrazit
za babičkou.
FOTO | OTTO B. MIERNY

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry

Recept na boží milosti

SELVO 3500.6

58 290 Kč

34 990 Kč
Potřebujeme: 60 g rozpuštěného
másla, 300 g hladké mouky, 150 g
moučkového cukru, 1,5 lžičky kypřicího prášku, špetku soli, strouhanou
kůru z poloviny citronu (pomeranče), 6 lžic mléka, 3 lžíce rumu nebo
ovocné pálenky, 2 žloutky, 2 lžíce
zakysané smetany, 1 lžíci mleté skořice, 500 ml rostlinného oleje.
Postup: Hladkou mouku smícháme
s cukrem, solí, kypřicím práškem a
zakysanou smetanou. Do směsi nastrouháme citronovou kůru, mléko,
rum (kromě ochucení díky němu těsto nevsákne při opékání tolik sádla),
vmícháme 2 žloutky a přilijeme rozpuštěné máslo. Těsto na vále zpracujeme do chvíle, než je dokonale hladké. Na půl hodiny ho vložíme do lednice, poté rozválíme a vykrájíme obdélníčky, čtverce či jiné tvary božích milostí (podle rodinné či krajové tradice). Poté do nich vykrojíme
čárky. Na pánvi rozpálíme sádlo a
těsto do něj vložíme. Musí plavat.
Když je boží milost krásně dozlatova, otočíme ji, otáčíme i několikrát.
Hotové je vyložíme na papír, aby se
zbavily přebytečného tuku. Ještě teplé pak obalíme ve směsi moučkového a vanilkového cukru, můžeme přidat i skořici. Když vychladnou, už
se tak dobře totiž neobalí.

Dojezd 48 km
Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDARMA
2 nezávislé brzdy
Výkon 500 W (1000 W)
Nový výrobek

42 prodejen a servisů
Drhovle u Písku – Pamětice
AKTIV ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY s.r.o., Pamětice 17
tel.: 608 100 717, tel.: 380 427 000
Písek
ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL s.r.o., Pražská 484
tel.: 382 271 693, tel.: 731 441 904
Strakonice
Milisterfer Jiří – AGROM, Volyňská 145
tel.: 383 324 405, tel.: 777 993 399
Soběslav
Oáza–Cyklosport Švec, Na Ohradě 368
tel.: 381 211 481, tel.: 603 836 119
České Budějovice
AGROZET, U Sirkárny 501/30
tel.: 389 012 230, tel.: 778 714 670

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz

14 18. dubna 2019

Česká republika

Hosté si lámou hlavu: Co je ghí?
Soutěžní Prostřeno! míří
do Pardubického kraje.
Od pondělí se za plotnu
postaví lektorka jógy
Jana, důchodkyně Alena,
řidič náklaďáku Petr,
zámečník Lukáš a týden
uzavře v pátek Ivana.
ČR | Televizní soutěž Prostřeno! na Primě představí kulinářské umění nadšenců z Pardubicka. Kdo z nich vyhraje
60 tisíc korun? Sledujte každý všední
den od 17.50 hodin. A zkuste některý
z jejich receptů, tady jsou.
Polévka: Kachní kaldoun se širokými
nudlemi a máslovými knedlíčky
Ingredience – polévka: skelet z kachny, 100 g kořenové zeleniny, 2 lžíce
másla, 1 malá cibule, 1 lžíce hladké
mouky, muškátový oříšek, 80 g širokých nudlí, 1 vaječný žloutek, 1 lžička
smetany, petrželka, mletý bílý pepř, sůl.
Máslové knedlíčky: 50 g másla, 100 g

másla tolik, aby se hmota spojila, přidáme trošku mléka, aby knedlíčky nebyly
moc suché. Nakonec zapracujeme do
hmoty ušlehaný bílek. Tvoříme knedlíčky (kuličky) a vaříme asi 7 až 9 minut.

strouhanky, 1 vejce, mléko, muškátový
květ, špetka majoránky, špetka sušené
petrželky, sůl. Postup: Skelet dáme do
hrnce s osolenou vodou, přidáme kořenovou zeleninu a vaříme 1,5 až 2 hodiny. V kastrolu na másle zlehka osmahneme najemno nakrájenou cibuli, přidáme mouku a připravíme světlou jíšku.
Zalijeme scezeným vývarem, náležitě
rozmícháme, okořeníme a provaříme.
Poté přidáme nakrájenou zeleninu, předem uvařené široké nudle a drůbeží
maso zbavené kostí. Na závěr vlijeme
žloutek rozmíchaný ve smetaně a krátce
povaříme. Jednotlivé porce polévky doplníme najemno nasekanou petrželkou
a máslovými knedlíčky. Máslové
knedlíčky: Strouhanku dáme do misky,
z vejce přidáme jen žloutek, bílek ušleháme se špetkou soli do sněhu. Přidáme
koření, rozpuštěného, ale chladného

Hlavní chod: Losos na ghí s bramborovo-mrkvovým pyré

Ingredience: 5 porcí lososa, provensálské bylinky, 1 lžíce medu, 1 lžíce hořčice, stroužek česneku, 2 kg brambor,
3 až 4 mrkve, máslo nebo ghí (speciální
přepuštěné máslo), 2 smetany, citron,
sůl, pepř. Postup: V misce smícháme
olivový olej, sůl, bylinky, pepř, med,
hořčici, česnek a marinádou potřeme lososa. Kdo má rád pikantní, může přidat
chilli. Dáme do trouby předehřáté na
200 °C asi na 15 minut. Příprava bramborové kaše: Brambory a mrkev očistí-

me a nakrájíme na kostičky. Dáme vařit
do vroucí osolené vody na 15 až 20 minut. Po změknutí rozmixujeme. Kaši zalijeme smetanou (asi 100 ml) a přidáme
lžíci másla. Ochutnáme, popřípadě můžeme ještě dosolit. Příprava citronové
omáčky: Na pánvi rozehřejeme dvě lžíce másla, zalijeme smetanou (250 ml),
přidáme šťávu z jednoho citronu.
Dezert: Moravské koláče
Ingredience: 500 g hladké mouky, špetka soli, 1 kostka kvasnic, 1/4 l mléka,
2 lžíce práškového cukru, 2 lžíce rumu,
3 žloutky, 100 ml oleje, 100 ml rozpuštěného másla, na plnění do koláčů: tvaroh,
mák, povidla, marmeláda, drobenka. Postup: Do mísy dáme mouku, špetku
soli, 2 lžíce cukru, rozdrobíme kvasnice,
zalijeme vlažným mlékem a počkáme,
až vykynou kvasnice. Přidáme vše ostatní a vypracujeme těsto. Po vykynutí naplníme koláč tvarohem, pomažeme
žloutkem, do důlku dáme povidla nebo
marmeládu a posypeme drobenkou.
Dáme na vymazaný plech, vložíme do
předem vyhřáté trouby. Pečeme pozvolna do zlatova, po upečení pomažeme rozpuštěným máslem a pocukrujeme.

INZERCE

Veřejná nabídka investice pro občany:

Dluhopisy e-Finance

• Investice od 30 000 Kč, úrok je vyplácen ročně
• 4,5% roční úrok u tříletých dluhopisů
• 5,6% roční úrok u sedmiletých dluhopisů
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou naleznete na www.e-finance.eu.

Dluhopisy je možné objednat na www.e-finance.eu nebo telefonicky na tel.: 515 555 555
e-Finance, a.s. | 18 let zkušeností s investicemi do nemovitostí | www.e-finance.eu

Z PORTFOLIA NEMOVITOSTÍ E-FINANCE VÁM NABÍZÍME:

JESENÍKY
Lipová-lázně
www.efiaparthotel.cz

DLOUHODOBÉ NÁJMY
APARTMÁNŮ 2+KK

REKREAČNÍ
POBYTY

od 8 500 Kč/měsíc

od 1 380 Kč/noc

tel.: 603 541 898

tel.: 515 555 577

www.efiaparthotel.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Dominiku...niku...niku!
Zpěvačka slavného hitu
Judita Čeřovská by se
dožila 90 let. Jako první
zpívala i protestsong
Řekni, kde ty kytky jsou.
JOSEF VLČEK

J

udita Čeřovská je jméno, které
mladší generaci moc neříká. Pamětníci si ale jistě rádi připomenou jednu z prvních opravdových hvězd
české populární hudby, které se vynořily na začátku šedesátých let a nastartovaly její živelný rozvoj po dlouhých letech
izolace od západní popkultury. Zpěvačka, která dokázala zazpívat doslova vše,
by se 21. dubna dožila 90 let.
Úřednice z česko-německé rodiny odstartovala svou pěveckou kariéru poměrně pozdě. Až v sedmadvaceti, už jako
matka dvou dětí, zkusila štěstí v soutěži
Hledáme nové talenty, a když se v ní
umístila na druhém místě, rozhodla se
pro dráhu zpěvačky. V rychlém růstu kariéry ji sice zbrzdila pověstná autohavárie Josefa Zímy v roce 1958, jejíž následky ji pronásledovaly celý život. Ale
už na přelomu let 1961 a 1962 měla
svůj první velký hit Je po dešti.
Třebaže se další úspěšné písně jen sypaly, Čeřovská, podobně jako další
hvězdy její generace, našla uplatnění především v zahraničí. Kromě češtiny a
němčiny po mamince ovládala dokonale
francouzštinu a angličtinu. Dařilo se jí
proto nejen v zemích socialistického tábora, ale i na menších scénách ve Spolkové republice Německo nebo ve Švýcarsku. Traduje se, že tam byla mnohem
úspěšnější než v Československu. Mimo
jiné proto, že se doma nechtěla nastálo
uvazovat u jednoho souboru nebo orchestru a tím pádem postrádala to, čemu bychom dnes řekli marketingová podpora.
Judita Čeřovská měla jako zpěvačka
velmi široký záběr. Uměla zpívat klasické swingové hity stejně jako francouzské šansony nebo šlágrovou produkci německy mluvících zemí. Do jejího repertoáru patřily Dlouhá bílá noc, Akropolis
Adieu nebo skladba od belgické zpívající jeptišky Soeur Sourire, kterou známe
s českým názvem Dominiku.
Jinou cover verzí, kterou proslavila,
je Malý vůz, původně jediný hit Američanky Little Peggy March. Po třiceti letech od chvíle, kdy ji Čeřovská poprvé
nahrála, se z ní stal úspěšný žebříčkový
debut Ilony Csákové.
INZERCE

KOUPÍM PAROŽÍ,

TROFEJE I CELÉ SBÍRKY.

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

O univerzálních pěveckých kvalitách
Judity Čeřovské svědčí i to, že se dokázala dokonale popasovat také s největšími folkovými hity šedesátých let. Je
málo známé, že byla první českou interpretkou dvou nejslavnějších protestsongů šedesátých let – Řekni kde ty kytky
jsou a Odpověď zná vítr. Druhá z nich
byla pravděpodobně první písní Boba

Dylana, která se objevila s českým textem.
V sedmdesátých letech se
Čeřovská pozvolna stahovala z boje o přední pozice.
Nacházela ale relativně
hojné uplatnění v televizních estrádách, kde mohla vyniknout jak její špič-

ková pěvecká profesionalita, tak přirozená elegance a
šarm. Po roce 1989 se začala věnovat jazzu. Zemřela
v roce 2001 a zůstala po ní
vzpomínka na velkou osobnost a okouzlující zpěvačku, která dokázala vtisknout duši každé písni.

INZERCE

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

EKO DOTACE 7 600 Kč na pohonné
jednotky s motory HONDA, nově s
motorem HONDA GSV 190!
Pokud u autorizovaného prodejce VARI
odevzdáte svůj starý, i nefunkční, dvou- či
čtyřtaktní motor s řídítky (akceptujeme i
pohonné jednotky od jiných výrobců), získáte v rámci EKO DOTACE slevu 7 600 Kč
na nákup nové pohonné jednotky s odstředivou spojkou 80 mm VARI PJGCV160 nebo
VARI PJGCV190 (HONDA GSV 190) včetně
nových řídítek, příruby a spojky. Získáte tak
novou pohonnou jednotku s čtyřtaktním
motorem za skvělou cenu.

NOVˇE 90
SV 1
G
A
D
N
HO

JEDNOTKY POHONNÉ
Objednací číslo
Cena Kč
AKCE EKO DOTACE

PJGCV160

PJGCV190

S MOTOREM GSV 190

4369

4371

20 590
12 990

24 590
16 990

TECHNICKÉ INFORMACE: Čtyřtaktní motory lze
bez zvláštních úprav provozovat na starších převodovkách T-20 a DSK-317 po jednoduché výměně upínacích nýtů, případně lze vyměnit i jedno
ozubené soukolí pro správné naladění pracovních
rychlostí. U převodových skříní T-19 a DSK-316 je
nutné přestavět i převody pro provedení čtyřtakt
nebo využít akce „ŠROTOVNÉ“.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Blansko, Roman Boček, Dolní Lhota 137, T 516 418 555 / Brno, Monsta, Kaštanová 1418, T 725 719 946 / Brno-Černovice, JAROSLAV TONINGER,
Mírová 15, T 548 531 294 / Brtnice, Vlastimil Zelený-START, nám. Svobody 254, T 777 743 410, 567 216 388 / České Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U
Sirkárny 30, T 606 648 802 / Havlíčkův Brod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská 2495, T 569 425 052 / Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567
220 595 / Strakonice, JIŘÍ MILISTERFER, Volyňská 97, T 383 324 405 / Znojmo, Ivan Krejčí, Pražská 88, T 515 221 833

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

16 18. dubna 2019

PADNE VE
FOTBALE
K?
30 BRANE

VSAĎ SI
A SLEDUJ ZÁPAS
V NEDĚLI 21. 4.
NA ČT SPORT

Fotbal

Video groteska. Když
rozhodčí kazí ligu
Pražské derby Slavia vs.
Sparta ukázalo, že čeští
rozhodčí neumí používat
opakované záběry.
ČR | Dejte chirurgovi skalpel a on udělá zázrak. Dejte stejný nástroj amatérovi a stane se neštěstí. Čeští rozhodčí
dostali do rukou VAR neboli moderní
technologii, díky které mohou pomocí
videozáběrů okamžitě určit, k čemu na
hřišti došlo. Anebo ze zápasu udělají
bramboračku, a přestože celý zbytek
fotbalového světa vidí opak, oni se
ztrapní před hráči, trenéry i fanoušky.
28. ligové kolo ukázalo, že čeští rozhodčí mají k profesionálům, kteří se
systémem VAR mohou dělat zázraky
Nita se vrhá pod nohy Hušbauerovi. Penalta? Ano, pak ne.
FOTO | MAFRA
jako operatér se skalpelem, hodně daleko. Emoce rozvířil už sobotní zápas,
penaltu ruší. Až později Hrubeš zjistí,
29. kolo Fortuna ligy
když dala Plzeň rozhodující gól na 2:1
že existují i záběry, které faul potvrzuproti Baníku po ofsajdu, který však vijí. „Až když byla hra zahájena, tak
Neděle 21. dubna
deo nedokázalo jednoznačně potvrdit.
jsme dostali záběr, z něhož bylo jasné,
(jednotný začátek v 17:00)
To ale nebylo nic proti tomu, co předže jsme udělali chybu a měl být naříZlín - Slavia (ČT sport)
ion zen
ostou
il do
semiﬁnále
vedli arbitři v nedělním derby lSlapokutový
kop,“
podotkl videorozSparta - Karviná (O2 TV Sport)
i národů
via-Sparta.
hodčí Franěk. Všechny záběry měl přiDukla - Mladá Boleslav (O2 TV Fotbal)
12. minuta zápasu - krásná průnikotom k dispozici
jakM
potvrdil
Ostrava - Opava (O2 TV Fotbal)
Vloni skončila
n včas,
lie na
v i šéf
vá přihrávka slávisty Škody míří
na čtvrtá
O2 TV Marek Kindernay.
Bohemians - Jablonec (O2 TV Fotbal)
usku
Hušbauera, který běží sám na bránu,
„Nechápu, proč video je. Když viPříbram - Plzeň (O2 TV Sport)
omácí
jsou kom letní včetn
posouvá si míč kolem rumunského
dím, jak funguje, tak bych ho radši zruOlomouc - Teplice (O2 TV Fotbal)
anea ašil.ash
orda v sobotu v Plzni, jak
brankáře Nity, ten mu rukama podrazí
Jak fungovalo
Liberec - Slovácko (O2 TV Fotbal)
eskofungovalo
dalo v dneska...
osledních
nohy, načež sešívaný záložník padá.
To je výsměch česNa první pohled jasná penalta. I na
drukému
pronesl faulovaný Hušduelech
jen fotbalu,“
ranek
hý, na třetí pohled – televizní záběry
bauer
po zápase.
Rozhodčí
upřel SlaSlávistický trenér Trpišovský dál
ran ní
Vaclíka
nejist
start
mluví jasně. Takový názor má i hlavní
vii i druhou penaltu, když Zahustel
projekt VAR podporuje. „Musíme se
očkalastáhnul Součka. Je smutné, když zásad- postarat o to, aby ti, kteří u videa sedí,
rozhodčí Karel Hrubeš. Do sluchátek
však dostává upozornění od asistenta
ní zápasy fotbalové ligy negativně
měli potřebné zázemí, aby si mohli jedu videa Pavla Fraňka, ať jde situaci přeovlivní rozhodčí, přestože mají možnotlivé situace rozfázovat, přiblížit,
kontrolovat. V tu chvíli mu poskytne
nost podívat se na opakované záběry.
otočit. My video potřebujeme, musíjen záběry, na kterých není střet Huš„Muži v černém“ se s nimi ale nejdřív
me se snažit ho dál rozvíjet, dostat ho
bauera s Nitou zcela zřejmý, rozhodčí
musí naučit pracovat...
na co nejlepší úroveň,“ říká.
(ška)

V
M

V

RAPTORS - PROSEX
•
•
•
•

omácí mají
vstřelen ch ranek na zá as
a tors v hráli odzimní duel :
ost zaznamenali jedinou v hru v sezon
k re rose u o
zá asech je :

Více na www.ifortuna.cz

18+

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

TV program týdeníku 5plus2

sobota 20. dubna 2019
Nova

Prima

Prima cool

8.00 Show Toma a Jerryho II (4) 8.20 Krok za
krokem V (22) 8.40 The Voice Česko
Slovensko 11.00 Koření 11.55 Volejte Novu
12.35 Rady ptáka Loskutáka 13.20 Tipy ptáka
Loskutáka 13.35 Výměna manželek XI 14.55
Hop 16.45 Ztracený svět: Jurský park 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.15 Ninjago IX (7) 6.45 My Little Pony II (21)
7.10 M.A.S.H (232) 7.45 M.A.S.H (233) 8.15
Autosalon 9.35 Bikesalon 10.00 Prima
Partička 11.10 Máme rádi Česko 12.50 Česko
Slovensko má talent 14.15 Světáci. Komedie
(ČR, 1969). Hrají J. Sovák, V. Brodský,
J. Libíček, J. Bohdalová, J. Jirásková a další
16.25 Jak básníkům chutná život. Filmová
komedie (ČR, 1987). Hrají P. Kříž, D. Matásek,
E. Vejmělková, J. Hlaváčová a další 18.55 Velké
zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

8.35 Pevnost Boyard (6) 11.05 Re-play 11.40
COOL e-sport 12.10 Futurama II (9) 12.40
Simpsonovi XXVII (2, 3) 13.30 COOLfeed 13.40
Simpsonovi XXVII (4, 5) 14.35 Futurama II (10)
14.55 COOLfeed 15.05 Terminátor 2: Den zúčtování
17.50 COOLfeed 17.55 Simpsonovi XXVII (6, 7)
18.55 Simpsonovi XXVII (8, 9) 19.50 COOLfeed
20.00 Kung Fu Panda 2 22.05 Přebytečná zátěž
23.55 Berlínská mise II (9)

20.00 Zázraky přírody
21.10 Dobrý voják Švejk
Komedie (ČR, 1956). Hrají
R. Hrušínský, E. Svobodová,
J. Hlinomaz, F. Filipovský,
M. Kopecký. Režie K. Steklý
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.00 Hřiště snů
Rodinné drama (USA, 1989).
Hrají K. Costner, A. Madiganová,
R. Liotta, B. Lancaster,
J. E. Jones a další
0.45 Bolkoviny
1.35 Banánové rybičky
2.05 Zahrada je hra
2.30 Bydlení je hra
2.55 Chalupa je hra
3.20 Strejda Čtvrtek
4.15 Malá farma
4.35 Pod pokličkou
5.00 Kuchařská pohotovost
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 7.05 Policisté v akci 8.00 Policisté

v akci 9.00 Na chalupě 9.55 Nové bydlení 11.05
V sedmém nebi 13.05 Třetí patro (1/6) 14.30
Policisté v akci 15.25 Policisté v akci 16.25 Policisté
v akci 17.20 Nové bydlení 18.20 Postavíme,
opravíme, zvelebíme 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Doktor z vejminku (7/7) 21.20 Nikdo není
dokonalý 22.55 Nikdo není dokonalý

NEDĚLE 6.30 Noviny 7.15 Soudní síň 8.20
Soudní síň 9.20 Nové bydlení 10.25 Nová zahrada
11.20 Postavíme, opravíme, zvelebíme 12.05 Nikdo
není dokonalý 13.55 Doktor z vejminku (7/7) 14.55
Mladý muž a bílá velryba 16.55 Na chalupě 17.55
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 21.55 Všechno, co mám rád 23.35
Všechno, co má Ander rád 0.05 Na chalupě
PONDĚLÍ 7.50 Kuřata na cestách 9.25 Láska

na předpis 11.25 První oddělení 12.00 Dr. Stefan
Frank (61) 13.05 Aféry 14.00 Aféry 14.55 Soudní
síň 16.00 Soudní síň – cz 17.00 Policisté v akci
18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Láska na druhý pohled 22.10 Policisté v akci
23.15 Policisté v akci 0.15 Nová zahrada

SÉRUM PRAVDY

FANTASY
V sedmém
nebi
VELKÉ PŘÍBĚHY
OBYČEJNÝCH LIDÍ
NEDĚLE 20:20

20.20 Mumie se vrací
Dobrodružné fantasy (USA, 2001)
22.50 Konečná
Akční film (USA, 2013)
0.45 Smrtonosná zbraň 3
Akční film (USA, 1992)
2.45 Kriminálka Miami VIII (21)
3.25 Krok za krokem V (23)
4.15 Čarovné střevíce

ÚTERÝ 10.40 Policisté v akci 11.45 Dr. Stefan

Frank (62) 12.50 Aféry 13.50 Aféry 14.45 Soudní
síň 15.45 Soudní síň – nové případy 17.00 Policisté
v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Medicopter 117 (24, 25/82) 22.25
Policisté v akci 23.30 Policisté v akci

STŘEDA 10.55 Policisté v akci 11.55 Dr. Stefan

Frank (63) 13.00 Medicopter 117 (24, 25/82) 15.10
Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 17.00 Policisté
v akci 18.05 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Nikdo není dokonalý 21.50 Nikdo není
dokonalý 23.25 Policisté v akci 0.25 Policisté v akci

ČTVRTEK 10.40 Policisté v akci 11.40 Dr.

Stefan Frank (64) 12.50 Aféry 13.45 Aféry 14.40
Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové případy 16.55
Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (26, 27/82)
22.20 Policisté v akci 23.20 Policisté v akci

PÁTEK 10.00 Soudní síň 11.05 Policisté v akci
12.10 Dr. Stefan Frank (65) 13.10 Medicopter 117
(26, 27/82) 15.10 Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz
17.05 Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Třetí patro (2/6) 21.35
Policisté v akci 22.35 Policisté v akci

INZERCE

ČT1
6.25 Polopatě 7.20 Pomeranč a kachna 7.35
Gejzír 8.05 Columbo 9.40 Cesta do pravěku
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 O spící
princezně, šípkových růžích a uražené víle
14.00 O Honzovi a Barušce 14.45 Strakonický
dudák 16.30 Šíleně smutná princezna 18.00
Ferdinandovy zahrady II 18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

20.15 Čertoviny
Pohádka (ČR, 2017).
Hrají J. Prachař, D. Benedikt,
S. Sandeva, K. Dobrý, O. Navrátil
a další. Režie Z. Troška
22.25 Elitní zabiják
Akční film (USA, 2014). Hrají
B. Willis, J. Patric, J. Cusack
a další. Režie B. Miller
0.20 Detektiv z Hongkongu
Akční komedie (USA, 2016).
Hrají J. Chan, J. Knoxville,
B. Fanová, E. Torresová,
E. Tsang a další. Režie R. Harlin
2.40 Vraždy v Midsomeru X
Skleněný král. Krimiseriál
(VB, 2006)
4.45 Jak se staví sen – extra
Designéři si na sebe vzali
nelehký úkol. Budou muset
zateplit podkroví a vytvoří tak
dva studentské pokoje pro dva
nadané klavíristy

Relax
SOBOTA 5.55 Doktor z hor 6.55 Doktor z hor

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

NEDĚLE 6.05 Labyrinty vášně 7.00 Labyrinty

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

PONDĚLÍ 7.55 Doktor z hor 8.55 Stefanie 9.55

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

Nova Cinema
6.30 Když muž miluje ženu 8.45 Mistr iluze (2, 3)
11.00 Jack, komediální drama (USA, 1996) 13.05
Happy Feet 2, animovaná komedie (Austr., 2011)
14.50 Babe: Galantní prasátko, komedie (Austr.,
1995) 16.30 Kouzelný měšec, pohádková komedie
(ČR, 1996) 18.20 Císařův pekař, komedie (ČR, 1951)
20.00 Pepa, komedie (ČR, 2018) 21.50 Veřejní
nepřátelé, drama (USA/Jap., 2009) 0.20
Unforgettable, thriller (USA, 2017)

Prima Max
6.45 My Little Pony II (20) 7.10 Ninjago IX (6) 7.40
Velké zprávy 9.05 Pekelná kuchyně XIV (3, 4)
10.50 Tři veteráni, pohádka (ČR, 1983) 12.55 Ve
službách krále, historický film (Fr./It., 1961) 15.10
Dech života, akční film (VB, 1987) 18.05 Sherlock
Holmes a pekelný stroj (1/2) 20.00 Mortdecai:
Grandiózní případ, komedie (VB/USA, 2015) 22.15
Ptačí teror, horor (USA, 2015) 0.10 Přebytečná
zátěž, akční film (USA, 2018)

ÚTERÝ 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus

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

STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Divoký anděl 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie 21.50
Labyrinty vášně 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Divoký anděl 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie 21.50
Labyrinty vášně 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PÁTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Divoký anděl 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Zvěřinec
19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie 21.50 Labyrinty
vášně 22.50 Pohodové zprávy 23.10 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 21. dubna 2019
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Strakonický
dudák. Pohádka (ČR, 1955) 8.10
Úsměvy Oty Jiráka 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Šípková Růženka
(9/10) 11.55 O moudré Sorfarině

13.05 Poklad na Sovím hrádku
Pohádka (ČR, 2004)
14.15 Babička (1/2)
Rodinné drama (ČR, 1971)
15.40 Hogo fogo Homolka
Komedie (ČR, 1970)
17.00 O statečném kováři
Pohádka (ČR, 1983)
18.25 Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Tady hlídám já
Rodinná komedie (ČR, 2012)
21.50 Poslušně hlásím
Komedie (ČR, 1957)
23.24 Výsledky losování Šťastných 10
23.25 Taggart
0.15 Banánové rybičky
0.40 Bolkoviny

NOVA
6.10
6.20
6.45
7.10
7.55
9.05
11.10
13.15
15.45
17.40
19.30
20.20
22.30
0.45
2.25
3.00
4.10

Oggy a Škodíci V
Tlapková patrola III (1)
Tlapková patrola III (2)
Looney Tunes: Úžasná show II
(22, 23)
O synkovi, který se učil bát
Pohádka (N, 2014)
Kudrnatá holka
Komedie (USA, 1991)
Kouzelná romance
Fantasy komedie (USA, 2007)
Mumie se vrací
Dobrodružné fantasy (USA, 2001)
Tři chlapi na cestách
Komedie (ČR, 1973)
Noc na Karlštejně
Muzikál (ČR, 1973)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
The Voice Česko Slovensko
RED 2
Akční film (Fr./Kan./USA, 2013)
Tři chlapi na cestách
Komedie (ČR, 1973)
Volejte Novu
Kriminálka Las Vegas V (12)
Krimiseriál (USA, 2004)
O synkovi, který se učil bát

Prima
6.30
6.55
7.25
7.55
9.15
9.45
10.55
12.00
12.55
13.35
13.55
14.50
16.40
18.55
19.40
19.55
20.15

21.35
22.25
0.45
1.20
2.25

Ninjago IX (8)
My Little Pony II (22)
M.A.S.H (233)
Svět ve válce (6)
Prima ZOOM Svět
Policajti z centra (14)
Show Jana Krause
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Teď vaří šéf!
Dařbuján a Pandrhola
Pohádka (ČR, 1959)
Čertoviny
Pohádka (ČR, 2017)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Temný Kraj (2)
Čarodějnice 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2016). Hrají L. Vaculík,
K. Nováková a další
Sport Star
Vraždy podle Jidáše
Horor (USA, 1999)
Bikesalon
Svět ve válce (6)
Vraždy v Midsomeru X

Nova Cinema
5.20 Tom a Jerry a ztracený drak 6.15 Letiště 77
8.15 Happy Feet 2 10.00 Zvonilka a piráti 11.50
Babe: Galantní prasátko 13.30 Lucie, postrach ulice
15.00 Sherlock Holmes: Jak prosté II (9-11) 17.40
Ztracený svět: Jurský park 20.00 Matrix Reloaded,
sci-fi film (USA, 2003) 22.35 Sirotek, horor
(Fr./N/USA/Kan., 2009) 0.55 Sniper 2

Prima cool
8.20 Top Gear XX 9.35 Pevnost Boyard (7) 12.05
Těžká dřina 12.40 Bikesalon 13.10 Futurama II (10)
13.40 Simpsonovi XXVII (6, 7) 14.30 COOLfeed
14.40 Simpsonovi XXVII (8, 9) 15.40 Futurama II
(11) 16.00 COOLfeed 16.10 Kung Fu Panda 2 17.50
COOLfeed 17.55 Simpsonovi XXVII (10-13) 19.50
Úplně debilní zprávy 20.00 Den nezávislosti 23.05
Vikingové V (19) 23.55 X-Men: Nová generace (3)

Prima Max
7.30 My Little Pony II (21) 7.55 Ninjago IX (7) 8.25
Velké zprávy 9.45 Pekelná kuchyně XIV (4) 10.30
Pekelná kuchyně XIV (5) 11.30 Světáci 13.45
Sherlock Holmes a pekelný stroj (1/2) 15.45
Mortdecai: Grandiózní případ 18.05 Sherlock
Holmes a pekelný stroj (2/2) 20.00 Mr. & Mrs.
Smith, akční komedie (USA, 2005) 22.30 Elitní
zabiják 0.25 Vraždy podle Jidáše

pondělí 22. dubna 2019
NOVA

ČT1
6.00

Svatba jako řemen. Komedie (ČR,
1967) 7.35 Královna Černá růže 8.30
Hogo fogo Homolka. Komedie (ČR,
1970) 9.45 Bronzová koruna 10.50
O statečném kováři

12.10 O Ječmínkovi
Pohádka (ČR, 2002)
13.15 O princezně, která ráčkovala
Pohádka (ČR, 1986)
14.20 Babička (2/2)
Rodinné drama (ČR, 1971)
15.45 Homolka a tobolka
Komedie (ČR, 1972)
17.15 Král sokolů
Pohádka
(ČR/SR/Pol./Maď./N/Fr., 2000)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Pravý rytíř
Pohádka (ČR, 2016)
21.20 Pomozte dětem
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Veselé Velikonoce
Komedie (Fr., 1984)
0.10 Banánové rybičky
0.35 Po stopách hvězd
1.25 Z metropole, Týden v regionech

6.05
6.15
7.30
8.40
10.30
12.15
14.10
16.05
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.15
23.00
23.50
1.35
3.20

Oggy a Škodíci V
Zvonilka a tvor Netvor
Pohádka o dešťové víle
... a zase ta Lucie!
Rodinná komedie (ČR/N, 1984)
Noc na Karlštejně
Muzikál (ČR, 1973)
Nebe a dudy
Komedie (ČR, 1941)
S čerty nejsou žerty
Pohádka (ČR, 1984)
Pekařův císař
Komedie (ČR, 1951)
Co na to Češi
Ulice (3661)
Seriál (ČR, 2019)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (76)
Specialisté (22)
Námořní vyšetřovací služba:
New Orleans II (4)
Beze stopy (22)
Nebe a dudy
Komedie (ČR, 1941)
Konečná
Akční film (USA, 2013)
Co na to Češi

Prima
6.25
6.55
7.15
7.35
9.50
12.20
13.55
15.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.25
23.40
2.05

Ninjago IX (9)
My Little Pony II (23)
Bolek a Lolek vyrážejí do světa
Animovaný seriál (Pol., 1968)
Víla Zuběnka
Rodinná komedie
(USA/Kan., 2010)
Tootsie
Komedie (USA, 1982)
Obušku, z pytle ven!
Pohádka (ČR, 1955)
Psí poslání
Rodinný film (USA, 2017)
Byl jednou jeden král
Pohádka (ČR, 1954)
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Obecná škola
Komediální drama (ČR, 1991).
Hrají J. Tříska, Z. Svěrák a další
Ano, šéfe!
Tootsie
Komedie (USA, 1982). Hrají
D. Hoffman, J. Langeová a další
Psí poslání
Rodinný film (USA, 2017)

Nova Cinema
6.10 Looney Tunes: Králíkův útěk 7.30 Zvonilka
a piráti 8.45 Čarovné střevíce 9.55 O synkovi, který
se učil bát 11.35 Princ Bajaja 13.50 Kudrnatá holka
15.50 Hop 17.35 Mumie se vrací 20.00 Vzkaz
v láhvi, romantický film (USA, 1999) 22.35
Vražedné alibi, thriller (USA, 1995) 0.30 RED 2,
akční film (Fr./Kan./USA, 2013)

Prima cool
14.15 Sport Star 15.05 Re-play 15.40 Futurama II
(12) 16.00 COOLfeed 16.05 Špinavá práce II (26)
17.05 Top Gear XXI 18.10 COOLfeed 18.20
Simpsonovi XXVII (14-17) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Simpsonovi XXX (12) 20.45 Teorie velkého
třesku XII (12) 21.15 Teorie velkého třesku VIII (12, 13)
22.10 Partička 22.50 COOLfeed 23.05 COOL
e-sport 23.25 Špinavá práce II (26) 0.25 Partička

Prima Max
6.05 My Little Pony II (22) 6.35 Ninjago IX (8) 7.05
Velké zprávy 8.10 Pekelná kuchyně XIV (5, 6) 9.55
Hvězdná brána X (3) 10.50 Limonádový Joe 13.05
Sherlock Holmes a pekelný stroj (2/2) 15.05 Den
nezávislosti 18.10 Zaprášená tajemství: Pokoj smrti,
20.00 Před svatbou ne!, romantická komedie
(USA, 2001) 22.35 Veterinář vyšetřuje: Kapitán
Hook 0.35 Mr. & Mrs. Smith

úterý 23. dubna 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 O Honzovi a Barušce.
Pohádka (ČR, 1977) 9.40 Babička
(1/2). Rodinné drama (ČR, 1971) 11.05
Nemocnice na kraji města (3/20)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 13. komnata Aťky Janouškové
14.55 Dobrý voják Švejk
Komedie (ČR, 1956)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Bathory
Historické drama
(SR/ČR/Maď./VB, 2008)
22.15 Columbo
23.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.50 Taggart
0.40 AZ-kvíz

8.30
8.45
9.40
10.40
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
23.35
0.30
2.05
3.15
3.55
4.55

Novashopping
Ulice (3659)
Ulice (3660)
Specialisté (76)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (24)
Ordinace v růžové zahradě 2 (437)
Mentalista V (7, 8)
Kriminálka Miami VIII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3662)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (891)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (5)
Beze stopy (23)
Mentalista V (7, 8)
Kriminálka Miami VIII (22)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (437)
Novashopping

6.15
6.40
7.25
8.10
8.50
9.25
10.20
12.15
12.30
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.40
0.35
1.40
2.50
3.45

Prima

Nova Cinema

Ninjago IX (10)
My Little Pony II (24)
M.A.S.H (234)
M.A.S.H (235)
M.A.S.H (236)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Anděl strážný
Romantický film (N/VB, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk III (25)
Doktor z hor: Nové příběhy V (13)
Komisař Rex (8)
Komisař Rex (9)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (61)
Mordparta (1)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex (8)
Komisař Rex (9)
Doktor z hor: Nové příběhy V (13)
Prostřeno!

6.25 Jack 8.25 Kudrnatá holka 10.20 Zvonilka
a tvor Netvor 12.10 ... a zase ta Lucie! 13.55
Teleshopping 14.25 Vzkaz v láhvi 16.45 Kouzelná
romance 18.45 Pekařův císař, komedie (ČR, 1951)
20.00 Green Lantern, sci-fi film (USA, 2011) 22.10
Sázka na smrt, krimifilm (USA, 1988) 0.00
Vražedné alibi, thriller (USA, 1995)

Prima cool
14.40 Teorie velkého třesku VIII (12, 13) 15.35
Futurama II (13) 15.55 COOLfeed 16.00 Špinavá
práce II (27) 17.00 Top Gear XXI 18.05 COOLfeed
18.15 Simpsonovi XXVII (18-21) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 (4)
21.20 Teorie velkého třesku VIII (14, 15) 22.20
Partička 23.05 Cesty k úspěchu 23.10 COOLfeed
23.20 Špinavá práce II (27) 0.20 Partička

Prima Max
6.55 My Little Pony II (23) 7.20 Ninjago IX (9) 7.50
Velké zprávy 9.15 Pekelná kuchyně XIV (6, 7) 11.00
Hvězdná brána X (4) 11.55 Obušku, z pytle ven!
13.30 Zaprášená tajemství: Pokoj smrti 15.25 Před
svatbou ne!, romantická komedie (USA, 2001)
18.05 Dávná křivda, thriller (USA, 2016) 20.00 Tři
dny ke svobodě, thriller (USA, 2010) 22.50
Amityville: Počátek, horor (USA, 2018)

středa 24. dubna 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Homolka a tobolka.
Komedie (ČR, 1972) 10.30 Všechno,
co mám ráda 11.00 Po stopách hvězd
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Křeček
14.25 Columbo
15.55 To je vražda, napsala XII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Nejlepší trapasy
21.15 Nemocnice na kraji města (4/20)
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Grantchester III (2/6)
22.55 Případy detektiva Murdocha IX
23.40 Po stopách hvězd
0.05 AZ-kvíz
0.35 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.35
8.50
9.40
10.35
11.45
12.00
12.25
12.45
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.40
23.35
0.30
2.05
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3661)
Ulice (3662)
Ordinace v růžové zahradě 2 (891)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (438)
Mentalista V (9)
Mentalista V (10)
Kriminálka Miami VIII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3663)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Holky pod zámkem III
MasterChef Česko
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (6)
Beze stopy II (1)
Mentalista V (9, 10)
Kriminálka Miami VIII
Co na to Češi

6.10
6.40
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.50
0.10
1.05
2.10
3.10

Prima

Nova Cinema

Ninjago VIII (1)
My Little Pony II (25)
M.A.S.H (236)
M.A.S.H (237)
M.A.S.H (238)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Muž s velkým srdcem
Romantický film (N/VB, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk IV (1)
Doktor z hor: Nové příběhy V (14)
Komisař Rex (10)
Komisař Rex (11)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (172)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Temný Kraj (2)
Policie v akci
Komisař Rex (10)
Komisař Rex (11)
Doktor z hor: Nové příběhy V (14)

6.10 Mentalista V (7, 8) 7.50 Sherlock Holmes: Jak
prosté II (9-11) 10.30 Hop 12.45 Green Lantern
15.25 Ztracený svět: Jurský park, dobrodružný film
(USA, 1997) 17.55 Donšajni, komedie (ČR, 2013)
20.00 Hranaři, thriller (ČR, 2011) 21.55 Prci, prci,
prcičky: Akce století, komedie (USA, 2007) 23.45
Matrix Reloaded, sci-fi film (USA, 2003)

Prima cool
14.35 Teorie velkého třesku VIII (14, 15) 15.35
Futurama II (14) 15.55 COOLfeed 16.00 Špinavá
práce II (28) 17.00 Top Gear XXI 18.05 COOLfeed
(114) 18.15 Simpsonovi XXVII (22) 18.45 Simpsonovi
XXVIII (1-3) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15
Partička 21.10 Teorie velkého třesku VIII (16, 17)
22.05 Prima Partička 23.00 COOLfeed 23.10
Špinavá práce II (28) 0.10 Prima Partička

Prima Max
6.40 My Little Pony II (24) 7.10 Ninjago IX (10) 7.40
Velké zprávy 8.50 Pekelná kuchyně XIV (7, 8) 10.35
Hvězdná brána X (5) 11.30 Víla Zuběnka 13.45
Dávná křivda 15.45 Byl jednou jeden král 17.35
Zemřít mladý 20.00 Moje krásná učitelka,
romantická komedie (USA, 2011) 22.10 Smršť nad
Pacifikem, akční film (USA, 2005) 0.05 Amityville:
Počátek, horor (USA, 2018)

čtvrtek 25. dubna 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Křeček. Povídka z cyklu
Bakaláři (ČR, 1974) 10.10 Babička
(2/2) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Inspekce
Komedie (ČR, 1988)
14.25 Poslušně hlásím
Komedie (ČR, 1957)
16.00 To je vražda, napsala XII
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Život je ples (15/16)
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.05 Grantchester III (2/6)
0.50 AZ-kvíz

5.55
8.45
9.00
10.00
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.10
15.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.30
2.20
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3663)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (439)
Mentalista V (11)
Mentalista V (12)
Kriminálka Miami VIII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3664)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (892)
Život ve hvězdách
Smrtonosná zbraň 4
Akční film (USA, 1998)
Mentalista V (11, 12)
Kriminálka Miami VIII
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (439)

6.15
6.40
7.25
8.10
8.50
9.25
10.20
12.15
12.25
13.25
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.50
1.50
2.50
3.50

Prima

Nova Cinema

Ninjago VIII (2)
My Little Pony II (26)
M.A.S.H (238)
M.A.S.H (239)
M.A.S.H (240)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Láska mezi jahodami
Romantický film (N/VB, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk IV (2)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (1)
Komisař Rex (12)
Komisař Rex (13)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (62)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex (12)
Komisař Rex (13)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (1)
Prostřeno!

6.45 Mentalista V (9, 10) 8.30 Donšajni, komedie
(ČR, 2013) 11.10 Green Lantern, sci-fi film (USA,
2011) 13.50 Včera narozeni, komedie (USA, 1993)
15.45 Rapsodie v Miami, komedie (USA, 1995)
17.35 42, biografický film (USA, 2013) 20.00 Mistr
iluze (4, 5) 21.55 Spalující touha, psychologické
drama (USA, 1999) 0.55 Hranaři, thriller (ČR, 2011)

Prima cool
13.10 Simpsonovi XXVIII (1) 13.30 COOLfeed 13.40
Simpsonovi XXVIII (2, 3) 14.40 Teorie velkého
třesku VIII (16, 17) 15.35 Futurama II (15) 15.55
COOLfeed 16.00 Špinavá práce II (29) 16.55 Top
Gear XXI 18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XXVIII
(4-7) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Autosalon
21.20 Teorie velkého třesku VIII (18, 19) 22.20
Maximální riziko 0.25 Špinavá práce II (29)

Prima Max
6.25 My Little Pony II (25) 6.50 Ninjago VIII (1) 7.20
Velké zprávy 8.40 Pekelná kuchyně XIV (8, 9)
10.25 Hvězdná brána X (6) 11.20 Obecná škola
13.30 Zemřít mladý 15.50 Moje krásná učitelka
18.05 Hračka, komedie (Fr., 1976) 20.00 Pane, vy
jste vdova!, komedie (ČR, 1970) 22.15 Pomsta,
thriller (USA, 1988) 0.50 Smršť nad Pacifikem,
akční film (USA, 2005)

pátek 26. dubna 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Příběhy slavných – Rudolf
Hrušínský 10.40 Nemocnice na kraji
města (4/20) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Švédská zápalka
15.10 Cestománie
15.40 Neobyčejné životy
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Tři životy
Pohádka (ČR, 2007)
21.20 13. komnata Pavla Pafka
21.50 Všechnopárty
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Hercule Poirot
23.35 Případy detektiva Murdocha IX
0.20 AZ-kvíz
0.45 Objektiv
1.15
Banánové rybičky

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.35
0.45
1.40
2.35
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3664)
Ordinace v růžové zahradě 2 (892)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VI (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (440)
Mentalista V (13)
Mentalista V (14)
Kriminálka Miami IX (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3665)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Jak se krotí krokodýli
Komedie (ČR, 2006)
Millerovi na tripu
Komedie (USA, 2013)
Mentalista V (13)
Mentalista V (14)
Život ve hvězdách
Co na to Češi

6.15
6.40
7.25
8.10
8.50
9.25
10.20
12.15
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
0.25
1.25
2.30
3.30
4.25

Prima

Nova Cinema

Ninjago VIII (3)
My Little Pony III (1)
M.A.S.H (240)
M.A.S.H (241)
M.A.S.H (242)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Znovunalezená láska
Romantický film (N/VB, 2016)
Polední zprávy
Policie Hamburk IV (3)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (2)
Komisař Rex (14)
Komisař Rex II (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Špion
Akční komedie (USA, 2015)
Komisař Rex (14)
Komisař Rex II (1)
Doktor z hor: Nové příběhy VI (2)
Prostřeno!
Policie v akci

5.55 Rapsodie v Miami 7.35 Mentalista V (11, 12)
9.20 Země dinosaurů 11.05 42, biografický film
(USA, 2013) 14.05 Somrák z Beverly Hills 16.05
Mistr iluze (4, 5) 17.55 Oscar, komedie (USA, 1991)
20.00 Strašpytlík, animovaný film (USA, 2005)
21.30 Atentát, akční film (USA, 1997) 23.20
Spalující touha, psychologické drama (USA, 1999)

Prima cool
11.55 Futurama II (15) 12.25 Simpsonovi XXVIII
(4, 5) 13.15 COOLfeed 13.25 Simpsonovi XXVIII
(6, 7) 14.25 Teorie velkého třesku VIII (18, 19) 15.20
Futurama II (16) 15.40 COOLfeed 15.50 Špinavá
práce II (30) 16.55 Top Gear XXI 18.05 COOLfeed
18.15 Simpsonovi XXVIII (8-11) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Terminator Genisys 22.50 Strážce
Attilova meče 0.45 Špinavá práce II (30)

Prima Max
6.25 My Little Pony II (26) 6.55 Ninjago VIII (2) 7.25
Velké zprávy 8.40 Pekelná kuchyně XIV (9, 10)
10.25 Hvězdná brána X (7) 11.25 Před svatbou ne!
14.05 Hračka, komedie (Fr., 1976) 16.00 Láska na
víně, romantický film (USA, 2017) 17.55 Naše
dovolená a jiné pohromy, komedie (VB, 2014)
20.00 Povolení zabíjet, akční film (VB/USA, 1989)
22.50 Maximální riziko, akční thriller (USA, 1996)
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KOMERČNÍ PREZENTACE HNUTÍ ANO 2011

„Levnější volání? Stálo mě půl
roku života, ale podařilo se“
Diplomatku Ditu
Charanzovou odborníci
řadí mezi nejvlivnější
poslance v Evropském
parlamentu. V letošních
volbách svůj mandát
obhajuje jako jednička
kandidátky hnutí ANO.

Dita Charanzová
Narodila se 30. dubna 1975.
Vystudovala VŠE v Praze
a absolvovala diplomatickou
akademii v Madridu. V diplomacii
také dlouho působila.
■ Do Evropského parlamentu byla
zvolena v roce 2014 za hnutí
ANO. Letos svoji funkci obhajuje
jako jednička kandidátky hnutí.
■ Časopis Forbes ji loni zařadil do
první desítky nejvlivnějších žen
Česka.
■ Mluví anglicky, francouzsky,
španělsky a rusky, má dvě dcery.
■
■

Hodně se věnujete dvojí kvalitě potravin. Jak se problém v Bruselu vyvíjí, blížíme se nějakému řešení?
Věřím, že ano. Není možné, aby v Evropě existovali občané dvojí kategorie.
Jedni, kteří najdou v regálech kvalitní
a kolikrát levnější zboží, a pak my, kteří
máme zboží ve stejném obalu, ale horší
kvality. A nemusí jít nutně jen o potraviny, ale třeba i prací prášky. Stejný obal
u nás a v Německu by měl garantovat
stejnou kvalitu, stejné složení, jinak jde
o jasně nekalou praktiku. A ta musí být
trestána, k tomu se už dojednává legislativa. Doufám, že změna se i v regálech
našich obchodů projeví rychle.
Vaše jméno se také často objevovalo v souvislosti s levnějším voláním
po Evropě. Co jste prosadila?
Povedlo se mi prosadit levnější tarify za
volání do zahraničí, tedy po EU. Zrušení roamingu zlevnilo volání z dovolené
domů, když ale voláte z Česka do Chorvatska, abyste si rezervovali dovolenou,
tak se nedoplatíte. Operátoři klidně účtují i 25 korun za minutu. To se mi povedlo zarazit. Od půlky května za minutu
volání do zahraničí nezaplatíme víc než
šest korun. Stálo mě to půl roku života
na jednáních, ale podařilo se.
Ohledně toho se mluvilo i o zvýšení
bezpečnosti, můžete to přiblížit?
Kromě levnějšího volání jsem do materiálu zapracovala systém varovných
SMS. Ty přijdou na mobil každému,
kdo se ocitne poblíž nebezpečné situace,
ať už třeba průmyslové havárie, rozsáhlého požáru, teroristického útoku nebo povodně. Časem budou povinně varovat
všude po EU, doma i na dovolené vám
přijde zpráva na mobil. A když si po
21. prosinci 2020 zavoláte záchranku,
operátor spolu s hovorem získá informaci o vaší přesné poloze, ať jste na ulici, či
v horách, kde detailně popsat místo často prostě nelze. S žádostí o zavedení takového systému za mnou přišli záchraná-

legy, že je to nesmysl. Teď čekáme, jak
se jednání vyvinou, zatím jsem vyhrála
jednu bitvu, další mě čekají.

V Evropském parlamentu je Dita Charanzová místopředsedkyní výboru pro
vnitřní trh a působí i ve výboru pro mezinárodní obchod. FOTO | HNUTÍ ANO 2011
ři, pro jejichž práci je přesná lokalizace
zraněného strašně důležitá. Evropská
asociace záchranářů mi za tuhle iniciativu dokonce v půlce dubna v Dubrovníku předá cenu za politický počin roku.
Když se ohlédnete, co pro vás za
těch pět let bylo naopak největším
oříškem?
No, musím odmyslet úplně osobní věci,
tedy jak skloubit náročnou práci a život
mámy dvou malých dcer. (smích) Pracovně tedy určitě takzvaná zbraňová
směrnice. To je příklad, jak by Brusel
neměl postupovat. Členským zemím
pod rouškou boje proti terorismu předepsal, jak omezovat držení zbraní. Česko
má přitom tak dobrou národní legislativu, že by ostatním mohla jít příkladem.
Nakonec se mi podařilo prosadit asi
70 změn, odstranit největší nesmysly
a členským zemím, Česko nevyjímaje,
umožnit využít některých výjimek, aby
držitelé zbraní dopad pocítili minimálně.

Takže i s tím jste spokojená?
Dopadlo to lépe, než se v jednu chvíli
zdálo, ale zdaleka ne ideálně. Česko napadlo směrnici u Evropského soudního
dvora a tam se stále čeká, zda nakonec
uspějeme. Trvám ale na tom, že tuto revizi směrnice jsme nepotřebovali a že si
kvůli ní EU proti sobě zbytečně poštvala
řadu lidí. I jednání nás politiků byla velmi bouřlivá, často jsme se hádali. Pro
mě to byla velká zkušenost s tím, jak se
celý proces zpolitizoval a vůbec se nebraly v potaz racionální argumenty.
Na co se soustředíte nyní?
Těch věcí je vždy víc najednou. Za celý
Evropský parlament teď ale třeba vyjednávám novou směrnici o pojištění motorových vozidel, tedy o povinném ručení. Když to mám zjednodušit, tak bojuji
za to, abychom nemuseli platit povinné
ručení i na zahradní traktůrky či elektrická kola. Zní to jako špatný vtip, ale
opravdu to tak v původním návrhu Komise stojí. Povedlo se mi přesvědčit ko-

Často od vás slýcháme, že by měl
Brusel dělat méně, ale lépe. Co si
pod tím máme představit?
Zjednodušeně jsou věci, na které nepotřebujeme regulace z Bruselu. V EU se
máme soustředit na bezpečnost, na to,
aby se nám tu dobře žilo, aby se dařilo
firmám, ale neřešit třeba povinné ručení
na traktůrky. Zkrátka mít priority, kde
jsme schopni zrychlit jednání, která
jsou na evropské úrovni strašně dlouhá.
Udělat si inventuru v evropských institucích a řídit se zdravým rozumem.
Co by tedy mělo patřit k takovým
prioritám podle vás?
Rozhodně bezpečnost. Musíme zajistit
lepší ochranu hranic, posílit boj proti terorismu, zaměřit se na návratovou politiku neúspěšných žadatelů o azyl, aby
opouštěli Evropu neprodleně, nikoli po
měsících či letech. Musíme se věnovat
kybernetickým hrozbám. Musíme se zaměřit na rozvoj vnitřního trhu, na kterém dosud přetrvává řada překážek pro
naše firmy i zaměstnance. Chtěla bych,
abychom se soustředili na podporu projektů v regionech a přizpůsobili tomu i
rozpočet Unie. V Česku nás kromě toho
určitě pálí dobudování dopravní sítě,
otázky, jako je udržení vody v krajině,
ale také třeba pokrytí internetem i odlehlých oblastí, kde je dnes připojení mizerné. A mohla bych pokračovat. Proto potřebujeme v Evropské unii mít silný
hlas, který za tyhle zájmy bude bojovat.
Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011

Dnešní noviny
za jednu SMS ve
vašem mobilu
SMS
ve tvaru

na
tel. číslo

MFD16

a město Jindřichův Hradec
si Vás tímto dovolují pozvat na

jen za

#jihoceskepodnikani

16 Kč

90211

Program:

Zahájení a přivítání hostů:
- Hana Krajinová-předsedkyně Rady oblasti Jindřichův Hradec
- Ing. Stanislav Mrvka-starosta města Jindřichův Hradec
- Ing. Luděk Keist - ředitel Jihočeské hospodářské komory

ZA KOLIK SI LETOS
ZALYŽUJETE
Přehled největších českých středisek Strana 7
MLADÁ FRONTA

UPRCHLÍK:
V ČESKU
JSEM DOMA

dále vystoupí vážený host

Rozhovor dne Str. 4

středa 23. 9. 2015

18 Kč

VYSOČINA

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

poslanec Mgr. Václav Klaus ml.

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

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

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

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

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

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

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

9

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

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

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

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

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

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

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

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

na téma

„Změny českého politického systému a jejich dopad
na podnikání“

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci
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Navštivte náš zpravodajský
server www.idnes.cz

Přihlaste se nejpozději do: 19. 4. 2019

771210 116058

Garant akce: Kateřina Bohdanecká

| bohdanecka@jhk.cz | +420 725 562 314

Zjednodušujeme život podnikatelům

Jhk.cz

Pátek, sobota, neděle, 26.–28. dubna 2019
Výstaviště České Budějovice, pavilon T1, T2, Z
Pavilon T1
– vystavovatelé z prostředí cestovního
ruchu a gastronomie
– cestovatelské a kuchařské show,
odpočinková zóna, živá hudba
(TOM BAND), soutěže o drobné ceny
– přednášky: Jakub Vágner (Guinea),
instagrameři „Příběhy ze sítě“ nebo
kuchař Mirek Dušek, který vařil
americkým prezidentům

Pavilon T2
– představení projektu Památky žijí
– ŠLÁGR – hudební doprovodný program
Pavilon Z – Dětský víkend
– doprovodný program pro rodiny s dětmi
– skákací hrad, klaun, kouzelník,
pódium plné pohádek a mnoho dalších
– pouze v sobotu a neděli

VYHRAJTE 12 DENNÍ POBYT NA BALI V RESORTU RELAXBALI!

w w w . t r a v e l f e s t . c z

EVROPSKÁ UNIE

Rakousko-Ceská republika
Evropský fond pro regionální rozvoj

Hledáte nové bydlení?
Bydlete na správné adrese.

Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví

IT - správa systémů a služby

Realitní makléř/ka - lokalita Praha

Linux Administrátor/ka

25 000 - 100 000 Kč / měsíc

Specialista pro výpočet provizí (m/ž)

40 000 - 60 000 Kč / měsíc

Linuxový kouzelník

Junior finanční účetní

Podpora síťové infrastruktury

Tipař ( makléř) prodávaných nemovitostí REALDOMUS,s.r.o. / Důmrealit.cz

Administrátor IS Helios Green (6844)

M d á úč t í
Více na www.jobdnes.cz

IT d i i t át (SW t l fi
Více na www.jobdnes.cz

Reality

Justice, právo, legislativa

)

6799

Realitní specialista - Tábor

25 000 - 100 000 Kč

Právník/čka - zkrácený úvazek

35 000 - 55 000 Kč / měsíc

Obchodník s nemovitostmi- Jindřichův Hradec

25 000 - 100 000 Kč

Právník ve strojírenské společnosti

40 000 - 50 000 Kč / měsíc

25 000 - 100 000 Kč

Právník junior – strojírenství

Realitní specialista - Prachatice, Šumava
Realitní makléř/ka - Zlín
Více na www.jobdnes.cz

25 000 - 50 000 Kč / měsíc

Vedoucí právníků
Více na www.jobdnes.cz

35 000 - 40 000 Kč / měsíc
90 000 - 110 000 Kč / měsíc

Česká republika

18. dubna 2019 23

Andělská pěst
uhájila titul, ale
jen po remíze
Brzy bude odveta boje o pás šampionky světa
PETR BÍLEK
ČR | Andělská pěst nespadla z mistrovského nebe. Nejlepší česká profesionální boxerka Fabiana Bytyqi na domácí
půdě v Ústí nad Labem obhájila pás světové šampionky organizace WBC. Mexičanka Maria Soledad Vargasová jí ho
nesebrala. Strhující řež vyústila v remízu, ani v 15. zápase kariéry Fabiana nenašla přemožitelku. Zápas skončil remízou, na body 97:96, 93:98, 95:95.
„Mám smíšené pocity, budu chtít rematch. Zapracovat na chybách, které
jsem dělala. Odveta by tomu hrozně slušela,“ řekla třiadvacetiletá boxerka atomové, tedy lehké minimuší váhy do

46,27 kg. Mexičanka, která v ringu tančila v sukni s flitry, se od začátku do Bytyqi tlačila, byla aktivní, neutavitelná.
Několikrát přimáčkla domácí blondýnku k provazům a do rohu, zdála se silnější. Bytyqi ztrácela energii, ale její údery
byly přesnější. „Byl to můj nejtěžší
zápas. Mexičanky jsou opravdu tvrdé,
každý její úder byl fakt silový, musela
jsem si pohlídat, aby nebyly čisté. Nečekala jsem, že v téhle síle vydrží deset
kol, zaskočilo mě to. Myslela jsem, že
třeba po čtvrtém odpadne,“ nedočkala
se Bytyqi řečená Andělská pěst.
Vyprodaná hala pochopila, že jí teče
do bot, a mohutně ji podporovala. „Zvedák! Jak dá hlavu dolů, tak zvedák!“ kři-

Domácí Fabiana Bytyqi (vlevo) po přesném úderu Mexičanky Marie Soledad Vargasové.
FOTO | ONDŘEJ BIČIŠTĚ
čel její táta z nabitého dvoutisícového
hlediště. Poslední, desáté dvouminutové kolo, to byla řežba z boxerského bijáku, trenér Lukáš Konečný u ringu máchal rukama a potil se jak v sauně. Bytyqi věděla, že kdyby ho prohrála, zelený pás je v tahu. Hala bouřila, Bytyqi
útočila a rvala se jako o život.
Mexická šelma si po zápase na hlavu
nasadila sombrero a zahalila se do národní vlajky, ale zvednuté vítězné ruky
se nedočkala. Nejspíš přiletí brzy znovu
k odvetě. „Každé kolo bylo vyrovnané.

Ve druhé půlce ale vypadala Fabča hodně unaveně, už jsem se začal bát, že to
dopadne špatně,“ strachoval se Konečný. „Věděla ode mě, že to je strašně špatný, a že musí, musí. V posledním kole
ze sebe vytáhla něco neskutečného, to
pro nás zachránilo remízu. A díky tomu
jsme zůstali mistři světa. Smekám před
ní!“ I Konečný chce odvetu, musí být
do půl roku. „Ale někoho musím ukecat, ať mi dá ty prachy. Fabči zápas byl
reklamou na box, i když já jako trenér
šílel,“ líčil exmistr světa.

INZERCE

Vyzkoušejte!

Dnešní noviny za jednu SMS
ve vašem mobilu
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Pošlete SMS ve tvaru: MFD16
na telefonní číslo 902 11

volejte
zdarma

nabídka

duBen / květen 2019

kupte 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 volných minut
do všech sítí

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
2

vp
p kozel
Mistrův
ležák
0,5 l

Jupík
aqu
ua jaahoda
0,5 l

1. nákup produktů v akci
2. 10 min. do všech sítí zdarma
3. prodloužení platnosti kreditu o 7 dní

vp kozel
Florián
0,5 l

bir
rell
světtlý 0,5 l

bir
rell
polotm
mavý 0,5 l

kof
fola
origin
nál, 2 l

s

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.4.2019 do 31.5.2019
ve vybraných prodejnách sítě Coop. dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách Coop odlišovat.
* více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

oo
ic

p mobil a na

ku

přenos
čísla

le vně ji

platí pro zákazníky coop mobil.
pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu Coop Mobil nebo pošlete sms na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (např.: Coop 01042019 12345)

jte

RYCHLÁ
DATA

koz
zel 11
0,5 l

pu

VĚ
NO

birell
zelený ječmen 0,5 l

raJec
pampeliška
0,5 l

poři ď
te

raJec
mateřídouška
0,5 l

zdarma

obor kominík je žádaný z důvodu dobrého uplatnění na trhu práce.
Tento obor si volí lidi, kteří pracují kominických ﬁrmách,
případně ve ﬁrmách kamnářských, topenářských a instalatérských.

PřIjďte studovat k náM
PokračujeMe v PřIjíMání žáků
Pro školní rok 2019/2020
Nabízíme Vám zajímavé novinky ve výukových programech.
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích
programech a individuální přístup pedagogů ke studentům.
Mohou zde studovat i studenti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Dokladem kvality výuky jsou velmi dobré výsledky MZ.

Studenti klasického gymnázia jsou důsledně připravováni ke studiu
na vy
v sokých školách všech typů a ke studiu na vy
v šších odborných školách.
důvody pro studium na naší škole jsou především:
◗ kvalitní vý
v uka a přiměřené nároky
◗ příprava ke studiu na vy
v sokých školách v ČR i v zahraničí
◗ možnost stanovení individuálního způsobu vý
v uky
◗ velký důraz na vý
v uku cizích jazyků
◗ používání informačních technologií při vy
v učování
◗ plně kvaliﬁkovaný pedagogický sbor
v měnné pobyty v zahraničí a spolupráce se zahraničními školami
◗ vý
výběr z předmětů:
český jazyk a literatura, dva cizí jazyky (vý
v běr z ANJ, NEJ, FR, RJ a latiny),
matematika, fy
f zika, biologie, chemie, informatika , společenské vědy a dějepis.
studium Gymnázia je možné pouze denní formou.

Absolvent se uplatní v povolání kominík. Je schopen samostatně
vvykonávat činnosti spojené s čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv. Montovat komíny a komínové vložky. Měřit spaliny.
r zdravotní stav požadovvaný
Předpokladem pro tuto profesi je dobrý
pro fy
f zicky náročný charakter ﬁnančně dobře oceňované professe.
Pro toto studIuM je nutný nejMÉně výuční lIst
t
Z dřívějšího studIa. obor koMIník lze studovat
formou 3letého denního či 1letého zkráceného studia.

obchodní akademie: čtyřleté dálkové studium
zaměření:
◗ cestovní ruch
◗ diplomatický protokol
◗ dopravní akademie – nové zaměření

Podnikání – tříleté dálkové studium
zakončené maturitní zkouškou
kominík – jednoleté zkrácené
v učení v jiném
studium, podmínka vy
oboru nebo maturita

Ing. Marie Bastlová, ředitelka školy

Jižní Čechy
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Při tréninku ani nepotkám auto
Doma v Táboře se
chystá na další ročník
cyklokrosař Michael
Boroš. Silniční závody
zatím sleduje jen u
obrazovky.
ROMAN ŠPERŇÁK
TÁBOR | Sezona jarních silničních klasik je v plném proudu. A nejlepší světoví cyklokrosaři na nich prohánějí a často i předhánějí silniční specialisty.
Česká cyklokrosová jednička jejich
počínání sleduje. V ústraní a u obrazovky. „Já trénuju teprve chvilku. A jsem
teď ve fázi přípravy, kdy najíždím objemy,“ říká sedmadvacetiletý táborský rodák Michael Boroš.
A tak místo na známých závodech potkáte Boroše spíše na zapadlých cestičkách jižních či středních Čech nebo Vysočiny.
To jsou lokality, kam ho během dubna tréninkový plán nejčastěji zavede.
INZERCE

„Ty dlouhé tréninky jezdím na čtyři nebo pět hodin. Člověk už za ty roky
ví, kolik dokáže ujet,“ vysvětluje Boroš.
Cesty neplánuje. Nepoužívá navigace, nekouká do
map. Prostě vyjede. „Tam,
kam mě to táhne,“ dodává. Když
chce natrénovat kopce, míří na Šumavu, když chce jet spíše po rovině, zamíří k Českým Budějovicím.
Denně vyráží kolem desáté a kolem třetí je zpátky doma. A kromě map neřeší ani stále se zvyšující provoz na silnicích. „Jezdím po silničkách, kde třeba nepotkám auto hodinu. Tady je
cest, že byste koukal,“ vtipkuje.
Všechny je má za ty roky najeté. Příprava, která pro něj
před několika týdny začala, je
jeho typickou.
Michael Boroš nepatří k jezdcům, kteří hned z cyklokrosové
sezony přepínají na silniční. Dost
dobře to podle něj ani nejde. Poslední závod v terénu jel 24. února.

„Pak musí být nějaké volno a teprve potom začínám s přípravou na novou sezonu. Startuje se velkými objemy. To
se nemění. Musí se to najezdit,
musí se to odsedět na kole. Tohle prostě nijak neošulím,“
vypráví Michael Boroš, který tak jaro tráví v Táboře.
„První závody pojedu někdy v květnu, ale dá se
říct, že zatím ani nevím, jaké to budou,“
dodává, že všechno
se ze svého týmu
ještě včas dozví.
Uplynulou cyklokrosovou sezonu Michael Boroš označuje jako
průměrnou. Bez žádného
propadáku, ale zároveň také
s žádným hvězdným výsledkem.
„Čekal jsem ji možná o trochu lepší, ale na druhé straně je
pro mě pozitivní zjištění, že
jsem si dokázal udržet výkonnost od září až do února. Dřív
jsem byl v únoru po mistrovství
světa vždycky mrtvý. Teď jsem prá-

vě v únoru zajížděl nejlepší výsledky a
jezdil ve skupinách o pódium,“ dodává
zkušený jezdec.
Největší radost tak měl ze zisku třetího cyklokrosového titulu mistra republiky v řadě. „Jsem za něj rád. Ale rozhodně to pro mě není nějaké uspokojení,
protože rozdíl mezi českou a světovou
scénou je veliký,“ ujišťuje Boroš, který
se podle svých slov nedočkal za titul
mistra republiky výrazného ocenění ani
ve svém belgickém týmu, kde s tím spíš
tak nějak počítali. „V podstatě mi nenechávali šít ani jiné oblečení než to pro
mistra republiky. Takže kdybych nevyhrál, asi bych měl problém,“ pousměje
se.
Od silniční sezony výrazné úspěchy
neočekává. Naopak v té cyklokrosové
by se znovu rád posunul stabilně o nějaké to místo dopředu. „Jsem už dost blízko, abych v té první desítce jezdil stabilně. Myslím si, že kdybych se tam jednou plácnul, tak už tam zůstanu,“ míní.
A proto teď trénuje, jak jen může. Jak
říká, přípravné období je pro jeho sezonu nejdůležitější. V ní, kde jezdí 40 závodů od září do února, už nic extra vyladit nestihne.

Polsko-americký klavírista Artur Rubinstein: Štěstí přijde teprve tehdy, když mu neklademe...

Tajenka: ... žádné podmínky.
INZERCE

Přijmeme do pracovního poměru

řidiče a řidičky autobusu

Otín 406, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 321 219, 384 320 830

plYN ● voda ● topeNÍ
prodej veškerého materiálu

●
●
●
●
●
●

kotle
akCe:
čerpadla
á
dřezov
baterie
bojlery
dph
500 kč s
radiátory
zařizovací předměty
trubky /KG, Fe, rPe/
www.pvt-kontakt.cz

Pro oblast: Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice
Požadujeme: řp sk. D,
profesní průkaz, kartu do
DGT, zdravotní způsobilost
Nabízíme: jistotu stabilního
zaměstnání, průměrnou
mzdu více než 33 000 Kč
plus diety 2 500 Kč,
motivační složku za pHM,
možnost ubytování.
Možnost zaměstnání i na
zkrácený úvazek.
Benefity: úhrada pojistky
z výkonu povolání, zdarma chytrý mob. telefon + sim karta
s hrazeným tarifem vč. internetu, cestování firemními
autobusy zdarma, firemní půjčka, příspěvek na penzijní
nebo životní pojištění, příspěvek na dětský tábor.
Možnost získání řidičského průkazu ZDARMA

ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.

U Nádraží 694/II, 377 14 Jindřichův Hradec
e-mail: info@csadjh.cz
www.csadjhradec.cz
www.modra-vlna.cz

Tel. 606 612 477
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Libín drží šumavskou tradici
„Bydleli jsme v rodinách českých přistěhovalců. Bylo to senzační, ráda na to
vzpomínám,“ dodává.
Dříve se na zkoušky scházeli každý
pátek, nyní se potkávají, když se blíží
vystoupení. Dvakrát se sejdou sami tanečníci, na další dvě schůzky přijde i kapela. „Je skvělé, že se kapela stále se
souborem drží, bez ní by nemohl existovat,“ těší Kišovou. Choreografii a hud-

bu všichni členové dobře znají a na
zkouškách si je pouze připomenou. Jednoduché kroje z části podědili po bývalých členech, zbytek si však nechali ušít
na míru.
Při souboru funguje také uskupení Libíňáček, na jehož každotýdenní zkoušky docházejí především děti dospělých
členů a jezdí s nimi na slavnosti a festivaly.

www.autabechyne.cz

ekologická likvidace vozidel
Libín jezdí každoročně do Kovářova, ale vystupuje také v Prachaticích, Českých Budějovicích a dalších městech.
FOTO | ARCHIV SOUBORU
DOKONČENÍ ZE STR. 1

Podívali se však i za hranice. „Pamatuji
si skvělé výjezdy do Ruska nebo Itálie,
nejvíce na mě však zapůsobil festival ve
francouzském Lyonu před čtyřmi lety.
Na obrovském náměstí se tam prezentovaly státy z celého světa. My tam měli
INZERCE

stánek, ve kterém jsme nabízeli české
koblihy, hnětýnky nebo chléb. U toho
jsme celý den tančili. Většinu kolemjdoucích naše vystoupení a kroje zaujaly,“ vzpomíná vedoucí, která se při
festivalech sama obléká do kroje a tancuje. Poté měla česká výprava ještě celovečerní představení v kulturním sále.

JSMe tu PRO VÁS 16 Let!

606 272 373

auta.bechyne@seznam.cz

tvproducts.cz
Nekapající váleček na malování se
zásobníkem na barvu.
Příslušenství: malířský váleček (900 ml),
váleček na okraje (300 ml), nástavec na rohy,
odkládací vanička, nádoba na doplnění barvy,
skládací prodlužovací rukojeť (až 71 cm)

Pro bezpečné vypuzení
krtků, hrabošů, hryzců
a jiných neoblíbených
hlodavců.
➊ PRAKTIK
1 ks za 249 Kč/ks
2 ks za 199 Kč/ks
4 ks za 149 Kč/ks



➋

➋ ELEGANT
1 ks za 258 Kč/ks
2 ks za 179 Kč/ks
4 ks za 129 Kč/ks

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

1 599,-

799,-

129,-

od

 

MALÍŘSKÁ SADA PROFI

SOLÁRNÍ
ODPUZOVAČE
KRTKŮ

/ks

BATERIE S ELEKTRICKÝM
OHŘEVEM VODY

2 a více kusů
DORUČÍME
ZDARMA!

ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE

RÝŽOVARY

Pro velmi jednoduchou přípravu
všech druhů rýže. Automatické vypnutí. Uchová
rýži teplou po dobu
až 6 hodin.

Žádné kabely, filtry, sáčky, ani hadice.

Úspora energie i vody bez ústředního ohřevu.
➊ THERMO QUICK za 1 299 Kč
➍ WALL DIGITERM FLEXI za 1 599 Kč
➋ WALL
WALL TERMO
TERMO QQUICK
UICK zzaa 1 2299
99 KKčč ➎ INOX DIGITAL za 1 999 Kč
➌ DIGITERM
DII
za 1 599 Kč

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

➋

Příkon: 350 W
Objem: 0,6 litru
➊ 0,6 ℓ za 399 Kč
➋ 1 ℓ za 499 Kč

➊

➊

699 ,-

1 299,-

od

od

ZVYŠUJÍCÍ PODSEDÁK
ORTHEO

699,- 399,od

OSOBNÍ ZESILOVAČE
ZVUKU

KOUPELNOVÉ
VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ
SEDÁTKO

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

Zesiluje hovor i jiné zvuky.
Regulace hlasitosti.

Pro seniory a hůře
pohyblivé osoby.
Protiskluzová úprava
sedáku.

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

➊ Klasik za 499 Kč
➋ Vocal Plus
za 799 Kč
➌ Mini za 499 Kč
➍ Dobíjecí POWER
POWE
za 699 Kč
➎ Digital za 899 Kč

Nosnost:
120 kg

➊

➋

➎

➍
➌

399,-

* Náhradní povlak za 99,-.

ZEŠTÍHLUJÍCÍ BOTY
ZEŠTÍHLU

Kecky za 399 Kč
Barvy / Velikosti
36 - 44
36 - 42
SLEVA -100 Kč

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 PÁRŮ

Street Line za 599 Kč
Barvy / Velikosti
36 - 44
36 - 42

od

349,-

699,-

SLEVA -200 Kč

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ

ZAHRADNÍ GRILY

➊ Skládací za 399 Kč
Lehký, přenosný gril.
Ideální pro grilování
v přírodě, zahradě
nebo terase.
Rozměr: 37 × 47 × 37 cm
➋ Multi gril 3v1 za 1 199 Kč
Umožňuje udit, grilovat
i opékat.
Rozměry: Ø grilovací plochy
40 cm, výška 80 cm
➋ KOMFORT za 599 Kč

➋

TRAMPOLÍNY

od

399,-

DORUČÍME ZDARMA
PŘI NÁKUPU
NAD 3000 Kč

od

2 499,-

PR AHA 1 Rybná 4 (roh s Jakubskou ul.)
PR AHA 1 Václavské nám. 66/808
PR AHA 2 Karlovo nám. 18
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
ZLÍN Bartošova 45 (OD Modus)
ZNOJMO Tovární 14

Chyby v textu
a vyobrazení vyhrazeny.

MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054
OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OPAVA Dolní nám. 9/17 (OD TIPA)
OSTR AVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401
PLZEŇ Rooseveltova 17

/ks

ø 180 cm: 2 499 Kč
ø 244 cm: 2 999 Kč
ø 305 cm: 3 499 Kč
ø 366 cm: 4 999 Kč
ø 427 cm: 5 999 Kč

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

399,-

Pro děti i dospělé. Nezatěžují páteř ani klouby.
Odrazová plocha z vysoce kvalitního materiálu.
Ochranná síť.

799,/pár

od

Garance
výměny
nevhodného dárku!
podrobnosti
na www.tvproducts.cz

