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NOVÝ JIČÍN | Dělají radostnou práci
na smutném poli, jak tomu sami říkají.
Už rok pomáhají pracovníci mobilního
hospicu Strom života vyprovázet umíra-
jící tak, aby jejich smrt byla bezbolest-
ná a důstojná a aby mohli umírat doma
v láskyplném kruhu svých bližních.
A přišli i s novinkou, která zatím nemá
v republice obdoby, pomáhají dětem vy-
rovnávat se se smrtí jejich nejbližších:
maminek či tatínků.

I když jejich služba vznikla teprve ne-
dávno, zájem o ni je obrovský. „Oficiál-
ně jsme začali pacienty vyprovázet
2. května loňského roku. Od té doby
máme v záznamech 170 vyprovoze-
ných pacientů, což je na mobilní hospic
poměrně vysoké číslo. Je to tím, že je
po této službě velký hlad. Pacientů by
mohlo být mnohem více a myslím si,
že kdyby v každém kraji byly tři hospi-

ce, měly by pořád co na práci,“ říká za-
kladatelka Stromu života Marie Ryško-
vá.

S myšlenkou na založení hospicu při-

šla před dvěma lety na základě vlastní
zkušenosti. „Postupně mi zemřeli oba
rodiče a předtím babička, která se
o mne starala. Všechny své blízké jsem

se snažila vyprovodit doma, ale bohužel
to nebylo možné, protože žádná domácí
péče neexistovala. Přitom by mi tehdy
stačily jen informace, potřebovala jsem
hlavně poradit,“ vzpomíná Ryšková.

Rozhodla se proto, že založí organiza-
ci, která by právě lidem v obdobné situa-
ci poradit dokázala. Když ale se svým
nápadem přijela na krajský úřad, dozvě-
děla se, že se „snaží vynalézt kolo“, že
podobná služba už existuje. „Do Čech
a zvláště na Moravu ale hospice dorazi-
ly s velkým zpožděním,“ podotýká.

První osobou, kterou ve Stromu živo-
ta vyprovázeli, byla nakonec její tchy-
ně, která spolu s ní začala hospic budo-
vat. „Velice se na tu práci těšila. Bohu-
žel jí odhalili rakovinu slinivky, šlo to
strašně rychle, byla nakonec naším prv-
ním pacientem. Měla jsem díky tomu
možnost srovnání mezi zážitkem, jak
umírala moje maminka a jak jsem měla
možnost vyprovodit svou tchyni, se kte-
rou jsem měla možnost být až do samot-
ného konce. Drželi jsme ji do poslední
chvíle za ruku a mohli jsme jí všechno
říct, a to srovnání nás utvrdilo v tom, že
to, co děláme, je dobře, že jsme na
správné cestě,“ popisuje Ryšková záži-
tek, který ji ještě více motivoval v boji
s těžkostmi, které vznik hospice obná-
šel. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

Zakladatelka hospicu Strom života Marie Ryšková (vlevo) a koordinátorka
projektů Markéta Blinková. FOTO | JAN SMEKAL

Nejtěžší chvíli udělají krásnou
Díky hospicu Strom
života mohou těžce
nemocní lidé umírat
doma, bez bolesti,
v kruhu svých blízkých.

Zajistíme výměnu
jakékoliv nemovitosti
- bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme
rozdíl ceny, vyhledáme
vhodnou nemovitost
včetně poradenství
a právního servisu.

774 335 503

Výmeny
nemovitostí
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www.slovaktual.cz
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Legislativa v současné době na chod
mobilních hospiců nemyslí. Zdravotní
pojišťovny nyní na jejich chod nepřispí-
vají vůbec, proto Strom života funguje
jen díky různým příspěvkům a darům
sponzorů. „Umírání u nás bylo dlouho
tabu a schovávalo se do léčeben dlouho-
době nemocných a na nemocniční oddě-
lení. Rozjezd mobilního hospice je neu-
věřitelně náročný finančně i morálně,“
doplňuje ji Markéta Blinková, koordiná-
torka projektů Stromu života.

Nejčastějšími pacienty jsou
ženy kolem čtyřicítky
Právě kvůli tomu, že je mobilních hospi-
ců tak málo, je zájem o jejich služby tak
velký. „Většina lidí si myslí, že jsme
služba výhradně pro seniory. To je je-
den z velkých mýtů. Nám například
v jednom týdnu zemřely tři ženy ve
věku mezi třiceti až čtyřiceti lety a zane-
chaly po sobě osm dětí. Většina našich
pacientů má méně než šedesát let, nej-
častěji jsou to ženy kolem čtyřicítky,“
objasňuje Marie Ryšková.

„Žádný člověk si smrt neumí předsta-
vit, ale starý člověk už je s ní více smíře-
ný. Ale mladí lidé si ji neumí představit
a hlavně netuší, že můžou umírat doma
a že to může být krásné. Že důležité
věci, které si za dvacet let nestihli říct,
že si poví za poslední dva tři týdny. Že
můžou mluvit o tématech, která se v té
rodině neodkrývala. A všechno se vyčis-
tí a vysvětlí,“ přibližuje poslání hospicu
Markéta Blinková.

Nejčastěji hospic kontaktují onkolo-
gická centra ve chvíli, kdy propouští
domů pacienty, u nichž už léčba nepo-
máhá. „Těm lidem se najednou zhroutí
svět. Celou dobu se s nimi pracovalo,
chodili na léčbu, chemoterapie, stále to
mělo nějaký vývoj, nějakou naději, kte-
rá tím, že už ho nikam nezvou, najed-
nou zmizí,“ vysvětluje Marie Ryšková.

Nejprve je nutné zjistit, zda pacient
splňuje podmínky hospicového centra.
Například to, zda má někoho, kdo se
o něj bude starat. Nejčastěji to bývá rodi-
na, někdy jsou to ale i přátelé či sousedi.
Kromě lékařské a sociální péče poskytu-
je Strom života i takzvané odlehčovací
služby. „Náš pracovník za pacientem
dochází v průběhu dne a nějakým způso-
bem se ho snaží zabavit, povídá si

s ním, čte mu a odlehčí tím nejen pacien-
tovi, ale i jeho rodině. Protože v takové
rodině, pokud je daný stav dlouhodobý,
vzniká ponorková nemoc. A je dobré,
když se tam objeví cizí element a vnese
tam jiný pohled, řešení jiných problé-
mů, začne si povídat o normálních vě-
cech, což úplně změní atmosféru,“ při-
bližuje Blinková.

„Slyšíte ty kameny, které
dětem padají ze srdcí“
Pracovníci hospice zůstávají s umírají-
cím a jeho rodinou většinou až do po-
sledních chvil. „Chtějí to i příbuzní.
I když jsou vyrovnaní a smíření, tak ve
chvíli, kdy ten člověk vydechne naposle-
dy, tak zapomenou na to, na co byli při-
pravení. Potřebují, aby tam někdo přišel
a řekl, teď umyjeme, převlečeme a další
běžné postupy, které je třeba udělat. Ti
lidé to sice vědí, ale v danou chvíli pře-
váží emoce a někdo, kdo je v té chvíli
schopen pragmaticky přemýšlet, té rodi-
ně velmi uleví,“ říká Ryšková.

Ani smrtí ale hospicová péče nekon-
čí. Další její součástí je pomoc pozůsta-
lým vyrovnat se s odchodem jejich blíz-
kého. „Máme pravidelná setkání po-
zůstalých, kde se vzájemně mohou po-
dělit o své zkušenosti. Lidé, u nichž je

ta bolest čerstvá, ji mohou dostat ven
v kolektivu lidí, kteří zažili to samé.
A zároveň vidí naději, že lze tyto pocity
časem překonat, že bude lépe,“ popisu-
je Marie Ryšková.

Jako jediní v republice se blíže věnují
i dětem, které o někoho blízkého přišly.
Klub, v němž se mohou pravidelně schá-
zet, se jmenuje Stromeček. „Chodí do
něj děti, kterým zemřel někdo blízký:
maminka, tatínek, babička nebo děde-
ček. Moc jim to pomáhá, protože vidí
své vrstevníky, že se to dá zvládnout,“
uvádí Markéta Blinková.

„Když jsem poprvé mezi ty malé děti
přišla, tak mě z toho až záblo. Ony ale
přišly do té místnosti, viděly ty ostatní
a najednou si uvědomily, že nejsou
samy, komu se to stalo. A jakoby jste
slyšeli ty kameny, které jim padají ze
srdcí, cítily tu úlevu. Můžou mezi sebou
mluvit o věcech, o kterých třeba doma
nemůžou, protože ten druhý rodič je
smutný a bolí ho to,“ dodává Ryšková.

Pro mnoho lidí je práce v hospicu ne-
představitelná. „Já jim říkám, že je to ra-
dostná práce na smutném poli. To, že ně-
kdo umírá na nějakou nemoc, je fakt,
který změnit nemůžeme. Ale můžeme
udělat maximum pro to, aby odcházení
bylo důstojné, něžné, láskyplné a bez
bolesti,“ uzavírá Ryšková.

Díky mobilnímu hospicu mohou lidé umírat doma, důstojně, bez bolesti
a v kruhu svých blízkých. ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA
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BEST OSTRAVA s.r.o.
CENTRUM IMPREGNACE

DŘEVA A ZDIVA

Prodej přípravků BOCHEMIT, LIGNOFIX
proti plísním, houbám a dřevokaznému

hmyzu za cenu výrobce
www.bestostrava.cz

Tel./fax: 596 133 692 (od 7.30 do 16.00 hod)
mobil: 603 46 76 36, Ostrava-Přívoz,
Nádražní 138 (za restaurací Mlýn)
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Jičínské návštěvnické
centrum má první cenu
NOVÝ JIČÍN | V konkurenci stovky vy-
stavovatelů z celé Evropy se prosadilo
Návštěvnické centrum Nový Jičín –
město klobouků. Z Mezinárodního ve-
letrhu cestovního ruchu a průmyslové-
ho dědictví v polském Zabrze si přivez-
lo první místo za nejatraktivnější výstav-
ní stánek. „Porotě se líbilo pojetí a na-
bídka našeho stánku, zejména jeho inter-
aktivní prvky. Návštěvníky nejvíce zau-
jala prezentace volnočasových aktivit,
turistických a cyklistických tras. A také
regionální pochoutka, kterou jsme serví-
rovali, jablečné a tvarohové záviny. Vě-
řím, že jsme spoustu lidí přesvědčili, že
má smysl do našeho města přijet a po-
být u nás,“ řekla vedoucí návštěvnické-
ho centra Radka Bobková. (jen)

Kopřivnice bude hostit
modelářskou show
KOPŘIVNICE | Mekkou modelářů se
o následujícím víkendu stane město
Kopřivnice. Ve dnech 30. dubna
a 1. května se zde uskuteční již 20. roč-
ník mezinárodní modelářské výstavy
Beskyd model kit show. Kromě výstavy
a soutěže modelů se mohou lidé těšit na
bohatý doprovodný program, v němž ne-
budou chybět vystoupení klubů vojen-
ské historie, expozice funkční repliky le-
tadla z první světové války, ukázky dál-
kově řízených modelů či výstava mode-
lových železnic. (jen)

O víkendu se koná
Pobeskydský autosalon
NOVÝ JIČÍN | Největší motoristická
akce sezony v regionu se chystá ve
dnech 30. dubna až 1. května na zimním
stadionu v Novém Jičíně. Jubilejní dva-
cátý ročník Pobeskydského autosalonu
láká na pestrý program pro děti i dospě-
lé, jehož součástí budou i testovací
jízdy vozů Škoda. (jen)

Nejtěžší chvíli umí
udělat krásnou
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PŘÍBOR | Za příkladnou péči o své pa-
mátky se dočkal Příbor titulu Historické
město roku 2015. O ocenění se přitom
ucházely desítky měst z celé republiky.
Porota ocenila nejen loni dokončenou
rekonstrukci piaristické zahrady, ale
i dlouhodobou snahu města o obnovu
zdejších historických památek a také po-
stupné oživování dávných tradic.

Příbor patří mezi jedno z nejstarších
měst severní Moravy. Městské listiny
mu v roce 1251 udělil král Přemysl
Otakar II. „Na to, že jsme rozlohou po-
měrně malé město a máme pouze okolo
8 600 obyvatel, máme zapsaných cel-
kem 64 kulturních památek a u dalších
12 staveb a drobných památek usiluje-
me o jejich zapsání,“ uvedl příborský

starosta Bohuslav Majer. Mezi chráně-
né objekty patří například všechny kos-
tely, většina domů v městské památko-
vé rezervaci a také rozsáhlý objekt býva-
lého piaristického kláštera.

Na obnovu památek se v Příboře zača-
li zaměřovat už po revoluci. „Předchozí
režim na ně neměl tolik peněz a víme,

jak to s památkami vypadalo. Postupně
se ale objevovaly různé fondy a možnos-
ti čerpání peněz a vedení města v čele
s tehdejším starostou Milanem Strako-
šem se snažilo shánět peníze a památky
postupně opravovat,“ vzpomínal Majer.

Začalo se náměstím a kostely, které
byly v nejhorším stavu, postupně se na

etapy rekonstruoval i piaristický kláš-
ter. „A pokračujeme prakticky dodnes.
Loni jsme dokončili obnovu piaristické
zahrady,“ podotkl starosta a připomněl,
že město kromě oprav vlastních objektů
podporuje i soukromé majitele. „Máme
i vlastní program, kde se mohou vlastní-
ci památek hlásit a žádat až o 50 procent
uznatelných nákladů. Je o něj poměrně
zájem,“ dodal.

Příbor nebyl ale titulem Historické
město roku oceněn pouze kvůli památ-
kám. Komisi se líbilo také oživování
dávných zvyků. „Každé městečko mělo
nějaké tradice a u nás jich bylo poměrně
hodně. Už před lety s jejich obnovová-
ním začal místní nadšenec Mořic Jureč-
ka. A to jak s těmi církevními, tak další-
mi. Máme například valentýnskou pouť,
krmáše, masopusty, házení hořících me-
tel na svatého Jana nebo svěcení palem
na Květnou neděli,“ připomněl starosta.

Z úspěch získal Příbor 100 tisíc ko-
run v krajském kole a v republikovém
milion. „Opět půjdou do památek, uvidí
se do jakých. Uvažujeme, že je dáme
buď na opravy objektu fary, nebo na re-
konstrukci varhan ze 16. století v koste-
le sv. Valentýna,“ uzavřel Majer.

Příborský starosta Bohuslav Majer v piaristické zahradě, jejíž rekonstrukce
skončila loni. FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ

Příbor získal republikové
prvenství v anketě
Historické město roku.

Už šestým rokem se u příležitosti světo-
vého svátku životního prostředí - Dne Země
potkávají tři stovky dětí základních škol z no-
vojičínského okresu spolu s akcionáři irmy
Asompo, a.s. v areálu řízené skládky v Živo-
ticích u Nového Jičína, aby si připomenuli
pravidla ekologického chování.Ne jinak tomu
bylo i tento pátek 22. dubna, i když přece jen
s jedním podstatným rozdílem oproti minulým
ročníkům.V areálu irmy všechny příchozí přiví-
tal předseda představenstva p. Luděk Míček
spolu s ředitelem společnosti Ing. Přemys-
lem Hajníkem, ale navíc i prosluněná obloha,
která k radosti všech vydržela po celou dobu
konání akce.
K vidění byla nablýskaná komunální technika,

ze které nejvíce pozornosti poutala robotická

sekačka na trávu, která upravuje travnaté svahy
skládky, a stroj na hutnění odpadu – kompaktor.
Všechny děti se pak společně pobavily při

vystoupení klauna Hopsalína, vyzkoušely si
hrátky s mýdlovými bublinami či jízdu na divo-
ké „láhvi“. Nenásilnou formou soutěží a her si
připomenuli proč a jakým způsobem třídit
odpad, zásady recyklace a pravidla citlivého
přístupu k životnímu prostředí.
Při krátké procházce kolem skládky se do-

zvěděli, jak je možné druhotně využít 1,5 mil.
tun uložených odpadků. To, čeho jsme se už
nadobro zbavili, přináší užitek od r. 2004 jednak
při výrobě elektřiny, ale také k výrobě tepla pro
potřeby irmy k vytápění objektu, a navíc také
od r. 2009 pro potřeby sušárny, která vysouší
dřevo pro stolaře a truhlářské dílny.
Firma Asompo, a.s. (zkratka akciové spo-

lečnosti obcí měst pro odpady, pozn. redak-
ce) letos na podzim oslaví 25 let od svého

založení. Zastupitele 44 obcí a měst před lety
spojila myšlenka na vyřešení nakládání s od-
pady v okrese Nový Jičín.Výsledkem je řízená
skládka, ve své podstatě velmi unikátní pro-
jekt, neboť sama o sobě je šetrná k přírodě,
svým vzhledem nehyzdí okolí, z dálky budí do-
jem zatravněného kopce, nyní hojně posetého
kvetoucími pampeliškami.

www.asompo.cz

Děti ze základních škol novojičínského okresu slavily DEN ZEMĚ v Životicích

5plus2
■ DOBRÁ ZPRÁVA

Za péči o památky mají milion
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VERONIKA MÜLLEROVÁ

ČR | Když Vilém Čok se svojí kapelou
Nová růže vystoupil i na festivalech, kde
mimo jiné hrála také kontroverzní skupina
Ortel, řadu lidí tím překvapil. „Zrovna on,
který v Pražském výběru hraje s aktivistou
Kocábem?“ divili se mnozí. Čok ale tvrdí,
že žádným fanouškem Ortelu není. „Neza-
jímají mě, ale není nic špatného, když na
pódiu projeví svůj názor,“ tvrdí.

Nedávno vyšla vaše nová deska s ná-
zvem Zbožňuju Tvou buchtu. V roce
2008 jste zase nahrál albumČernoška
s obrovskejma kozama. Vy se v těch
dvojsmyslných názvech vyžíváte, že?
Při každém projektu se snažím udělat
něco navíc. Nějakou nadstavbu. Ať se
to týká textu určité písničky nebo
názvu alba v kontrastu s vi-
zuálem desky. V přípa-
dě Zbožňuju Tvou
buchtu jsem dlou-

ho přemýšlel, jak desku pojmenovat, ale
potom jsem složil stejnojmennou písnič-
ku a později mě ještě napadlo udělat na
přebal vizuál rentgenu mužské hlavy, ve
kterém je právě buchta. Tak jsem si řekl,
že by bylo dobré, kdyby někdo řekl na pl-
nou hubu, co v té mužské hlavě je. A tady
to je: Zbožňuju Tvou buchtu. (smích)

Takže je to takové chlapské přiznání.
Ano, chlapské přiznání a doufám, že se
s tím chlapi ztotožní. Tím nechci mužský

rod nijak dehonestovat. Ale je to zkrátka
tak. Protože jak známo, pouze přátelství
mezi mužem a ženou neexistuje.

Myslíte, že ne?
Ne, neexistuje. Některé ženy si sice mys-
lí, že by to tak mohlo být, ale muži si to
nemyslí.

O téhle dece se už nyní hovoří jako
o kontroverzní. Jakou skupinu lidí
podle vás vaše textymůžoupobouřit?
Záleží na konkrétních písních, není to
tak, že bych cílil na určitou vrstvu lidí.
Ale je pravda, že třeba závěrečná písnič-
ka, která se jmenuje Zástupy zástupů, vy-
loženě směřuje k uprchlické krizi a běžen-
cům, kteří k nám do Evropy proudí. Mož-
ná touhle písní rozhodím sandál spoustě
dobroserů a sluníčkářů.

Vposlední době uprchlickouc krizi ko-
mentujete velmi otevřeně. Čím to je,
že nyní cítíte potřebu se vyjádřit
nejen vmédiích, ale i prostřednictvím
své tvorby?
Položme si otázku: Jaká jiná hudba než
rocková je tolik sdílná a otevřená? Myslí-
te, že by taková mohla být pop music?
Pouze výjimečně. Proto si myslím, že
lidi by si rockové hudby měli vážit. Ve
svém textovém vyjádření nelže. Není
to žádná lakýrka, která předstírá, že

všechno je krásný. Svět spěje ke
spoustě závažným rozhodnutím

a to, že se veřejně vyjadřuji k to-
muhle problému – mimo jiné

i hudbou, to pramení z toho,
že cítím ohrožení. Ohrožení
Evropy. Mnoho staletí bránili
Evropu evropští králové proti

přílivu lidí z Asie a Afriky. Bráni-
li se jim, protože věděli, že se
tady ti lidé nedokážou asimilo-
vat. To, že sem s nimi může při-
jít spousta vrahů a teroristů, je
jedna věc. Ale druhá věc je,
že ty masy, které sem přijdou,
teď sice brečí, ale nebudou
brečet věčně. Je to jen momen-
tální stav. Proto tvrdím, že

omezení by mělo být opravdu
razantní, jinak Evropa skončí.

Abychom si dobře rozuměli, držím palce
všem lidem v budování jejich štěstí, ale ať
mi neberou to moje, potažmo mých dětí.

Napadá vás, jak vyjádřit podobnou
obavu, aniž byste byl označený za ra-
dikála?

To bohužel dost dobře nejde. Jednou vás
tak veřejně někdo nazve a už jste označko-
vaný. Přitom jste jenom Čech a chcete
chránit svoji zemi, jako ji chránil třeba
Karel IV. Pokud mě někdo označí za xe-
nofoba, nemá to v hlavě v pořádku.
A s lidmi, se kterými není možná disku-
ze, nemá smysl diskutovat. Naprostá vět-
šina národa se mnou souhlasí, o tom jsem
přesvědčen.

Nemyslíte, že takovým zjednoduše-
ným odsouzením nahrává i to, že jste
vystoupil na stejné akci se skupinou
Ortel?
No to jste mě pobavila… Šlo o rockový
festival, kde hrálo asi šest kapel. Nebylo
to tak, že bychom koncertovali s Orte-
lem. Účastnil jsem se s kapelou Nová
růže rockové akce, kde hrál krom jiných
interpretů i Ortel. To už jsme jednou ab-
solvovali tady v Praze koncem loňského
roku. Byl to naprosto bezproblémový
koncert, kterého jsem se účastnil i jako di-
vák. Šel jsem se podívat na Ortelovu pre-
zentaci, protože se mi doneslo, že na jeho
vystoupeních lidi hajlují a vykřikují nacis-
tická hesla. V reálu se nic takového nedě-
lo. Nikdo nevykřikoval, nikdo se nerval.
Prostě rockový koncert. Ten skončil a lidi
šli domů.

Jste fanoušek Ortelu?
Ne, nejsem. Abych řekl pravdu, Ortel mě
nezajímá. Nejsem zastánce toho, aby byl
umělec tváří konkrétní politické strany.
A že jich bylo… Ovšem to, že má někdo ná-
zor a projevuje ho na pódiu, není nic špatné-
ho. Pokud jde o nenásilí, je vše v pořádku.

Ve spojitosti s prezentací politických
názorů se hodněmluvilo o vystoupení
Lenky Dusilové a Davida Kollera na
Andělech. Spousta internetových dis-
kuzí se točila kolem toho, zda umělci
na takové veřejné projevy v televizi
mají právo. Co si o tommyslíte vy?
Když jde o přímý přenos, pro spoustu lidí
je to lákavá příležitost vylít si duši. Na po-
dobně silná sdělení ohledně obchodní poli-
tiky a mezilidských vztahů by měl být ale-
spoň dostatek času, když už není možné
vyjádřit je prostřednictvím příslušné plat-
formy, tedy v konkrétním pořadu. Vykřik-
nout do pléna tři věty mi nepřijde úplně pa-
třičné. Na druhou stranu každý má právo
na sebevyjádření, to beze sporu. Tisk oko-
lo tohoto rozpoutal zcela zbytečnou a ne-
smyslnou diskuzi, něco jako koukání se
mrtvý kočce do prd...
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Vilém Čok
■ Narodil se 7. září 1961 v Mladé Boleslavi.
■ V roce 1978 založil pražské punkové trio Zikkurat, než v únoru 1981 uskutečnil svůj životní
přestup do legendárního Pražského výběru. Vystupoval také se skupinami Moped,
Stromboli či Delirium. Nyní hraje se svými kapelami Nová růže a ByPass.

■ Hrál ve filmu V žáru královské lásky, Pražákům těm je hej, několik měsíců
uváděl v televizi soutěž Rychlý prachy jako nástupce Petra Rychlého.

■ S manželkou má dva dospělé syny. Radost mu dnes dělá také jeho téměř čtyřletá
vnučka. „Jsem jediný Dědečok, a to je velký unikát,“ říká se smíchem.

Za radikála se nepovažuje, přesto na sebe muzikant
Vilém Čok v poslední době strhl pozornost svými
názory na uprchlíky. V nové desce Zbožňuju Tvou
buchtu tématu věnoval i jeden song. „Možná tou
písní rozhodím spoustě sluníčkářů sandál,“ říká.

Ortel mě nezajímá, ale Evropa
V ětší pohodlí si slibují lidé, kteří

skoncují se zatápěním v kotli na
uhlí. Ale pozor: každé topidlo

i komín odpovídají určitému druhu pou-
žitého paliva, s čímž souvisí nejen bez-
pečnost, ale i hospodárnost vytápění.

Kdo přechází na nový druh vytápění,
musí počítat se službami kominíka, kte-
rý zkontroluje, zda je komín vůbec pro
plánovanou změnu vhodný.

Spaliny pevných paliv mají totiž vy-
sokou teplotu ve srovnání s vytápěním
kotlem na zemní plyn. Nízké teploty
spalin způsobují kondenzování vodní
páry obsažené ve spalinách a komínové
zdivo potom vlhne. Komín pak nemá
dobrý tah a hrozí, že nedokáže bezpeč-
ně odvést spaliny z lidských příbytků.

Odborník se tedy musí zaměřit na spa-
linové cesty a prověřit, zda všechno od-
chází komínem nad střechu.

Revize je nutná ihned po zapojení no-
vého spotřebiče, v době než začne slou-
žit. Pokud je byt či dům vytápěn kotli
na kapalná a plynná paliva, nemusejí
lidé únik škodlivých spalin ani postřeh-
nout. Když zjistí, že něco není v pořád-
ku, může být pozdě. Z tohoto důvodu
znalci doporučují komín kontrolovat
alespoň jednou ročně.

Ten, kdo topí plynem, musí jednou
ročně zajistit kontrolu celého spalovací-
ho procesu. Ta obnáší vyčištění hořáků,
vyzkoušení funkce pojistkového venti-
lu, termostatu a dalších součástí kotle.
Jestliže zůstane u plynového kotle zane-
sený výměník, nebudou spaliny bezpeč-
ně unikat jen do komína, ale i do bytu.

Chyba se objeví na displeji

Moderní plynové kotle mají vysokou
úroveň zabezpečení. Nejmodernější mo-
dely mají dokonce autodiagnostiku, kte-
rá majitele upozorní na stav, jenž neod-
povídá normálu a zobrazí zjištěný pro-
blém na displeji. Tato funkce upozorní
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Uvědomujete si, že v souvislosti s va-
šimi názory je velmi pravděpodobné,
ževás některépolitické subjekty oslo-
ví kvůli vyjádření podpory?
To už se stalo. Nechci být ale konkrétní.

A souhlasil jste?
Ne, protože si myslím, že ten čas ještě ne-
nastal. Souhlasil bych s tímpouze v přípa-
dě, kdyby problém uprchlíků nepolevo-
val ve smyslu, že by ho politici neřešili.
Například kvůli diktátu Evropské unie,
který tady bezpochyby je. Potom bych
asi byl nucen přitvrdit.

Pojďme tedyužpryč odpolitiky. Letos
oslavíte pětapadesátku. Povězte, je
pro rockera věk něco, s čím se musí
těžce smiřovat?
Jde o to, v jaké se cítíte kondici. V rocko-
vé hudbě je jedno zásadní omezení, a to
fyzické. Protože rockový hudebník podá-
vá na pódiu velký fyzický výkon. V oka-
mžiku, kdy už to tělo nemůže dát a muzi-
kant tam stojí jako puk s astmatem
a šedým zákalem, tak ví, že je konec
show. Je to konec poloviny, která tvoří
rock, a to je pohyb. Právě proto se snažím
věnovat sportu. Abych to mohl dělat co

nejdýl. Zatím jsem z Pražského výběru
nejvíc fit. Sedmého prosince v O2 areně
vám to ukážu (Pražský výběr zde bude
mít velký koncert, pozn. red.).

Vzpomínám si, že před lety jste byl
celkemčastou televizní tváří. Objevo-
val jste se ve spoustě pořadů. Neláka-
jí vás z televizí i dnes?
Vždy platilo takové pravidlo, že když
u nás někdo vydává novou desku, tak do
určitýchpořadůprostě vléztmusí. Z jedno-
ho prostého důvodu: Není tady totižmísto
na rockovouhudbu, pokud se bavímeo te-
levizích. Dříve, před deseti patnácti lety,
jsem v rámci propagace musel absolvovat
různé televizní show a některé mi zrovna
nevoněly. Vlezl jsem někam a pak jsem
toho litoval. To připouštím. Právě proto
jsem rád, že už je období, kdy simůžu vy-
brat. Teď už je totiž prostor i jinde.

Může si český umělec dovolit věnovat
se výhradně rocku? Je celkem běžné,
že si rockeři tu a tamodskočí dopopo-
vých vod nebo třeba do muzikálů.
Tuhle zkušenost ostatněmáte také.
Zpěváků, kteří přešli od rocku nebo
rocknrollu k popmusic, je celá řada.Ostat-

ně jmenovatmůžu třeba iKarla Gotta. Na-
jednou se přijde na to, že interpret má ne-
srovnatelně víc fanoušků, na druhou stra-
nu zpívá možná i to, co zpívat nechce. Ti
úspěšní si nechávají většinou psát písně
od renomovaných textařů, takže sami už
moc netvoří. Je to něco za něco, ale pení-
ze jednoznačně převládnou, protože v té-
hle oblasti se vydělávámnohonásobně víc
než v okrajové žánrové hudbě. I tady mů-
žeme hledat důvod úniku lidí od rocku do
pop music. Je to ovšem za cenu, že opustí
něco čistého, protože já rockovou hudbu
považuji za čistou. Pop music ne.

Proč?
Právě kvůli penězům. Funguje tam příliš
moc tlaků, které vytvářejí producenti
a gramofirmy na interprety. Když vydava-
telství nechce, aby umělec zpíval nějaký
text, takmu to prostě zakáže.Manažermu
řekne: Tady nebude to kytarový sólo, tady
zpívej jinak, v tomhle budeš chodit, tohle
bys neměl říkat… To byl jeden z důvodů,
proč jsem opustil velké gramofirmy a za-
ložil jsem si svůj label, kde si vydávám
desky, jak chci, kdy chci a zpívám si na
nich, co chci. Má poslední deska Zbožňu-
ju Tvou buchtu je toho důkazem.

Vilém Čok a ByPass

7. 5. Aš, 14. 5. Pelhřimov (fest)
3. 6. Rozvadov (slavnosti)
4. 6. České Budějovice (15:00 pivní fest)
4. 6. Jince (20:30 slavnosti)
11. 6. Třebětice uDačic (fest)
18. 6. Hrádek nadNisou (fest)
3. 7. Spálené Poříčí (fest)
30. 7. NováRole (fest), 30. 7. Liberec (fest),
6. 8. Kraslice (fest), 13. 8. Litovel (slavnosti),
13. 8. Vlčtejn (fest), 20. 8. Trutnov (fest)
27. 8. Ostrava – Rocktherapy
27. 8. Brno –Mariánské léto
31. 8. Praha –Modrá vopice (KŘESTALBA)
3. 9. Jistebník, 9. 9. Karlovy Vary – Klub
Irská, 10. 9. Brno

Chybí vám bezpečí?
Nabízíme vám ochranu.

Kamerové systémy Relicam.
Česká značka • Poradenství • Instalace

Kompletní sestavy:
2 analogové kamery 4 092 Kč
9 IP kamer 23 766 Kč
4 AHD kamery 6 899 Kč

cctv.inshop.cz 774 833 233

Reliable security systems
®

Přímý prodejce: 4ISP, s.r.o.
Purkyňova 1805, 250 82 Úvaly
tel: 272 700 340 CNC CCTV

kamera, držáky,rekordér, kabely,redukce, ...

Lokální distributoři:

BESCO Metal
Josef Hora
Petrovice u Karviné 7, 735 72
Petrovice u Karviné
tel: 777 221 104

KAMIZ
Iveta Havlická
Volgogradská 12, 703 00
Ostrava
tel: 607 012 902

Ing. Miroslav Matis
Kaštanová 693, 739 34
Šenov
tel: 608 767 458

Pavel Kepák
Polní 421, 747 19
Bohuslavice u Hlučína
tel: 777 170 262

136,-

136,- 144,-

131,-

(164,56 Kč s DPH)

99,-
(119,79 Kč s DPH)

(164,56 Kč s DPH)

(158,51 Kč s DPH)

(174,24 Kč s DPH)

144,-
(174,24 Kč s DPH)

36,80,-
(44,53 Kč s DPH)

36,80,- BM

musí být razantní. Jinak skončí

INZERCE
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JOSEF HORA

ČR | Byly to temné a kruté časy, které
v druhé polovině 17. století zasáhlyMora-
vu. Zatímco my prožíváme 30. duben
jako tradiční veselici založenou na pohan-
ském sletu čarodějnic a vítání jara, tehdy
plameny na vatrách zabíjely nevinné lidi.
Svým bezohledným honem za domnělý-
mi čarodějnicemi se proslavil nedostudo-
vaný právník jménem Jindřich František
Boblig. Inkvizitor, který si z čarodějnic-
kých procesů udělal výnosný byznys.
Všechno začalo roku 1659, kdy na žero-

tínském panství na Šumpersku propukla
vzpoura proti vrchnosti, kterou potlačila až
armáda. Byla to doba, kdy lidé věřili
v magii, jak bílou, která dodávala zdraví
nebo pomáhala domácím zvířatům, tak
v černou, která sesílala choroby nebo bou-
ře. Centrempanství byl zámekVelkéLosi-
ny severně od Olomouce, kde byla u moci
pověrčivá hraběnka Angelika Gallová.

Poddané neměla ráda, po vzpouře jim ne-
věřila, navíc byla přesvědčená, že zavraždi-
li bývalého zámeckého pána a jejího bratra
Přemka. Na její pozvání přicestoval roku
1678 již zmiňovaný66letý JindřichF.Bob-
lig, který vmládí studoval práva, ale dokto-
rát nezískal, což mu však vykonávání úřa-
du inkvizitora nebránilo. Rodák z dneš-
ních Zlatých Hor se rozhodl, že na „stará
kolena“ rychle zbohatne na čarodějných
procesech, kterých se jako přísedící účast-
nil už dlouhé roky. Tehdy bylo v soused-
ním Niském panství upáleno přes 200 lidí
a jejich majetek si mezi sebe členové tri-
bunálu rozdělovali. ProBobliga to byly pe-
níze snadněji nabyté než ty, které předtím
vydělával coby hospodský v olomouckém
vykřičeném doměU divokéhomuže.

Se střelným prachem na krku

První obětí Bobligových procesů se na
Šumpersku stala žebračka Marina
Schuchová.Ta běhemnedělnímše nesněd-

la svatou hostii, ale schovala si ji. Při tom
ji ale zahlédl ministrant a vše se nakonec
doneslo až k hraběnce a Bobligovi. Staře-
na byla zatčena. „Dorota, ta naše porodní
bába, potřebovala tu posvěcenou hostii,
aby ji dala svý krávě na kousku chleba,
aby jí začala zase dojit. Ona mi za to slíbi-
la máz hrachu a ještě trochu ječný mou-
ky,“ vypověděla při výslechu nebohá žeb-
račka. Proces trval skoro rok. Na základě
výpovědi žebračky, která po spatření mu-
čírny řekla i to, co nevěděla, byly obvině-
ny další ženy. „Výslechy začaly v září
1678, první tři ženy byly upáleny 7. srp-

na 1679. Vše podléhalo zdlouhavé byro-
kracii, kdy rozsudky musel ještě potvrzo-
vat pražský apelační soud. Odsouzené tak
čekaly na popravu téměř rok. Kat jim na
krk zavěsil váčky se střelným prachem.
Ten se poměrně brzy vzňal a nešťastnice
se udusily,“ vysvětluje Jiří Doupal, zástup-
ce kastelánky na zámku Velké Losiny.

Kladivo na čarodějnice

Kdo byly podle tehdejšího pojetí čaroděj-
nice a jak je bylomožné rozpoznat? Inkvi-
zitorům k tomu sloužilo několik publika-
cí. Jedna z nejznámějších se jmenovala
Malleus maleficarum neboli Kladivo na
čarodějnice, jehož autory byli koncem
roku 1486 dva dominikánští mniši z ně-
meckého Kolína nad Rýnem. Právě podle
názvu této knihy vznikl v roce 1969 oceňo-
vaný film režiséra Otakara Vávry Kladivo
na čarodějnice, ve kterém Bobliga skvěle
ztvárnil Vladimír Šmeral.
„Čarodějnice se s ďáblem scházely na

takzvaných sabatech, rejích, kde spolu
i s čaroději pohlavně obcovaly, oddávaly
se sexuálním orgiím a neřestem včetně ho-
mosexuálních styků. Tančilo se a hodova-
lo, požíváno bylo nejen maso nemluvňat,
ale i žáby a červi. Sabat býval zakončen

černou mší vedenou samotným ďáblem,
kde se močilo na hostie, cílem bylo ze-
směšnění křesťanského boha. Ďáblovi se
projevila náklonnost líbáním jeho rukou
a nohou či dokonce holého zadku,“ stálo
ve středověkých publikacích.
Jindřich Boblig ustanovil ve Velkých

Losinách tribunál, ve kterém zasedal a od-
suzoval ještě hejtman panství Adam Vi-
nařský, duchovní Kristián Meyer, purkra-

bí FrantišekVáclavVraný, správce hamru
Jan Richter a lesmistr Krištof Ziedler. Od-
suzoval a upaloval nejen ženy, ale i muže.
Bobligovoumotivací ke stále zvyšující-

mu se počtu procesů byl nejen zřejmě vro-
zený sadismus, ale hlavně touha po majet-
ku odsouzených. Ten si dělil spolu s členy
poroty a losinskými pány. „Vlastní upále-
ní bylo docela nákladné, kat si účtoval
11 zlatých a 40 krejcarů,“ podotýká Dou-
pal. Podle dobových údajů to byla přibliž-
němzda za 11 týdnů práce havíře či tesaře.
Losinské panství postupně začalo být

Bobligovi malé, proto se zaměřil přímo na
Šumperk, kde zničil rodinu bohatého barví-
ře Sattlera a dokonce nechal upálit i šum-
perského děkana Kryštofa Lautnera, který
proti němu veřejně vystupoval. Poté se
chtěl Boblig vydat doOlomouce, ale dopis
místních občanů císaři jeho řádění ukončil.
Leopold I. nechal roku 1696 činnost inkvi-
zice naMoravě ukončit. Přesný početBob-
ligovým tribunálem odsouzených a upále-
ných lidí není známý, v Losinách mělo jít
o 56 obětí, v Šumperku o 48. Sám inkvizi-
tor zemřel na konci ledna roku 1698.

Smilnily s ďáblem,
upalte je! Bobligův
čarodějnický „byznys“

Vladimír Šmeral coby inkvizitor
Boblig ve filmu Kladivo na čaro-
dějnice. Skutečná Bobligova po-
doba se podle historiků nedocho-
vala. FOTO | ČSFD.cz A ARCHIV MAFRA

Hospodský z vykřičeného
domu, nedostudovaný
právník. A také sadista,
který ve jménu církve
svaté rozpoutal největší
hon na údajné čarodějnice
v našich dějinách. Jindřich
Bobligměl v druhé
polovině 17. století na
svědomí desítky životů.

ZÁBLESK
HISTORIE

Z jednoho z procesů na německém území
z konce 16. století se dochovala na
mučidlech vynucená výpověď jisté selky:
„Za 40 let své praxe jsem zahubila
nejrůznějšími způsoby skoro 250 lidí,
vyvolávala bouře, zapalovala domy,
souložila s čerty, kteří semi zjevovali jako
psi, kočky, ale také jako červi či blechy,
a z těchto svazků přivedla jsemna svět
20 dětí, které jsem všechny zabila a snědla.“

104 Nejméně tolik obětí si
vyžádaly Bobligovy
procesy na Moravě.
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Pradávná bitva mezi psy a kočkami nehrozí jejich páníčkům. Zvláště
když pejskařem je zpěvák Pavel Vítek a milovnicí koček nestárnoucí
Petra Černocká. Mohutní bullmastifové jsou odvážní hlídači
a Pavla Vítka milují. To černobílý kocour se sice rád mazlí, ale Petru
Černockou venku přehlíží. Na co se chovatelé vzájemně ptali?

Petra Černocká: Ta první si nás na chalupě prostě našla. Jednu jsme si pak vzali v útul-
ku. Teď máme dvě, ale měli jsme už i tři. Asi jsem si na ně vypěstovala závislost. Při našem
povolání je kočka výhodná v tom, že nevyžaduje pravidelné procházky a nestýská se jí,
když odjedeme, třeba i na tři dny. Stačí jen hodná sousedka, která přijde každý den kočku
nakrmit. A taky je milé, že když se vrátíme, nekouká se uraženě.

Petra Černocká:Určitá nezávislost. Pes je tak trochu závislák a oddaně miluje i špatného páníčka, který nesto-
jí za nic. Můj milovaný kocour doma skoro vždy na zavolání přijde, ale v terénu, už jen když nemá celkem nic jiného
na práci. Je to kliďas, nežebrá pohledem, když je jídlo na stole, a neštěká na každého, kdo jde kolem dveří. Má svoji
důstojnost, ale zároveň se skoro pořád mazlí. Když ho pustím z náruče, tak se necítí dotčeně.

Pavel Vítek:Nevím... Domnívám se, že ano, ale určitě by hodně záleželo na tom, abych
u jejich prvního setkání byl i já. Jinak by jej brali přesně, jak jsi to nazvala: jako vetřelce
ve svém teritoriu. Pokud by kotě ale přijali, stalo by se součástí jejich smečky.

Pavel Vítek:Raději si takovou možnost ani nepředstavuji. Jsou to členové naší rodiny,
opravdoví kamarádi. Psi jsou prostě součástí našich životů už přes dvacet let a bez nich
by byl život smutnější. Navíc bych se asi nedokázal obejít bez jejich bezměrné lásky
a oddanosti. Jsem prostě pejskař tělem i duší...

PAVELVÍTEK: CO TĚ VEDLO K TOMU, ŽE SES
ROZHODLA POŘÍDIT SI KOČKU, A JAK TO ZVLÁDÁŠ?

PAVELVÍTEK: CO SE TI
NA KOČIČÍ DUŠI LÍBÍ NEJVÍC?

PETRAČERNOCKÁ:KDYŽ JSME NAŠLI V ZAHRADĚ
ZATOULANÉ KOTĚ, NAUČILI JSME NAŠEHO PSA
SE S NÍM SKAMARÁDIT. MYSLÍŠ, ŽE BY SE TI TVOJI
HAFANI DOKÁZALI S TAKOVÝM VETŘELCEM SŽÍT?

PETRAČERNOCKÁ:DOVEDEŠ SI PŘEDSTAVIT SVOJI
DOMÁCNOST BEZ PSÍCH KAMARÁDŮ?

Pavel Vítek:Myslím,
že mazanější jsou
spíš kočky. Psi bývají příměj-
ší a vyloženě vyhledávají
lidskou společnost, je pro
ně nezbytná. Kočka je větší

šelma a v nouzi se bez člověka
asi obejde, pes nikoli. Podle
mě obecně psi mají k člově-
ku silnější citové pouto než

kočky, je to dané i formou
našeho vzájemného soužití

v minulosti...

PAVELVÍTEK: JEDEN Z NAŠICH
PSŮ SI SE MNOU VŽDYCKY
„NOTOVAL“. KDYŽ JSEM SE
U KYTARY ROZEZPÍVÁVAL
NEBO SE UČIL NOVÉ
PÍSNĚ, HNED PŘIBĚHL
A ZKOUŠEL „ZPÍVAT“ SE
MNOU. JAK JE TO U VÁS?

PETRAČERNOCKÁ:
KDO JE MAZANĚJŠÍ
A SAMOSTATNĚJŠÍ? KOČKA,

NEBO PES?

Petra Černocká:Když si doma zpívám ať už s kytarou, nebo
bez, můj pes absolutně nereaguje. V tom se možná ztotožňuje
s některými rozhlasovými posluchači, kteří, jak se dnes říká,
Černockou nemusí. Pochopitelně jsem ho podezřívala, že dobré
hudbě vůbec nerozumí. Ale překvapil nás! Když běžel v televizi

film Tenkrát na západě, kde je známá melodie hraná na foukací
harmoniku, začal výrazně zpívat neboli výt, kdykoli
se motiv ozval. Tak jsme jeho talent začali
rozvíjet. Dnes když vytáhnu foukačku, tak
zpívá hned při prvních tónech. Zkus to.
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JOSEF HORA

ČR | Jeho obtloustá postava, vojenský
mundúr a lehce připitomělý výraz ve tváři
děláČesku ve světě větší reklamu, než vět-
šina z nás vůbec tuší.Vždyť sochy dobrého
vojáka Josefa Švejka najdeme třeba v Pol-
sku či v ruské Samaře. A také autor slavné
knihy jeho osudů, Jaroslav Hašek, patří
mezi nejpřekládanější české autory a je
uznávaný po celém světě. VRusku jsou po
němpojmenované ulice, vNěmeckupivni-
ce a v Moldavsku dokonce škola. V mno-
ha evropskýchměstechmá pamětní desku,
jeho portrét je na dopisních známkách,
jeho jméno nesemezinárodní vlak, obří ná-
mořní loď i vesmírná planetka.
V sobotu 30. dubna uplyne

od Haškova narození
133 let. „Do roku 2000 se
mě lidé ze zahraničí pta-
li, proč siHaškaneváží-
me, když má takový
světový ohlas. S no-
vým tisíciletím se o něj
iŠvejka zvýšil zájemko-
nečně i u nás, a tím se náš
jistý národní dluh smazal,“
říká Richard Hašek (na sním-
ku v kolečku), vnuk slavného spiso-
vatele. Svého dědu sice naživo nikdy ne-
spatřil, z rozsáhlé rodinné sbírky ho však
zná dokonale.

Další pocty se Haškův hrdina dočká
zřejmě už příští rok ve středočeskýchKra-
lupech nad Vltavou. „Zdejší nadšenci zís-
kali ve sbírce asi půl milionu korun. Také
napsali povídku, jak voják Švejk navštívil
Kralupy. Náčrtky pomníku už jsou hoto-
vé, teď by měla socha postupně vznikat.
Bude to Švejk sedící na lavici a umístíme
ho pravděpodobně na Palackého náměs-
tí,“ říká starosta města Petr Holeček.
Summa summarum:V současnosti stojí

v Česku jen jedna socha Švejka, tři sochy
Haška, existuje na 40 Haškových ulic, de-
sítky Haškových i Švejkových pivnic
a hospod a několik pamětních desek.

Švejkem proti válce

Je až s podivem, jaký zvuk
má Jaroslav Hašek

a jeho nejslav-

nější hrdina v zahraničí. Poslední pomník
Švejka mimo Česko byl vztyčen v roce
2013, a to tři tisíce kilometrů na východ
od Prahy v ruské Samaře. „Švejk tu sedí
na sudu s prachem, kouří dýmku a nic si
z toho nedělá,“ popisuje pobaveně Ri-
chardHašek. Pomník je dle autora, ruské-
ho sochaře Alexandra Kukleva, inspiro-
ván Haškovou povídkou Dobrý voják
Švejk se učí zacházet se střelnou bavl-
nou, kdy Švejk plnil výbušninou torpéda
a kouřil při tom dýmku.Následnou explo-
zi skladu jako jediný přežil a dostal za to
medaili.
„Socha je takový symbol nesmyslnosti

válečných konfliktů,“ řekl sochař, který
Švejka umístil k bývalému hotelu San
Remo, kde JaroslavHašek na jaře 1918 po-
býval. Bylo to v době, kdy po neshodách
s velením opustil československé legie
v Rusku, které zpočátku pomáhal organi-
zovat, a přidal se k Rudé armádě. Hašek se
při obraně Samary po boku rudoarmějců

vyznamenal, po jejím doby-
tí ovšem utekl dál na vý-
chod do tatarské Bu-
gulmy. „I zde se
účastnil bojů
a dva roky
před smrtí
napsal do-
konce ro-
mán Ve-
litelem
města

Bugulmy. Na dědovu památku tady dnes
stojí Haškovo muzeum. Hned vedle chtějí
v budoucnu Rusové postavit muzeum hu-
moru a ironie,“ říká. Rusům dobře známý
Švejk zdobí také zastávku metra v Petro-
hradu. Kdo tam prý sáhne na jeho kulatý
nos, budemít celý den štěstí. Ulic a pamět-
ních desek je v celé zemi nespočet, pojme-
nováno je po němmnoho pivnic a hospod.

Společnost Haška vede Nor

Celkem je po Evropě rozeseto 14 soch vo-
jáka Švejka. „Kamenný Švejk stojí napří-
klad v Humenném na Slovensku, další
bronzový v Přemyšli a Sanoku v Polsku,
Omsku vRusku, nebo takéKyjevě, Lvově
či válkou zmítaném Doněcku na Ukraji-
ně,“ vypočítává vnuk, sám čestný předse-
damezinárodní Společnosti JaroslavaHaš-
ka. „To je taková instituce, kterou dnes
vede můj kamarád Nor Jomar Honsi, jenž
mapuje spisovatelovu životní pouť a česky
se naučil po přečtení románuOsudů dobré-
ho vojáka Švejka,“ podotýká Hašek. Tato
společnost například v roce 2014 uspořá-
dala v americkém státu Iowa festival na
oslavuŠvejka, před pár lety organizova-

la velkou konferenci ve francouz-
ském Grenoblu nebo před dvě-
ma lety sympozium a veřejné
čtení z kompletníhoHaškova
díla v Milíně a Římě, které
zde vydali knižně.

INZERCE

Ačkoliv považujeme humor Jaroslava Haška za typicky
český, jeho slavný dobrý voják Švejk baví čtenáře od
Sibiře přes Itálii až po dalekou Sýrii i po téměř 100 letech.
„Švejkovumezinárodní společnost vede Nor, který se kvůli
tomu naučil česky,“ říká RichardHašek, spisovatelův vnuk.
„Haškologové jsou něco jako cimrmanologové,“ dodává
muž, který se označuje za „pitomce slavného“.

Švejkova socha v polském Sanoku.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Za řádné splácení opravdu
garantujemenižší úrok,
než je bankovní průměr.

Navštivtenáš stáneknebo
volejte zdarma800610650
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Platí do 30. 4. 2016 při splnění podmínekHomeCredit a.s., který je poskytovatelemTesco Finančních služeb.
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klientských informací. Více informací, včetně informací o registrech, najdete nawww.solus.cz, www.cncb.cz
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Fenomén Švejk. Po světě mu staví
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„Podobné akce vznikají spontánně z ini-
ciativy tamních lidí, kteří Haška a Švejka
znají a mají je rádi. Všechno vymýšlejí
oni a mě si spíš zvou, abych na slavnos-
tech promluvil. Naposledy jsem o svém
dědovi vyprávěl v Petrohradu, nedávno
v Německu a zvali mě i do Istanbulu, kam
jsem ovšem nejel kvůli ptačí chřipce, kte-
rá tam tehdy řádila,“ podotýká vnuk.

První překlad je starý 90 let

Richard Hašek dnes žije ve vilce na praž-
ské Hanspaulce, kde v horních patrech zří-
dil asi největší sbírku děl a artefaktů, které
se nějak týkají jeho slavného předka.
A právě sem před pár měsíci osobně přišli
z německého velvyslanectví. „Premiérka
spolkové země Porýní-Falc mě pozvala,
abych Jaroslava Haška uvedl do jejich
síně slávy. Je to vlastně náměstí v Mohu-
či, uprostřed je monument z oceli – trojroz-
měrná Hvězda satiry. A kolem ní osmde-
sát malých pomníčků, hvězd v chodníku.
Jaroušek je tam vedle básníka Heinricha
Heineho či herečky Marlen Dittrichové.“

A právě z Německa pochází první a nej-
starší překlad nesmrtelného románu Osu-
dy dobrého vojáka Švejka za světové vál-
ky. Je z roku 1926. Kniha byla dodnes pře-
ložena do 58 světových jazyků. „Tady je
překlad Švejka v arabštině, který vyšel
v Sýrii,“ ukazuje vnuk. „Mám pocit, že
třeba Saúdy v Saúdské Arábii by osudy
nějakého Haška nebo Švejka nezajímaly,
ale Sýrie, to byla vždycky kulturní země.“

Vedle arabského vydání má Richard Ha-
šek překlad hebrejský, hned vedle čínský
a taiwanský. „Tady je brazilský a tady vů-
bec poslední, islandský, z roku 2015. Ten
se sháněl těžko. Jsou zde i typické obráz-
ky Josefa Lady,“ podotýká s tím, že někte-
rá vydání ruská, polská, německá a další
mají své vlastní ilustrace.

Pravděpodobně největšími milovníky
Švejka jsou Poláci. „Mám knihu, kde jsou
od roku 1930 zaznamenána veškerá diva-
delní představení a filmy o Švejkovi, které
vznikly v Polsku. Poláci pochopili Haškův
humor asi nejlépe. Každý rok ve městě Pře-
myšl dělají takové manévry v dobových
uniformách k poctě Haška a Švejka,“ říká

Hašek. Poláci před několika lety také uspo-
řádali i cyklistický festival Švejk Fest Ha-
lyčyna. Na kolech se jelo z města Přemyš-
lu až na Ukrajinu do města Lvov. Na konci
akce byla na zdi lvovské radnice odhalena
kovaná silueta Josefa Švejka na kole. Vel-
kými znalci a obdivovateli Haška jsou
také Maďaři. „Všechny ty národy Hašek
zajímá ve spojitosti s tím, co se dělo za prv-
ní světové války. Někdy to přechází i do ci-
mrmanovského stylu, ale to je dobře, lidé
se mají bavit. A to vidím u těch Poláků,
Slováků, Ukrajinců, ale nakonec i Rusů, ti
všichni mají v sobě trochu toho haškov-
sko–cimrmanovského ducha.“

Haškův Švejk pronikl i do světa techni-
ky. Na trase Praha – Budapešť jezdí vlak
č. 274 Jaroslav Hašek, v Černém moři
zase pluje stejnojmenný tanker třídy
„řeka-moře“, který kotví v přístavu Kerč
na Krymu. V roce 1987 byl ukrajinskými
astronomy podle slavného spisovatele po-
jmenován asteroid č. 2734, v Moldávii ve

městě Holubinka se žáci učí na gymnáziu
Jaroslava Haška.

„Pitomci“ slavných

Starat se o odkaz svého slavného dědečka
Richarda Haška baví, zároveň takovou prá-
ci vnímá i jako svou povinnost. „Získávám
tím přátele a je podstatné, že to nebereme
zase tak vážně. Je u toho velká sranda. Já
a mně podobní jsme takoví pitomci slav-
ných,“ ironizuje pojem „potomci slav-
ných“. Během let ale Hašek o mnoho cen-
ných artefaktů přišel. „V roce 1951 byl syn
Jaroslava Haška, tedy můj otec, zatčen. Ne-
šlo o politické důvody, ale o ekonomické

záležitosti. Poté přijela Státní bezpečnost
s dodávkou a všechny zápisky a materiály,
včetně Haškových dopisů jeho ženě Jarmi-
le nebo dokonce prvního rukopisu o Švej-
kovi, odvezla. Naštěstí se třeba právě ruko-
pis neztratil a je v Památníku národního pí-
semnictví,“ vypráví Hašek, který se o po-
zůstalost soudil v 90. letech se státem.
„Soud řekl, že došlo k procesním chybám
a nic nám nevrátili. Soudit se už dál nechci,
stojí to moc peněz a energie.“

Místo toho Richard Hašek spravuje sbír-
ku, jezdí po světě a v Lipnici nad Sázavou
na Vysočině provozuje s rodinou hospodu
U České koruny, kde Jaroslav Hašek byd-
lel a napsal podstatnou část Švejka. V dom-
ku pod hradem, který si na dluh koupil, pak
spisovatel dožil poslední tři měsíce svého
života. Na památku zde bylo vytvořeno
Haškovo muzeum, jediné v Česku. „V so-
botu 30. dubna se tam zase sejdeme, pravi-
delně sem jezdí mnoho haškologů z Čech
i ze zahraničí,“ uzavírá Richard Hašek.

Když se Jaroslav Hašek (na snímku) v polovině května 1911
vracel pozdě v noci z tahu po pražských hospodách do svého
bytu, měl v kapse cár papíru. Snad to byla účtenka z posledního
lokálu. Na ní stály naškrábané, ač jinak psal krasopisně, dvě
věty: „Pitomec u kompanie“ a „Nechal se vyšetřit a kvůli blbosti
superarbitrovat“. Zmačkaný ho po příchodu hodil na zem a cár
nakonec skončil v uhláku. „Kde je ten papír?“ ptá se po probuze-
ní tehdy 28letý spisovatel své ženy Jarmily. „V uhláku,“ vyloví
umouněný cár děvče a podá ho Haškovi. Dvě věty na kusu papí-
ru byl první prazáklad jednoho z nejslavnějších románů, které u
nás kdy vznikly.
Hašek zasedá do svého křesla k dubovému stolu, začíná psát a za
několik měsíců vydává knihu „Dobrý voják Švejk a jiné podivné
historky“, která vyšla v nakladatelství Hejdy a Tůčka roku 1912.
Tedy ve stejný rok, kdy se Haškovi a Jarmile narodil syn Richard.
„Když se můj otec narodil, Jaroušek dostal od tchána peníze na ko-
čárek. Říká se, že si vzal mého čerstvě narozeného otce s sebou
do hospody, aby se pochlubil. Peníze na kočárek s kumpány pro-

pil a snad dokonce mého
otce v hospodě zapomněl,“
popisuje vnuk Richard.
Nesmrtelný román o Švej-
kovi, jehož povaha částečně
vznikala podle jednoho
pražského truhláře, byl na-
psán až později, v letech
1921 až 1923. Tedy až poté,
co Hašek prožil roky ve svě-
tové válce. A byl to jiný Švejk, román mnohem hlubší a nesrov-
natelně kvalitnější. Jak později napsal Bohumil Hrabal: „Na je-
den zátah jsem si přečetl Švejka. Je to geniálnější, než jsem mys-
lel. Je to geniální, protože teprve poté, když Hašek všechno z vál-
ky téměř zapomenul, teprve pak v tom přehodnocení, v tom pábe-
ní napsal knihu, která je čistá, jako psaná levačkou, jakoby psa-
ná po překonané kocovině. Jak se tento text liší od Haškova textu
v roce 1912 – to je pokleslá humoristická literatura.“

Dobrý den, jmenuji se Švejk
V Česku žije podle statistik webu www.kdejsme.cz 33 lidí s příjmením
Švejk. Nejvíce jich je na Chrudimsku a dále pak na Kolínsku,
Karlovarsku a Přeloučsku.

Je velmi obtížné se v dneš-
ní době velkých reklam ori-
entovat tak, aby byl kupující
absolutně spokojen. Za kva-
litu a účinnost výrobků ir-
my SENS však hovoří velký
ohlas spokojených klientů,
kteří si nemohou vynachválit
zejména přípravek na podpo-
ru růstu vlasů. Proto jsme se
zeptali zástupců irmy SENS,
aby nám sdělili něco bližšího
o svých výrobcích.
Prosím Vás, můžete nám říct
něco bližšího o Vašich výrob-
cích, týkajících se růstu vlasů,
na něž je v současné době ta-
kový ohlas?
Naše irma se zabývá distribucí
vlasové kosmetiky australsko-
maďarské irmy zn. THERMAL.
Všechny výrobky samozřejmě
prošly klinickou atestací.

Co říkáte neuvěřitelnému
ohlasu zejména na výrobek,
který podporuje růst vlasů?
Tento výrobek je připraven vý-
lučně na přírodní bázi. Obsahuje
minerální látky, proteiny, včelí
produkty, olej z kukuřičných klíč-
ků, vitaminy E, D, B a jiné přírod-
ní látky. Výsledky jsou, jak jste
podotkl, téměř neuvěřitelné.

Jak se Váš přípravek aplikuje?
Aplikace je velmi jednoduchá.
Jedna kúra se skládá ze dvou
částí – a to ze 2ks krému TH,
který se vtírá k vlasovým kořín-
kům, a 1ks šampónu TH, kterým
se vlasy po 20 minutách půso-
bení krému umyjí. U těžších pří-
padů u mužů i žen někdy dopo-
ručujeme absolvovat více těchto
kompletních kúr. Přesný návod
k použití je přiložen u každého
z výrobků.

A poslední otázka – kde lze
zakoupit Vaše výrobky a v ja-
kých cenových relacích?
Jelikož v současnosti nejsou
výrobky běžně k dostání v lé-
kárnách, může si každý zákaz-
ník přípravky koupit nebo ob-
jednat u irmy SENS – 697 01
Kyjov, Komenského 606, tel.:
518 615 091 a to TH krém
za 330,– Kč a TH šampón
také za 330,– Kč, jedna kúra
za 990,– Kč.
Děkuji za rozhovor a přeji
mnoho úspěchů.

připravil M. K.

vlasy
nepadají
www.thermal-sens.cz

inzerce

SENS
Komenského 606,

697 01 Kyjov
tel.: 518 615 091

www.thermal-sens.cz

S

sochy, čtou ho i v Sýrii

Námět na Švejka skončil v uhláku
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„babicovat“
vařit z náhražek surovin, které výrazně
sníží chuťovou/estetickou hodnotu pokr-
mu, například zaměnit hovězí svíčko-
vou za telecí párky, smetanu za nízko-
tučné mléko či mléko za vodu; inspiro-
váno chováním moderátora pořadu Ba-
bicovy dobroty Jiřího Babici
„dělat Zagorku“
váhat, nemoci se rozhodnout; ve tvaru
„nedělej Zagorku“, popřípadě „nedělej
Dášu“ se používá jako výzva k nějaké
akci či činnosti
„vykontit“
vytáhnout z kontejneru
„pejnout“
zaplatit; z anglického „pay“
„vybrabčit“
vykrást, okopírovat, vysbírat

„digitální půst“
čas, kdy člověk není online a nevyužívá
žádný digitální prostředek
„chrouny“
konce velmi odrostlých vlasů, které
dlouho neviděly nůžky
„jet na Mikeše“
vyrazit na výlet do přírody jen se zabale-
nou celtou a žádným dalším vybavením;
podle kocoura Mikeše od Josefa Lady
„jet čtvrté gumy“
mít určitý věk, v tomto případě překro-
čit třicítku (30 až 40 let)
„ňuňatý“
roztomilý
„ócéčko“
libovolné obchodní centrum
„opilcův kompot“
utopenec s cibulí

„Google budeme jednou psát jako Gúgl,“ tvrdí Oliva
ČR | Čeština podle ředitele Ústavu pro jazyk
český Karla Olivy nepatří mezi jazyky, které by
nyní trpěly nedostatkem nových slov. Nebylo
tomu tak však vždy. „Čtyřicet let se zdejší
společenská situace nevyvíjela. Byla zamrzlá jako
králík před krajtou. A protože nepřicházely nové
věci do života a pojmy, tak se náš slovník příliš
nerozšiřoval,“ vysvětluje jazykovědec pro 5plus2.
Jak dodává, nelze sice vyjádřit čísly, jakým
tempem se naše slovníky rozšiřují, avšak celkem

jasně se na této křivce odráží spojitost mezi jazykem a společenskou komunikací.
S otevřením hranic a následným nepřehlédnutelným vlivem globalizace prudce zesílilo
proudění nových slov do našeho jazyka.Web Čeština 2.0, který je jakýmsi slovníkem
nových a často i bizarních pojmů a slovních spojení, patří podle něj spíše do kategorie
jazykových legrácek. „Nechci to úplně vyloučit, ale jen málokdy se stane, že se takové
slovo skutečně stane běžným,“ říká na vrub obsahu tohoto internetového slovníku.
Karel Oliva také zdůrazňuje, že příliv nových pojmů do češtiny zdaleka nemají na svědomí
pouze informační a komunikační technologie a jejich sílící vliv na společnost. Stejně
zjednodušené je tvrzení, že přejímáme pouze slova z angličtiny. „Otevřeli jsme se světu
například i v oblasti kulinární. A anglická ani americká k těm nejlepším světovým
kuchyním jistě nepatří. Takže jsme přejali nespočet slov od jiných národů. Například
croissanty z francouzštiny, všechny ty tagliatelle, farfalle, penne z italštiny. Říkáme běžně
döner kebab z turečtiny, gyros z řečtiny a tak dále. Když jsme žili za ostnatým drátem, tak
jsme pochopitelně nic nepřejímali,“ přibližuje Oliva. Nová slova je podle něj však
zapotřebí vždy řádně počeštit. „Za několik desítek let, pokud ještě vydrží nějaký
Google, tak ho budeme psát pěkně s čárkovaným ú,“ má jasno Oliva. (vrm)

Jako bychom snad ani nemluvili stejným jazykem.
Do češtiny pronikají slova, kterým starší část populace
ani nerozumí. Také pro ně je určený projekt Čeština 2.0.
Originální slovník na webu www.cestina20.cz může
tvořit kdokoli, a tak se už osm let plní neotřelými slovy,
která ještě před nedávnem neexistovala. Jsou jich tisíce.

Nová čeština? Ócéčko i vykontit

INZERCE



Pro koupi dluhopisů volejte  515 555 555

Dluhopisy eFi Palace
Investice na 2 roky
Společnost eFi Palace, s.r.o., která je součástí koncernu e-Finance, a.s., vydává další emisi dluhopisů areálu ubytovacího
a hotelového komplexu eFi Palace Hotel, nacházejícího se v centru Brna, jehož příjmy jsou generovány z pronájmů
nemovitostí, a to ubytovacích jednotek, bytů a nebytových prostor. Tyto dluhopisy jsou určeny pro investory se zájmem
o investování do produktu spojeného s konkrétní nemovitostí.

 Úrokový výnos
Dluhopisy nesou pevné zhodnocení ve výši 4,5 % p.a. Uvedený úrok je fixovaný po celé dvouleté období a jeho výše se nemění bez ohledu na
případný pokles bankovních úrokových sazeb. Úrok bude majiteli dluhopisu vyplácen po prvním roce a po dvou letech při splacení celé investice.

 Upsání a koupě dluhopisů
Nejprve uzavřete smlouvu o upsání a koupi dluhopisů, poté uhradíte emisní kurz upsaných dluhopisů, a to buď převodem na účet, který je ve
smlouvě uveden, nebo v hotovosti (hotovost pouze do ekvivalentu 270 000 Kč), a následně Vám budou předány dluhopisy. Dluhopisy mohou
být také zaslány poštou jako pojištěná cenná zásilka. Smlouvu o upsání dluhopisů je možno uzavřít přímo v budově eFi Palace, korespondenční
formou nebo po vyplnění formuláře na adrese www.efipalace.cz.

eFi Palace

Pro koupi dluhopisů volejte  515 555 555

Dluhopisy e-Finance
Investice na 5 nebo 10 let
Realitní skupina e-Finance, a.s. vydala již tři emise dluhopisů e-Finance s pevným ročním výnosem 7 % a jednu emisi
s pevným ročním výnosem 6 %, jejichž emitentem je společnost e-Finance, a.s.

 Úrokový výnos
Od počátku emise dosáhnou dluhopisy 34 % výnosu za 5 let a 79 % výnosu za 10 let! Dluhopisy E-FINANCE IV nabízí mimořádnou příležitost
zhodnocení vložených finančních prostředků s průměrným ročním výnosem 6 %, po dobu pěti nebo deseti let, dle vlastního rozhodnutí investora.
Hodnota dluhopisu se navyšuje každý den o alikvotní část výnosu.

 Upsání a koupě dluhopisů
Nejprve uzavřete smlouvu o upsání a koupi dluhopisů, poté uhradíte emisní kurz upsaných dluhopisů, a to buď převodem na účet, který je ve
smlouvě uveden, nebo v hotovosti (hotovost pouze do ekvivalentu 270 000 Kč), a následně Vám budou předány dluhopisy. Dluhopisy mohou
být také zaslány poštou jako pojištěná cenná zásilka. Smlouvu o upsání dluhopisů je možno uzavřít přímo v budově eFi Palace, korespondenční
formou nebo po vyplnění formuláře na adrese www.e-finance.eu.
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Česky, ale zdravěji. Více
zeleniny dejte i do svíčkové
Jíst česky se dá i zdravě. Jen si musíte
umět poradit s některými nástrahami. Tak
třeba zahušťujte strouhanou bramborou, ni-
koliv bílou moukou, místo smetany přidá-
vejte do omáček tvarohovou lučinu a vařte
se spoustou zeleniny. I u svíčkové navyšte
její množství, omáčka se vám tím přiroze-
ně zahustí a bude mít výraznější chuť.
A jezte také dušenou mrkev, kedlubnové

zelí a jiné zeleninové recepty. Vyhýbat se
nemusíte ani masu. Když si vyberete dob-
rý chov, můžete využívat české maso, co
hrdlo ráčí. Od kuřecího, přes králíky až po
česká hovězí plemena. Jsou tu také sádky
s rybami, nejvíce se hodí pstruzi a líni.

Lněné semínko jako
potravinový superman
I v Česku máme takzvané superpotraviny,
tedy pro zdraví mimořádně prospěšné suro-
viny. Jde například o lněné semínko, které
je bohaté na nenasycené mastné kyseliny
omega-3, vlákninu a látky, kterým se říká
lignany (ty působí jako antioxidanty). Dále

také ořechy, borůvky nabité vitaminem C
a železem, šípky, které povzbuzují imunitu
obsahem vitaminu C, nepasterizované ky-
sané zelí plné enzymů podporující trávení,
vlákniny, vitaminu C a probiotických bak-
terií a nakonec výhonky jako třeba řeřicha

a jiné klíčky. Výhonky jsou naplněné enzy-
my, chlorofylem, vitaminy, minerálními
látkami a příznivě ovlivňují zažívání, proto
se velmi často používají při detoxikaci.

Jáhly i pohanka se vrací
na naše stoly, dodají energii
Mezi nejzákladnější potraviny českého ze-
mědělství dříve patřily jáhly, pohanka,
brambory, ovesné vločky, žitná mouka.
A ty se dnes postupně vrací mezi žádané
a oblíbené. Dodávají tělu především ener-
gii, obsahují vlákninu, vitaminy skupi-
ny B, vápník, některé zase rutin a podob-
ně. Pěstovali jsme a využívali množství
rostlin, které poskytují oleje, jež tvoří také
nezbytnou část našeho jídelníčku.

Kváskový chléb je nabitý
minerálními látkami
Vašemu tělu prospěje i tradiční české peči-
vo. Kvalitní kváskový chléb, ideálně z žit-
né mouky, je nabitý minerálními látkami
(hořčík, vápník), vitaminy (například sku-
piny B) a vlákninou. Je tedy vhodný i pro
redukční jídelníček. Stejně jako u jiných
sacharidů je vhodnější pečivo konzumo-
vat spíše dopoledne, aby se vám snáze daři-
lo hubnout, ale jinak se ani chlebu skuteč-
ně vyhýbat nemusíte.

Co k nám letí přes půl
Země, to se sklízí nezralé
Naše tělo je nejlépe vybavené na zpracová-
ní lokálních surovin, uzpůsobovalo se
tomu po celá staletí. Proto například po
ananasu mnoha lidem brní jazyk nebo pálí
žáha. Přitom je to velmi zdravé ovoce.
Naše zažívání ale na něj není připravené.
Brnění jazyka také může ukazovat na mož-
nou potravinovou alergii, která může být
dána mimo jiné faktem, že dané produkty
nejsou sklízeny ve fázi zralosti. Cokoliv,
co k nám putuje přes půlku zeměkoule, se
sklízí zelené, nezralé, aby pak ovoce nebo
zelenina dozrávaly cestou, ve speciálním
plynném prostředí. Také tu jsou chemická
ošetření proti plísním a škůdcům, jež by
mohli ovoce a zeleninu napadnout cestou.

5plus2
■ RÁDCE

Kamila
Novotná
nutriční
specialistka,
Svět zdraví
(svet-zdravi.cz)

Markéta
Brožová
hlavní trenérka
fitness center
pro ženy
Contours
(contours.cz)
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Jarní očista těla Made in Czech
Expertky na zdravý životní styl radí, jak detoxikovat a povzbudit organismus domácími potravinami



Kamenné zdraví, s.r.o.
Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712

www.kamennezdravi.cz

Jsem lékařka na odpočinku, 70 let, 9 let jsem přesluhovala, nyní již neordinuji. Pracovala jsem 22 let jako přednostka hema-
tologického a transfúzního oddělení v nemocnici v Novém Jičíně. Posledních 30 let se zabývám i přírodní medicínou, rychle
jsem totiž zjistila, že ji lze výborně kombinovat s tou oiciální západní. Za posledního půl roku jsem spotřebovala 12 plechovek
mletých Schindeleho minerálů jak na sobě, tak na lidech, kteří se na mě obracejí v situaci, kdy jim západní medicína dostatečně
nepomáhá. Zde jsou moje poznatky s léčebnými účinky Schindeleho minerálů:
pacient, 47 let.
Před 2 lety provedena angioplastika věnčitých tepen se zavedením dvou stentů. Přetrvával zvýšený krevní tlak s hodnotami

okolo 160/100 mmH navzdory trojkombinaci antihypertenziv. K úpravě Tk došlo 4 týdny po zahájení užívání Schindeleho
minerálů, nyní Tk stabilizován na 130/80. Efekt přetrvává při pokračujícím užívání antihypertenziv a Schindeleho minerálů.
pacientka, 46 let.
Několik diagnóz při autoagresivním zánětu u rodinné dispozice. Crohnova nemoc, revmatoidní artritis a chronický zánět štít-

né žlázy. Při středně intenzivní léčbě stabilizace stavu s přetrváváním obtíží, které jsou mírnější. Šest týdnů po zahájení užívání
Schindeleho minerálů pacientka viditelně přibrala několik kg a má velmi dobrou náladu, takže nebylo ani nutné se ptát, jak se
cítí. Efekt přetrvává při pokračující předepsané léčbě a užívání Schindeleho minerálů.
pacientka, 67 let.
DlouhodobězvýšenýTk,užíváantihypertenziva,nynívtrojkombinaci.PřestovýrazněkolísajícíTk,vrozmezí110/60-210/100,kdy
vzestuptlakudoprovázíúzkostabušenísrdce.6týdnůpozahájeníužíváníSchindelehominerálůpostupnáúpravaastabilizaceTk,
nahodnotách120-150/80,vymizelobušenísrdceaúzkost.Rovněžvýraznězvýšenáchuťkjídluaúpravazažívání.Vymizeníbolesti
a závratí způsobených změnami na krční páteři. Minerály a předepsané léky nadále užívá.
pacient, 76 let.
Sklon k zácpě, artróza kolene III. stupně. Při užívání Schindeleho minerálů rychlé vymizení zácpy. Vymizení bolestí kolene při

chůzi, přetrvávají tzv. startovací bolesti při zahájení chůze.

Já sama užívámminerály kvůli potížím, které nevyžadují léčbu farmaceutickými preparáty, ale narušují pocit zdravotní pohody.
Rychle došlo k vymizení zvýšené citlivosti hlezenních kloubů, k normalizaci chuti k jídlu a zažívání, vymizení občasného bušení
srdce večer a ranních pocitů deprese. Schindelehominerály užívám nadále v upravené, nižší dávce. Dlemých prvních zkušeností
je účinek užívání Schindelehominerálů v souladu s tím, co uvádí řada jiných uživatelů. Schindelehominerály obohatily významně
škálu toho, co používám. Také i díky přijatelné ceně, za kterou lzemít unikátní efekt. Mám namysli účinek na krevní tlak, který při
hypertenzi snižují a stabilizují a to včetně kolísavé hypertenze. Také se mi líbí účinek na chuť k jídlu a zažívání, který se projevuje
i u onkologických pacientů. Ve vztahu k pohybovému aparátu předpokládám, že se uplatňuje především protizánětlivý účinek
minerálů. Pokud jde o užívání, mělo by být zřejmě dlouhodobé, s tím, že si uživatel po dosažení efektu může upravit dávkování
podle svých individuálních potřeb.

MUDr. Jiřina Kováčová, Uherský Brod

Záruka původu a složení minerálů dána rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
www.mineralien.co.at
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Kyselina křemičitá 67,060 g Měď 0,7 mg
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0Hořčík 126 mg Chrom 0,57 mg

Železo 499 mg Nikl 1,11 mg
Vápník 167 mg Kobalt 0,96 mg
Draslík 134 mg Vanad 0,99 mg
Mangan 14,4 mg Titan 13,1 mg
Sodík 16,2 mg Bor 0,65 mg
Zinek 1,7 mg Molybden 0,1 mg

minerály v Kapslíchmleté minerály v plechovce

2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
4 ks = 515 Kč/ks

6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks

2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus
4 ks = 716 Kč/ks

6-11 ks = 691 Kč/ks
od 12 ks = 661 Kč/ks

595 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.

798 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.

Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2 462 Kč (+ kniha zdarma).

Denní náklady na užívání jsou v hodnotě jedné pralinky,
sladké oplatky nebo, chcete-li, dvou cigaret.

Studii potvrzující skvělé účinky Schindeleho minerálů si můžete přečíst i stáhnout na našich stránkách.

Kdokoliv se bude chtít svěřit a podělit se svými zkušenostmi při užívání Schindeleho minerálů, je vítán. Vybraným
ohlasům pošleme plechovku minerálů zdarma. Ideální je potvrzení zlepšení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem.

schindelehominerály - názor léKaře

INZERCE
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ČR | Když se na jaře roku 1950 uskuteč-
nilo v Československu sčítání obyvatel,
bylo to nejen po 20 letech, ale hlavně po-
prvé od konce druhé světové války.
K pečlivému vyplnění formulářů ve fil-
movém spotu tehdy vybízel dokonce
i Jan Werich coby vodník Čochtan.

Republika poničená válkou a statisíce
obětí, odsun milionů lidí především ně-
mecké národnosti a také návrat našich
lidí z ciziny rozprášil data statistiků zís-
kaná při posledním sčítání v roce 1930.
Proto se 1. března 1950 sčítací komisaři
rozešli po československých domácnos-
tech znovu. Státní aparát považoval tak-
to získaná data za tajná a publikovaná
byla až po několika letech, a to jen
v sotva dvou stovkách výtisků určených
pro vybrané osoby a úřady. Na veřejnost
se dostala až v roce 1962. Poslední sčítá-
ní obyvatel se v Česku uskutečnilo před
pěti lety, jeho výsledky byly zveřejněné
po třech měsících a jsou volně dostupné.

Týdeník 5plus2 přináší ve spolupráci
s Českým statistickým úřadem srovnání
nejzajímavějších dat z roku 1950 s těmi
nejaktuálnějšími, které vyplynuly ze sčí-
tání v roce 2011. (jos)

NÁRODNOSTI
1950

Češi 8,3 milionu (včetně Morava-
nů a Slezanů), Slováci 280 tisíc,
Němci 160 tisíc, Rusové a Ukra-

jinci 19 tisíc

Současnost
Češi 6,7 milionu

(+ Moravané 621 tisíc, Slezané
16 tisíc), Slováci 190 tisíc,

Němci 19 tisíc, Rusové a Ukra-
jinci 71 tisíc, 2,6mil.

neuvedlo

Údaje z roku 1950 jsou z oblastí
dnešní České republiky. Při
sčítání v roce 2011 uvedlo 20 tisíc lidí
národnost jako „česko-slovenskou“.

V roce 2011 4,66 milionu lidí údaj
o víře nevyplnilo, 3,6 milionu uvedlo,
že jsou bez vyznání.

V roce 1950
končilo
rozvodem
zhruba 10%
manželství,
v současnosti
je to přes
50%.

NÁBOŽENSKÉ
VYZNÁNÍ

1950
římskokatolické 6,8 mi-

lionu, pravoslavné 50 tisíc,
židovské 8 tisíc

Současnost
římskokatolické 1,1 mi-

lionu, pravoslavné 26 tisíc,
islám 3,5 tisíce, židovské

1,5 tisíce

ROZVEDENÍ
LIDÉ
1950

130 tisíc lidí Současnost
1 000 000 lidí

Češi v číslech a faktech. Tak se

INZERCE
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neděle
21.30

„Údaje ze sčítání byly dřív tajné“
Unikátní údaje o naší minulosti mají nejen nejrůznější
historické ústavy, ale také Český statistický úřad (ČSÚ).
Ten archivuje mimo jiné data i ze sčítání obyvatel. „Některé
údaje byly dřív tajné, dnes už jsou ale k dispozici všem,“ říká
pro týdeník 5plus2 předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Proč byly výsledky sčítání z roku 1950 tajné?
Bylo to z rozhodnutí tehdejší moci. Šlo o politické důvody
a o ochranu státu. Veřejnost mohla výsledky sčítání

zhlédnout až v roce 1962. Dnes jsou data samozřejmě dostupná komukoliv. První výsledky
sčítání v roce 2011 byly dostupné už po třech měsících od ukončení zjišťování. Okamžitě
jsme je zveřejňovali na webových stránkách www.scitani.cz, kde jsou stále k dispozici.
Jak průzkumy vypadaly v minulosti?
V samostatnémČeskoslovensku proběhla před rokem 1950 celkem dvě sčítání, a to v letech
1921 a 1930. Na našemúzemí se však soupisy obyvatel uskutečnily již ve středověku, kdy byly
prováděny k vojenským a daňovýmúčelům. Pravidelná sčítání lidu byla zakotvena v roce 1753
z rozhodnutí Marie Terezie. Jako přechodmezi soupisy obyvatel amoderním sčítáním lidu pak
bývá označováno sčítání z roku 1857, které se poprvé konalo k jednomu rozhodnému okamžiku.
V čem byly hlavní rozdíly mezi posledním sčítáním před pěti lety a tím v roce 1950?
V roce 1950 se sčítání poprvé konalo na celém území státu, a to zároveň se sčítáním domů
a bytů. Jenomže tehdy se ještě nepodařilo tato data vzájemně spojit. Šlo také o sčítání,
ve kterém byly výsledky naposledy zpracovány podle místa přítomnosti sčítaných osob
v den sčítání, nikoliv podle místa jejich trvalého bydliště, jak tomu bylo v roce 2011. Mezi
údaje, které se v roce 1950 šetřily, ovšem před pěti lety nebyly součástí dotazníků, patří
název firmy, v níž osoba pracovala, nebo reemigrace do Československa.

změnil národ za šest desítek let
LIDÉ BEZ
VZDĚLÁNÍ

1950
21 tisíc

(+ 63 tisíc neuvedlo)

Současnost
43 tisíc

(na našem území žije nyní
zhruba o 2 miliony lidí starších
15 let více než v roce 1950)

U lidí narozených v roce 1950 se
očekávala délka života v průmě-

ru u mužů 62 let, u žen 67 let.
Nyní je to o 14 let více.

V obou případech jde o lidi starší 15 let,
kteří nedokončili ani první stupeň jakého-
koliv typu základní školy.

1950
4,8% populace

Současnost
12% populace

LIDÉ STARŠÍ
70 LET
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Mýtus 1.: Sršeň je nejjedovatější
To, že je sršeň obrovská vosa, ještě ne-
znamená, že její žihadlo je nebezpečněj-
ší než vosí či včelí. Budí sice strach, ale
agresivní není. Bodá pouze v sebeobra-
ně, když brání své hnízdo. Stačí ji neod-
hánět mácháním rukou. Její jed je stejně
toxický jako vosí, ale daleko méně než
včelí. Bodnutí sršně je nebezpečné jen
pro alergiky.

Mýtus 2.: Čmelák nebodá
Čmeláci mají také žihadla, tedy jejich sa-
mičky. Navíc používají i kusadla, mohou
tedy bodnout i kousnout. V přírodě však
na člověka útočí jen vzácně. Bodnutí není
bolestivější než od vosy či včely a žihadlo
stejně jako u vosy v ráně nezůstává.

Mýtus 3.: Klíště chytneme jen v níži-
nách a v lese
Dnes už neplatí, že byste klíště nemohli
chytnout i na horách. Kvůli oteplování
se objevují i v oblastech nad 800 metrů

nad mořem. Kromě lesa žijí i na lou-
kách, v parcích nebo zahradách u domů.
Jednoduše všude tam, kde je tráva vyšší
než dvacet centimetrů.

Mýtus 4.: Klíště je nutné udusit
Nasáté klíště na lidské kůži. Rady babi-
ček, že musíme před vyndáním zakous-
nuté klíště potřít olejem, dávno neplatí.
Dušené klíště totiž uvolňuje ze střevního
obsahu bakterie do krve člověka, navíc
změkne a snadno ho při vyndávání pře-
trhnete. Nejsnáze klíště odstraníte pinze-
tou nebo speciálními kleštěmi. Na klíště
nesahejte holýma rukama a ránu vydezin-
fikujte, abyste nepřenesli infekci.

Mýtus 5.: Blechy psí na lidi nejdou
Proslulá filmová hláška nefunguje. Lid-
ská blecha je poměrně vzácná, další dru-
hy, které se u nás vyskytují, jsou blechy
psí a kočičí. I když ze zvířat na člověka
přeskočí jen vzácně, stát se to může. Pře-
devším tehdy, když kočka či pes v domě

delší dobu nejsou. Vylíhne se totiž nová
generace blech, která začne hledat potra-
vu. A pak nepohrdnou ani krví lidskou.

Mýtus 6.: Květované šaty lákají včely
Je pravda, že si hmyz snadno splete pestré
oblečení s květinami. Nemusí to však být
nutně jen kvítka na šatech, důležitá je ba-
revnost. Lákadlem pro včely budete v záři-
vě žlutém tričku, naopak nevýrazné košile
si ani nevšimnou, i kdybyste na ní měli
zobrazenou celou louku. (re, iDNES.cz)

Sršeň není agresivní, čmelák kouše
Některémýty o havěti kolem nás se dostaly i do filmu. Třeba, že psí blechy nejdou na člověka. Jaká je pravda?

INZERCE

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2
ZDRAVÍ

Zakoupíte v síti prodejen
Teta drogerie, Makro, Penny market, Albert,

Globus, Rossmann, Billa a v našich lékárnách.našich lékárnách.

www.alpa.cz

Odpuzuje komáry, ovády,
klíšťata a další druhy

bodavého hmyzu. Obsahuje
28% účinné repelentní

látky – Diethyltoluamidu,
což jej řadí mezi

nejúčinnější repelenty
na trhu.
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SPREJ FORTE

Od

bodbb av

Zakoup
rogerie, Makro, Penn
Rossman Billa a vn, Billa a v

www

28% účin
tky – Diet

co
nejjjjjjjúčiúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú nn

2
llát

TetTeta da d
GGlobus, R

VY NEČEKEJTE A OBJEDNEJTE SE NA PREVENTIVNÍ
PROHLÍDKU V PTC, NEJLÉPE IHNED

PREVENCE + PROTONY = 97% ÚSPĚŠNOST

www.ptc.cz

VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz

BÁSNÍCI NA
ZÁZRAK ČEKAJÍ

V KINECH OD 14. 4. 2016

PROTONOVÁ LÉČBA

RAKOVINA
PROSTATY
PROTONOVÁ LÉČBA

Komáři ohrožují
i vaše domácí mazlíčky

■ V souvislosti se zdravím psů a koček
jsou komáři často podceňovaní, ačkoliv
i pro ně představují určité riziko
v podobě přenosu infekčních
onemocnění, jako je například srdeční
červivost a leishmanióza.

■ Tyto nemoci mohou způsobit vážné
komplikace, na zvíře přitom může
nákazu přenést pouhé bodnutí komára.

■ Zmíněná onemocnění se totiž
nevyskytují jen v teplých exotických
zemích a jižních státech Evropy, ale
v posledních letech i u nás, konkrétně
na jižní Moravě na Břeclavsku
a Hodonínsku. Proto se vyplatí
i u mazlíčků myslet na vhodný
repelent, případně antiparazitární
přípravek s repelentním účinkem).

Zdroj: iDNES.cz
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K písničce Katka si Miroslav Žbirka
napsal hudbu i text. Inspiroval se
vzpomínkami na ženu, se kterou se
seznámil na jednom ze svých koncer-
tů. Dnes je z ní Žbirkova manželka.
„Písnička je ve slovenštině, ale najed-
nou se v ní objeví česká sloka. To
lidi zmátlo. Češtinu jsem přidal, pro-
tože Katka byla z Prahy,“ prozradil
Žbirka rádiu Český Impuls AM 981.

Miro Žbiro do textu zakódoval i od-
kazy na své oblíbené písničky. „Vlo-
žil jsem tam slova z několika čes-
kých rockových písní. Takže zašifro-
vaných věcí je tam víc,“ svěřil Žbir-
ka s tím, že tajné vzkazy v písničce
odhaluje poprvé.

Catherine,
ja ťa veľmi ľúbim,
čo len budeš chcieť, všetko na svete
sľúbim...

(Hudba a text: Miroslav Žbirka)

Proč písnička Michala Davida Pár
přátel vznikala ve Švýcarsku, uslyší-
te dnes v 11:30 na rádiu Český Im-
puls. Druhý program Ráááádia Im-
puls můžete poslouchat na středních
vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo na
www.ceskyimpuls.cz. (tom)

Dnes na Impulsu
Hostem
dnešního pořadu
Haló, tady
Impulsovi bude
moderátorka

Klára Doležalová. Poslouchejte
každý pátek na Rádiu Impuls.

ČR | Česká miss
z roku 2013 amo-
derátorka Gabrie-
la Kratochvílová
prozradila v ran-
ním vysílání Rá-
dia Impuls, že

nové bydlení, děti a svatba jsou teď pro ni
a jejího přítele hlavními tématy. Odmítla
však odtajnit konkrétní termín, kdy si ko-
nečně řeknou své ano. „Děláme všechno

pro to, aby to zůstalo jenom mezi námi
a rodinou,“ hájila si s úsměvem Krato-
chvílová své soukromí. Více sdílná neby-
la ani pokud jde omísto obřadu. „Bude to
v přírodě,“ smála se kráska, která se neta-
jí tím, že zkušenost ve zpravodajství jí za-
jistila spoustu dalšíchmoderátorských pří-
ležitostí, tedy i přivýdělků.Kromě nejrůz-
nějších akcí moderuje také například ma-
turitní plesy a výjimečně i večírky. „Mu-
sím říct, že je to mimo jiné fantastická

možnost si vydělat,“ přiznává. Kromě
uvádění zpráv se před kamerou Krato-
chvílová objevila také jako herečka, a to
ve filmu Bony a klid 2. Zatím to však
byla jediná větší filmová příležitost, a jak
se zdá, o další se sympatická brunetka za-
tím nepere. „Na castingy sice nechodím,
ale jako malá jsem chtěla být herečka.
Třeba se s tím ještě bude dát něco dělat,“
uvedla Kratochvílová v pořadu Haló,
tady Impulsovi. (vrm)

* ilustrační fota, ceny jsou uvedeny včetně DPH

BubnovásekačkaVARIDS-521ZAGATHA

a dalších 12 modelů sekaček na vysokou trávu
za skvělé cenyod17 990 KČ

BDR-620 LUCINAMAX
multifunkční sekačka, možnost připojení
vyžínače křovin VM-580, sněžného pluhu
SP-800 či pasivního kartáče PK-950

26 990 Kč

CZ

ZNAČKOVÍ PRODEJCI: Baška, JAN FOLDYNA, Baška 41, T 558 649 049 • Hranice, Drahoslav Šobora, Tř. 1. máje 0, T 581 604 962 •
Kroměříž, LADISLAV KARAFIÁT, Velehradská 579, T 573 330 019 • Mohelnice, ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA, Třebovská 18, T 725 253
523 • Olomouc, AGROCENTRUM DFG, Týnecká 826/55, T 585 154 632 • Olomouc, BRONISLAV DOLANSKÝ, Dolní Novosadská 30, T 731
718 718 • Opava, MICHAL PLAŠIL, Ratibořská 127, T 553 732 554 • Ostrava-Vítkovice, BG Technik, Místecká x Rudná, T 596 781 718 •
Přerov, KONVIČKA,MaláDlážka14, T 731900330 •Třinec, TURPIL, Oldřichovice 164naproti rest.Napoleon, T 558272006, 737363306
• Uherský Brod, TECHNIKA PETR TROJAN, Vlčnovská 758, T 602 601 316 • Uherský Brod-Těšov, MIKRA ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA,
Těšovská 177, T 572 633 700, 732 468 028 • Vizovice, AGRO SMETANA, Zlínská 703, T 577 452 870 • Vsetín, TECHNIKA POLÁČEK, Prům.
zóna Bobrky 2149 (vedle STK), T 733 664 654 • Zubří, ANTONÍN ŠUPLER, U Bečvy 261, T 571 658 001, 571 658 222

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

BubnovásekačkaVARIDS-521ZAGATHA

sekaček na vysokou tráv

17 990 KČ
odolný, inovativní HDG bezpečnostní kryt
disk se čtyřmi originálními noži (uložení T-Bar)
nezávislé zapínání sečení a pojezdu
pevná náprava pro přesné vedení stroje
řídítka výškově nastavitelná do 6 poloh
bezpečnostní brzda disku
plachetka pro řádkování trávy
záběr 60 cm
výběr ze 3 typů motorů
VARI XP-200, HONDA GCV 160
B&S 675 SeriesTM











MajitelůmTERRA-VARI doporučujeme:Ma A-VA

PRO VELKÉ PLÁNY

Powered by

SAMSON-56
pro převodové skříně DSK-316
ve všech jejichmodiikacích
záběr 60 cm

13 990 Kč

BDR-620 CINA AX
multifunkčn ekačka, ožnost řipojení
vyžínače řovin M-580, něžného luh
SP-800 asivního artáče K-950

VAR P-200, ONDA CV 60VAR P-200, ONDA CV 60
B&S 75 eriesTMB&S 75 eriesTM

multifunkčn ekačka, ožnost řipojení
vyžínače řovin M-580, něžného luh

Ma A-VA
2 rychlosti

SAMSON-56BDR-650V
pro dvoutaktní i čtyřtaktní pohonné
jednotky HONDA - TERRA - VARI
záběr 60 cm

15 990 Kč

Miro Žbirka:
Do Katky jsem
schoval ženu
i oblíbené písně

„Svatba bude v přírodě a jen s rodinou“

INZERCEHUDEBNÍ KALENDÁŘ



Povinné ručení
od Kooperativy se
Postará i o váš vůz

Jaké další služby si klient
v povinném ručení může koupit?
Povinné ručení již není jen pro-
duktem, ze kterého se hradí újmy
způsobené na majetku či zdraví
třetí osoby. Již několik let se ho
pojišťovny snaží doplnit o nové
produkty, ze kterých je možné
uhradit i škody vzniklé na Vašem
voze – největší zájem je o připojiš-
tění skel a poškození vozu zvěří.
Novinkou loňského roku je doplň-
kové pojištění sportovní výbavy –
PROSPORTY. Je určené pro veškerá
standardní osobní a užitková vozi-
dla i pro obytné automobily. Pojiš-
těna jsou nejen kola, lyže a další
sportovní výstroj, ale také demon-
tovatelné nosiče a tzv. rakve – a to
včetně upevňovacích prvků. Proto
je vhodné výběru správného pojiš-
tění věnovat trochu času.

Jak při výběru nejlépe postupovat?
Ideální je, když si klient nastaví po-
jištění přesně podle svých potřeb.
Například motorista jezdící většinou
na venkově, případně i v blízkosti
lesa, se bude určitě lépe cítit s při-
pojištěním srážky se zvířetem. To
si může dokonce ještě rozšířit o po-
jištění poškození vozu zvířetem,
tedy i pro případ, že by mu zvířata
například poškodila elektroinsta-
laci. Motoristovi jezdícímu hlavně
po Praze zase spíše hrozí vykradení
vozu, proto si ke svému povinnému
ručení může sjednat i pojištění zava-
zadel. Důležitý je také servis, který
pojišťovna v případě nehody zajistí.
Na trhu najdete produkty povinné-
ho ručení, které se o vás kompletně
postarají. Jedná se o komfort tzv. pří-
mé likvidace – nemusíte nic složitě
řešit s pojišťovnou viníka, obrátíte

se na svou pojišťovnu a ta s vámi
vše vyřeší. Klient by se měl zamyslet
i nad nabídkou asistenčních služeb
– hradí pojišťovna odtah vozidla při
záměně paliva? Zaplatí odtah vozi-
dla při poruše? Doveze palivo, když
dojde? To jsou praktické věci, které
mohou pomoci.

Comám dělat v případě nehody,
kam nám volat?
Pamatujte, že každá dobrá pojiš-
ťovna vám v případě nehody zajistí
vlastní asistenční službu, která se
o vás a poškozené vozidlo postará.
Je ideální si její číslo hned uložit
do mobilu. Případně linku 1224,
kterou pojišťovny zajišťují. Na tuto
možnost bohužel mnoho motoristů
při stresu po nehodě zapomíná. To
je voda na mlýn nehodových spo-
lečností, které operují na frekven-

tovaných silnicích a dálnicích. Posti-
ženému řidiči okamžitě a „zdarma“
nabídnou svou pomoc. Podpisem
plné moci ve prospěch této spo-
lečnosti se řidič vozidla prakticky
stává jejím rukojmím. Většinou
totiž na místě události řidič nemá
dostatek času pročíst si podmínky
spolupráce a ani není v takovém
psychickém rozpoložení, aby odha-
lil např. nesmyslné smluvní pokuty
za vypovězení smlouvy apod. Rozča-
rování přichází, když nehodová spo-
lečnost tyto služby vyúčtuje. Rovněž
provedené opravy často neodpoví-
dají účtovanému rozsahu a kvalitě.
Přitom nové produkty pojišťoven
naprosto eliminují nabídku tako-
výchto společností. Klienti díky nim
mohou využívat kvalitní smluvní
partnery, kteří jim garantují cenu
služeb i kvalitu oprav.

„Povinné ručení již není jen produktem, ze kterého se hradí škody způsobené na majetku
třetí osoby. Již několik let se pojišťovny snaží ho doplnit o nové produkty, ze kterých je
možné uhradit i škody vzniklé na vašem voze – například rozbitá skla, poškození vozu zvěří
nebo například krupobitím. Proto je vhodné výběru správného pojištění věnovat trochu
času,“ představuje možnosti připojištění ředitel Úseku pojištění motorových
vozidel v KooperativěMichal Němec.

komerční prezentace Havarijní pojištění



Hledáte kvalitní pojištění pro váš vůz?
Nepřehlédněte nabídku České podni-
katelské pojišťovny, která je trojkou
na trhu v povinném ručení a po-
jišťuje u nás více než milion vo-
zidel. ČPP právě odstartovala
jarní kampaň se soutěží
o šest osobních vozů znač-
ky Škoda. Navíc můžete
k nové pojistné smlouvě
získat také šekovou ban-
kovku na slevu z pojistné-
ho u vybraných produktů
ve výši až 700 korun.
„Například klienti, kteří si u nás sjednají naši nejprodávanější variantu po-
vinného ručení, získají zdarma úrazové pojištění řidiče a pojištění přívěs-
ného vozíku. Naše bezplatné limity asistenčních služeb patří k nejvyšším
na trhu aČPP je poskytuje nejen při nehodě, ale i v případě poruchy vozidla.
Díky digitalizovanému zpracování je devadesát procent škod vypláceno
do 24 hodin od ukončení šetření,“ upozorňuje Miloš Velíšek, ředitel úseku
pojištění vozidel.
Soutěž smottem „Když výhra, tak pořádná“ bude probíhat do konce června.
Klíčky od nového vozu má šanci získat každý, kdo si u ČPP sjedná životní
nebo neživotní pojištění s minimálním ročním pojistným 1800Kč, vyplní
správně anketní lístek a vymyslí originální slogan. Odborná porota vyhod-
notí nejlepší návrhy. Výsledky soutěže ČPP zveřejní na internetových strán-
kách a v průběhu září proběhne předání cen.

KlíčKy od auta
za uzavření nové
pojistné smlouvy

UNIQA SafeLine – první autopojištění,
které umí zachránit život.

záchrana při nehodě

nepřetržitý dohled nad vozidlem

platba pojistného podle ujetých km

slevy za maximální zabezpečení

www.uniqa.cz

Pojištění vozidel

NE na auto.

Myslete na
okamžiky,

UNIQA pojišťovna zavedla proces vyřizování škod z havarijního
pojištění ve zrychleném režimu. Řadu škod operátoři vyřizují
v horizontu několika hodin od nahlášení.

Je to umožněno díky moderním komunikačním technologiím, a také so-
fistikované on-line segmentaci škod už během prvotního kontaktu klienta
s UNIQA pojišťovnou.

Je-li událost vhodná pro tzv. expresní vyřízení a obdrží-li pojišťovna od klienta
potřebné podklady obratem, umí neprodleně provést kalkulaci odškodnění,
odsouhlasit si ji se zákazníkem a zadat instrukci k výplatě pojistného plnění.
Ze záznamů vyplývá, že takto nastavený proces trvá většinou doslova jen
desítky minut.

Nejvíce se tento způsob zatím využívá v případě tzv. menších jednoznač-
ných škod z havarijního pojištění (drobné dopravní nehody, parkovací škoda,
střet s menším zvířetem, apod.).

Do budoucna chce UNIQA expresní škody rozšiřovat, pokud to povaha po-
jistných událostí umožní. Je to další příspěvek ke zkvalitnění služeb a zvýšení
komfortu zákazníků. www.uniqa.cz

Havarijní škody nyní vyřídí UNIQA
už do několika hodin

komerční prezentace



22 29. dubna 2016 Česká republika

ČR | „Slečny přijdou později“ se jmeno-
vala jedna stará česká kriminálka a platí
to i tentokrát. Soutěžící „holky“ se zdrží
a zabloudí. V pořadu Prostřeno! na tele-
vizi Prima se v hlavním městě sejde mla-
dá pražská pětka, kde mírně převažují
muži, a dámy to potěší.

Maminka Adéla bere účast jako zpest-
ření mateřské. Ráda by vyhrála, protože
byt v Krči, kam se přestěhovali, už žebrá
o opravy a nové vybavení. Amatérská
kuchařka o gastronomii leccos ví. Jenže
ne všem u ní v pondělí zachutná.

Úterý u Lukáše začne ve třech, dámy
nikde. Ani po přípitku a šmejdění.
Zbloudilá Veronika dorazí a má slzy na
krajíčku, jak se omlouvá. Když se ko-
nečně ukáže i Adéla, nepůsobí moc roz-
rušeně. Rychle se zapojí do jídla a vy-
řkne pár odvážných teorií. Hlavní chod
je úspěch, protože kdo zrovna nevyhle-
dává flank steak, tomu zachutnají batá-
ty s žampionovou omáčkou.

Ve středu se k plotně postaví Veroni-
ka, další maminka. Všichni tentokrát do-
razí včas a bude se jim v útulném vyso-

čanském bytě líbit. Menu si musí Pražá-
ci nejdříve rozluštit, skrývá se v hlavola-
mech. Jako hlavní chod Veronika podá-
vá kuře na kari. Adéle však přijde
„barva kari trochu radioaktivní“. Zdá
se, že nikdo z hostů není úplným fanouš-
kem kari nebo kurkumy či rýže.

Michal při vaření trochu láteří, což
soupeři uslyší, protože kuchyni má
v chodbičce. Večírek ve čtvrtek na Vi-
nohradech bude ale zábavný, rozpustilý
a zakončí ho dort podle receptu jeho pří-

telkyně. Když Michal zapomene na pří-
bory, jen prohodí: „Že to neměli čím
jíst? Klidně mohli rukama, masíčko se
rozpadalo a koupelnu máme.“

Pražský týden mladí soupeři završí
u Adama. Pátá židle zase zůstává dost
dlouho prázdná, chybí totiž Adéla.
Když dorazí, přizná, že chodit včas je
její celoživotní problém.

A kdo vyhraje 50 tisíc? Dívejte se na
pořad Prostřeno! na Primě každý všed-
ní den od 17.50 hodin. (dub)

Sedmnáctiletý student Adam (vzadu uprostřed) nachystá mexické jídlo
podle vlastního receptu. Nezklame, ani nepřekvapí. FOTO | FTV PRIMA

KDO SOUTĚŽÍ

Pondělí: Adéla Hornyáková (21)
Studia na gymnáziu se
zaměřením na medicí-
nu přerušila kvůli těho-
tenství. Skončila jí ma-
teřská dovolená a má
pracovat jako operátor-
ka. Bydlí s přítelem

v paneláku v Krči, kde vychovávají
dvouletou dceru. Ráda připravuje bram-
borové gnocchi se slaninou, smetanou
a špenátem. Nejvíce jí chutná rump-
steak se smetanovou omáčkou ze zele-
ného pepře. Nesnáší hrachovou kaši
a fazolové lusky na kyselo na smetaně.

Úterý: Lukáš Beňo (32)
Dělá konzultanta v per-
sonální poradenské
agentuře. Je svobod-
ný, ale zadaný. Pochá-
zí z Příbrami, do kar-
línského bytu se přestě-
hoval vloni. Je velkým

fanouškem Star Wars. Miluje steaky, ze-
leninu, ryby, šišky s mákem a omáčky
od maminky. Nesnáší vnitřnosti, dršťko-
vou polévku, jogurt, zakysanou smeta-
nu a mléko. Zatím považuje za nejlepší
kuchařky maminku s babičkou a těší se,
že pozná i další přeborníky.

Středa: Veronika Vargová (32)
S partnerem si pořídili
byt ve Vysočanech,
kde se učí společně
žít. Veronika má
z předchozího vztahu
jedenáctiletou dceru,
která je pro ni vším.

Miluje relax se svíčkou a knihou ve
vaně. Ráda peče masa, i když je sama
moc nejí. Nejraději má jídla, která jí s
láskou připraví někdo jiný. Nesnáší moř-
ské plody, chobotnici, zvěřinu, králíka.

Čtvrtek: Michal Schwägerl (25)
Michal z Vinohrad je
vyučený truhlář, ale
podniká v oboru bez-
pečnost a ostraha – má
vlastní firmu. Žije
s přítelkyní Kateřinou,
doma jim dělají společ-

nost tři psi. Snaží se žít podle zásad fair
play. Nebojí se ochutnávat a připravo-
vat něco nového. Nejčastěji je to maso
a pokrmy z něj. Nikdy by nesnědl syro-
vé vnitřnosti a podobné suroviny.

Pátek: Adam Hübsch (17)
Studuje šestileté gym-
názium na Vítězné plá-
ni. Žije s rodiči a mlad-
ší sestrou v bytě na
Chodově. Baví ho me-
xická kuchyně, tortilly
a grilování. Doma se

často pustí do kuchtění bez receptu a ze
surovin, „co dům dal“. Miluje pizzu,
steaky, hamburgery, smažený sýr s hra-
nolky a mexickou kuchyni. Nesnáší tlus-
té maso a vnitřnosti.

Nýkapéroz línmeher s temtous
(Slovní hříčka = rozpékaný hermelín
s toustem – pozn. red.).

Ingredience: 5 plátků toustového chle-
ba, 5 půlek hermelínu, 6 až 8 kuliček ze-
leného nebo barevného pepře, 2 až 3 lží-
ce horkého medu, lístečky máty a bru-
sinky na dozdobení. Toustový chléb:
250 g hladké mouky, 250 g polohrubé
mouky, 1 lžíce soli, 1 lžička krupicové-
ho cukru, 1 lžíce oleje, 40 g másla (roz-
puštěného), 320 ml mléka, 1/2 sušené-
ho droždí. Postup: Na předem upečený
toustový chléb (pro estetičtější vzhled
můžeme toust úhlopříčně rozkrojit na
trojúhelníčky) posadíme půlku rozpeče-
ného hermelínu tak, aby byl plísní dolů
a vnitřek nám nevytekl. Přelijeme směsí
zeleného nebo barevného pepře, který
jsme si částečně nadrtili a nechali lehce
zkaramelizovat na medu. Med má být
teplý! Dozdobíme mátou a brusinkami.
Chléb: Do formy nalijeme mléko, olej,
dáme máslo. Pak dosypeme mouky, do

jednoho rohu dáme cukr a droždí, do
druhého sůl. Pekárnu zapneme na pro-
gram – toustový chléb. Pokud pečeme
chléb v troubě, prvních 15 minut na 220
stupňů, pak ještě půlhodinu na 200 stup-
ňů. Jestli chceme chléb méně křupavý,
troubu vypneme o 10 minut dříve.

Pečené batáty s flank steakem a žam-
pionovým přelivem
Ingredience: 1 kg batátů, 1 kg hovězí-
ho masa na flank steak (široký kus plo-
chého svalu ze spodní části pupku
z mladého býka), 2 cibule, 500 g žam-
pionů, 200 ml bílého vína, 150 ml sme-
tany na vaření (12 %), 150 ml smetany
ke šlehání (30 %), kus másla, sůl a pepř.
Postup: Batáty omyjeme, nakrájíme na
čtvrtky a vložíme do trouby vyhřáté na
180 stupňů. Steaky pouze osolíme, ope-
příme a necháme při pokojové teplotě
odležet. Nakrájenou cibuli dáme do hrn-
ce zesklovatět a změknout. Přidáme hně-
dé žampiony a asi 4 minuty mícháme,

než změknou. Přidáme 2 deci bílého
vína a necháme 2 až 3 minuty probublá-
vat, dále přilejeme 150 ml smetany na
šlehání a dvanáctiprocentní smetanu na
vaření. Necháme zlehka vařit asi 10 mi-
nut. Odpočatý steak lehce potřeme oli-
vovým olejem a vložíme na rozpálenou
pánev. Opékáme z každé strany 4 minu-
ty a poté ještě vložíme steak do trouby
na dalších 10 minut. Podáváme s batáty
a přelijeme naší houbovou omáčkou.

Jahodové překvapení s bublinkami

Ingredience: 25 čerstvých jahod, 1 sme-
tana ke šlehání, 1 hořká čokoláda na va-
ření, 1 bílá čokoláda, drcené mandle.
Postup: Vršek jahod odkrojíme, vydla-
beme vnitřek, který vyplníme čokolá-
dou na vaření a přiklopíme odkrojkem.
Po zatuhnutí takto upravené jahody oba-
líme v rozehřáté bílé čokoládě, posype-
me rozdrcenými mandlemi, vychladíme
a servírujeme nejlépe se sektem.

V pořadu Prostřeno!
soupeří pražská pětka.
Zadaří se jim v kuchyni?

RECEPTY SOUPEŘŮ Z HLAVNÍHO MĚSTA REPUBLIKY

Trochu rozpustilé vaření
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První májový den bude nejen svátkem
práce, ale v letošním roce i svátkem pro
odběratele energií. V rámci konkurenč-
ního boje zlevní většina dodavatelů od
1. května ceny zejména u plynu. Poměr-
ně znatelné zlevnění umožňují dlouho-
době klesající ceny této komodity na
světových trzích. Jako zatím poslední
z velkých hráčů na trhu oznámila sníže-
ní cen také společnost Centropol Ener-
gy – jeden z největších dodavatelů ener-
gií v Česku sníží ceny plynu jak novým,
tak stávajícím zákazníkům. Na rozdíl
od většiny konkurenčních dodavatelů
nabídne nižší ceny také u elektřiny.
Centropol připravil nabídku nových ce-

níků, které umožní zákazníkům získat
nižší ceny u plynu o více než 20 %
a u elektřiny až o 10 % proti základním
ceníkům dominantních dodavatelů. „Drti-
vá většina našich stávajících zákazníků
nemusí o slevu žádat, ale bude jim od nás
nabídnuta. Noví zákazníci už rovnou do-
stanou jednu z nejatraktivnějších cen na
trhu,“ říká majitel Centropolu Aleš Graf.
Připomíná i zajímavé benefity pro zákaz-

níky, mezi které patří desítky volných mi-
nut volání v mobilní síti Centropolu.
Další atraktivní bonus přináší ceník

Jistota, jenž vedle nízkých cen nabízí
i úrazové pojištění, které zákazníkům za-
jistí vyplácení doživotní renty v případě
neschopnosti splácet platby za energie
po definovaných úrazech. „Nízké ceny
komodity dnes už nabízí řada společnos-
tí, my chceme dát zákazníkům ještě při-
danou hodnotu. Pojištění dává zákazní-
kům klid, že o jejich účty za energie
bude postaráno i v případě nečekaného
vážného úrazu,“ doplňuje obchodní ředi-
tel Centropolu Vladimír Vokroj.

Modelové příklady:
V regionu RWE čtyřčlenná rodina žijí-

cí v rodinném domě se spotřebou
20MWh, která využívá zemní plyn k vy-
tápění a ohřevu teplé vody, může mezi-
ročně ušetřit cca tři a půl tisíce korun.
Tříčlenná rodina v regionu ČEZ v bytě

3+1, která elektřinu využívá k ohřevu
užitkové vody a k vaření se spotřebou
5 MWh, ročně ušetří za rok cca 9 %.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

ČR | Skupina domácích vařičů piva se
rozhodla shromáždit dostupné a vyzkou-
šené recepty na domácí vaření piva.
Chtěli by usnadnit pokusy začáteční-
kům, pro které je pokus uvařit si doma
pivo stejným dobrodružstvím jako pro
jiné výzva k domácímu upečení chleba.
„Založili jsme na Facebooku skupi-

nu, kam se může přihlásit každý, kdo by
se chtěl na domácí pivní kuchařce podí-
let. Zhruba po měsíci už máme na 80 re-
ceptů. A paralelně pracujeme na teo-
retické části, která bude součástí publi-
kace,“ říká Radek Michel, jeden ze spo-
luzakladatelů projektu, který se zároveň
stará i o návrh grafiky budoucí kuchař-
ky. Na Facebooku najdete skupinu pod
názvem Domovarnická kuchařka / Pi-
vařka – pracovní skupina.
Odborným dozorem a manažerem

„vařičky“ je Petr Novotný, který je jed-
nak sám zkušeným vařičem, ale záro-
veň tvoří i internetové stránky, kde pub-
likuje i různé teoretické stati o vaření
piva. „Mám výhodu, že mám chemické
vzdělání, takže mohu pomoct vysvětlit,
co se při výrobě piva děje a proč se to
děje. Právě tímto by měla být naše ku-
chařka jedinečná. Na našem knižním
trhu, ale i v zahraničí podle mě podobná
publikace chybí. Nechceme přinést jen

soubor receptů, ale zároveň vysvětlit
trošku teorie, což při vaření zvětšuje
pravděpodobnost lepšího výsledku,“ po-
pisuje Novotný.
V knize se počítá s popisem jednotli-

vých surovin, které jsou k vaření potře-
ba, jednotlivých procesů, jako je rmuto-
vání, horká fáze vaření piva či chlazení
mladiny. Nebudou chybět ani tipy na po-
třebné vybavení každého správného do-
movařiče.
Nadšenci by chtěli shromáždit kolem

150 receptů. Vyberou z nich asi stovku
nejlepších. „Mojí touhou je vydat ku-
chařku do Vánoc, ale k tomu je ještě
dlouhá cesta. Vždyť ještě ani nemáme
vydavatele,“ směje se. (bma, idnes.cz)

Na 1. máje zlevníme plyn,
ohlásil Centropol Energy

Řešení proVaše nové ale i staré střechy

tel.: 724 80 60 50; 724 80 60 70
e-mail: info@strechy3d.cz,

www.strechy3d.cz

• Modifikované SBS pásy s trojrozměrným
vzhledem vhodné na rekonstrukci:
eternitových, šindelových a plechových střech

• Bez nutnosti odstranění původní krytiny

• Životnost materiálu 30 let,
záruka na práci 10 let

• Platba po realizaci

• Nabídky po celé ČR zdarma

JAR
NÍ S

LEV
A

10%

Lahodné recepty z Pivařky

!!! Odkup všech pohledávek !!!

NAHANETaVYMAHAT.cz

Bez záloh,
rychle a důrazně!

VYMÁHÁME

DLUHY
602 67 11 22
773 46 66 46

Nasedněte do některého z vozů ŠKODA a podívejte se až do Monte
Carla! Pro malé i velké motoristy jsme přichystali spoustu skvělých
zážitků – od testovacích jízd s vozy ŠKODA až po zábavné doprovodné
aktivity. Navíc si můžete odnést některou z atraktivních cen a za
testovací jízdu Kofola zdarma. Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz.

skoda-auto.cz Oficiální partneři projektu:

VYZKOUŠEJTE PESTROU
PALETU VOZŮ ŠKODA

DNY TESTOVACÍCH JÍZD ŠKODA 2016

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2016
a hrajte o zájezd do Monte Carla.

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Citigo, Yeti, Octavia
a Fabia Monte Carlo: 4,4m3/100km–6,4l/100km, 79–149 g/km

Surfujte zdarma,
volejte levně

www.mobil.cz

INZERCE

DODAVATELÉ ENERGIÍ





TV program týdeníku 5plus2 sobota 30. dubna 2016

ČT1
6.00 Kouzelné bylinky 6.40 Polopatě 7.30

Čert a Káča 8.15 3 plus 1 s Miroslavem
Donutilem. Povídky 9.45 Gejzír 10.15
Všechnopárty 11.10 Otec Brown III

12.00 Z metropole, Události v regio-
nech plus

12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Koloběžka První
14.15 Bez práce nejsou koláče
14.40 Neobyčejné životy: J. Bohdalová
15.35 Supermiss
16.50 Hercule Poirot X
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

20.00 Zázraky přírody
21.10 Legendární historky
22.04 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
22.05 Grand restaurant pana Septima

Komedie (Fr., 1966). Hrají L. de
Funès, B. Blier, M.-R. Rodrigue-
zová, N. Roquevert a další

23.30 Sicilská spojka
Drama (It., 1984). Hrají M. Placi-
do, M. Chase, S. Cavallariová,
M. De Francovich a další. Režie
D. Damiani

1.25 Manéž Bolka Polívky
2.40 Banánové rybičky
3.10 Žiješ jenom 2x
3.40 Sama doma
5.10 Kde bydlely princezny
5.30 Z metropole

NOVA
6.20 Lišákoviny
6.30 Spiderman (9)
6.50 Avengers: Sjednocení II (4)
7.15 Návrat do budoucnosti II (13)
7.40 Looney Tunes: Úžasná show II
8.05 Kung Fu Panda: Legendy

o mazáctví II (5)
8.30 Krok za krokem IV (18)
8.55 Tvoje tvář má známý hlas
11.05 Koření
12.05 Volejte Novu
12.40 Rady ptáka Loskutáka
13.45 Výměna manželek
15.15 Dům u jezera
17.15 Poslední prázdniny
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí

20.20 Tvoje tvář má známý hlas
Velkolepá show pokračuje!

22.30 Pařba na třetí
Komedie (USA, 2013). Hrají
B. Cooper, E. Helms, Z. Galifiana-
kis, J. Bartha, K. Jeong. Režie
T. Phillips

0.30 Riddick
Akční film (USA/VB, 2013). Hrají
V. Diesel, J. Molla, M. Nable,
K. Sackhoffová, D. Bautista.
Režie D. Twohy

2.35 Tvoje tvář má známý hlas
4.25 Prásk!
5.05 Krok za krokem IV (18)

Sitcom (USA, 1994). Hrají
P. Duffy, S. Somersová, S. Keana-
nová, S. Mitchell, B. Call

5.25 Novashopping

Prima
7.20 Max Steel III (9)
7.45 Friends
8.45 Autosalon
9.55 Autosalon Extra
10.15 Ohnivý kuře (18)

Matka. Seriál (ČR, 2016)
11.30 Danielle Steelová: Není větší

lásky
Romantický film (USA, 1995)

13.30 Ledové ostří 3: Splněný sen
Komediální drama (USA, 2008)

15.30 Vraždy v Midsomeru XIII
17.35 Jak se staví sen
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR

20.15 Kráska a zvíře
Romance (Fr., 2014). Hrají
L. Seydouxová, V. Cassel,
E. Noriega a další

22.45 Moje letní prázdniny
Akční film (USA, 2012). Hrají
M. Gibson, P. Stormare, B. Gun-
ton a další. Režie A. Grunberg

0.45 Ďábelský dům
Horor (USA, 2015). Hrají M. Dun-
geyová, J. Egender, P. Fischler
a další. Režie A. Legrand

2.30 Vraždy v Midsomeru XIII
Fit pro vraždu. Krimiseriál
(VB, 2011). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další.
Režie R. Rye

4.05 Ďábelský dům
Horor (USA, 2015)

Nova Cinema
6.40 Gilmorova děvčata IV (5) 7.35 Pohřešovaní III
(3) 8.25 Znovu zamilovaná 10.40 Sue Thomas:
Agentka FBI (14) 12.00 Gilmorova děvčata IV (6)
12.55 Lego: Batman 14.20Nekecej a pádluj 2: Volá-
ní divočiny 16.00 Jack a obři, fantasy film (USA,
2013) 18.05 Kevin ze severu, dobr. komedie
(VB/Kan., 2001) 20.00 E. A. Poe: Podivný experi-
ment, thriller (USA, 2014) 22.15 Lid versus Larry
Flynt, životopisné drama (Kan./USA, 1996) 0.50
Sucker Punch, akční film (Kan./USA, 2011)

Prima cool
7.25 Ztraceni V (4) 8.15 Poručík Backstrom (9, 10)
10.10 Kurýr II (9) 11.10 Skladiště 13 IV (19) 12.05 To
nejlepší z Top Gearu (3) 13.10 Kurýr II (9) 14.10
Simpsonovi VI (16) 14.40 Simpsonovi VI (17) 15.10
Simpsonovi VI (18) 15.40 Simpsonovi VI (19) 16.10
Re-play 16.45 Applikace 17.20 Aliho parťáci 17.55
Simpsonovi VI (20) 18.30 Simpsonovi VI (21) 18.55
Simpsonovi VI (22) 19.30 Simpsonovi VI (23)
20.00 Rychle a zběsile: Tokijská jízda, akční film
(USA/N, 2006), hrají: L. Black, Z. T. Bryan, N. Kel-
leyová, B. Tee, B. Wow a další 22.15 X-Men Origins:
Wolverine, sci-fi thriller (USA, 2009) 0.30 Re-play
1.05 Applikace 1.30 Aliho parťáci

Prima Max
8.15 Zpravodajství FTV Prima 9.25 Friends 9.55
Max Steel III (9) 10.20 Vítejte v novém těle IV (15)
11.20Wolffův revír (2) 12.20 Kráska a zvíře (1) 13.15
Nigella a její kuchyně (13) 13.55 Wolffův revír (3)
14.50 Kráska a zvíře (2) 15.40 V žáru noci 17.55
S Nigellou ve vánoční kuchyni (1) 18.30 Vítejte
v novém těle IV (16) 19.30Teď vaří šéf!20.15Hawaii
5-0 III (10) 21.15 Hawaii 5-0 III (11) 22.10 Zabiják
poldů, thriller (VB/Fr./USA, 2011), hrají: J. Statham,
P. Considine, Z. Ashtonová a další 0.15 Dobrá man-
želka VI (15), seriál (USA, 2014) 1.05 X-Men Origins:
Wolverine, sci-fi thriller (USA, 2009), hrají: H. Jack-
man, L. Schreiber, D. Huston a další

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (19) 9.00 Ripleyho
věřte nevěřte IV (6) 10.00 Šipky - Premier League
Darts 2016 12.55 Magazín NBA Action (28) 13.20
Agenti S.H.I.E.L.D. (17) 14.30 Kobra 11 IV (11) 15.30
Star Trek: Nová generace (19) 16.30 Ripleyho věřte
nevěřte IV (7) 17.25 Sedmý terč, thriller (Fr., 1984)
19.25 Star Trek: Nová generace (20), seriál (USA,
1992) 20.20 Star Trek, sci-fi film (N/USA, 2009)
22.30 Vítejte v Punchi, akční film (VB, 2013) 0.20
K.O. Night (786)

ZÁBAVA ZÁBAVA ROMANCE
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neděle 1. května 2016

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.30 Banánové

rybičky 6.55 Úsměvy Dády Patraso-
vé 7.30 Strašidlo cantervillské 8.50
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.25 Objektiv 10.55
My všichni školou povinní (5/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Začarovaná láska
14.00 Lucie, postrach ulice

Komedie (ČR, 1983)
15.20 Svatební cesta do Jiljí

TV komedie (ČR, 1983)
16.45 Nesmrtelná teta
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Každý milion dobrý

Komedie (ČR)
21.35 168 hodin
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Láska je láska

Komed. drama (ČR, 2012)
23.55 Komisař Moulin
1.25 Sezona za vodou (4/6)
2.15 Hobby naší doby

NOVA
6.40 Spiderman (10, 11)
7.25 Avengers: Sjednocení II (5)
7.50 Jen počkej, zajíci! (1, 2)
8.15 Looney Tunes: Úžasná show II
8.40 Kung Fu Panda: Legendy

o mazáctví II (6)
9.05 Krok za krokem IV (19, 20)
9.55 Víkend
10.55 Gympl s (r)učením omezeným
12.20 Kdopak to mluví

Komedie (USA, 1989)
14.10 Trhala fialky dynamitem

Komedie (ČR, 1992)
16.05 Krokodýl Dundee v Los Angeles

Akční komedie (USA/Austr., 2001)
17.50 Nebojsa

Pohádka (ČR/SR, 1988)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Na vodě (13)

Silvestr. Komediální seriál
(ČR, 2016)

21.15 Střepiny
21.50 Znamení

Sci-fi film (USA, 2002)
23.45 Beze stopy II (18)
0.30 Volejte Novu
1.00 Krok za krokem IV (19, 20)

Prima
7.10 Astro Boy (1)
7.35 Friends
8.30 Největší tankové bitvy II (1)
9.30 Prima ZOOM Svět
10.00 Ohnivý kuře (19)
11.10 O Básnících aneb Jak šel čas

s filmovými básníky
12.20 Váš Prima receptář
12.55 Vychytávky Ládi Hrušky
13.45 Big Ben IV (10)

Kandidát na ženění. Krimiseriál
(N, 2003)

15.50 Vraždy v Midsomeru
Smrt staré dámy. Krimiseriál
(VB, 1998)

18.00 Rozpal to, šéfe!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR
20.15 V. I. P. vraždy (13)

Běžné rituály. Detektivní seriál
(ČR, 2016)

21.30 Superchlapi
22.40 Pistolník

Western (USA, 1950)
0.25 Tři mušketýři II (9)
1.30 Vegas (5)

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.55 Novashopping
9.10 Ulice (3025)
10.05 Na vodě (13)
11.15 Co na to Češi
12.00 Polední Televizní noviny, Spor-

tovní noviny, Počasí
12.30 Tescoma s chutí
12.40 Sue Thomas: Agentka FBI (15)
13.40 Dr. House II (23)
14.40 Dr. House II (24)
15.40 Ordinace v růžové zahradě 2 (512)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.35 Co na to Češi
18.25 Ulice (3026)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Slunce, seno a pár facek

Komedie (ČR, 1989). Hrají
H. Růžičková, S. Tříska, V. Kánská

22.25 Mentalista VI (22)
23.30 Kriminálka Las Vegas XIII (1)
0.20 Zákon a pořádek: Útvar pro

zvláštní oběti XIII (19)
1.10 Dr. House II (23)
4.55 Novashopping

Prima
6.10 Astro Boy (2)
6.40 Friends
7.10 M.A.S.H (61-63)
9.25 Castle na zabití VI (15)
10.25 Místo činu: Brémy (3)
12.25 Policie Hamburk VI (4)

Krimiseriál (N, 2011)
13.25 Komisař Rex VIII (15)

Doping. Krimiseriál (N/Rak., 2003)
14.35 Castle na zabití VI (16)

Pokoj 147. Krimiseriál (USA, 2013)
15.35 Inga Lindströmová: Dům plný

vzpomínek
Romantický film (N, 2005)

17.30 Odpolední zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR
20.15 Ohnivý kuře (20)

Krok do neznáma. Seriál
(ČR, 2016)

21.30 TOP STAR magazín
22.45 Jste to, co jíte
23.50 Prostřeno!
0.50 Místo činu: Brémy (3)
2.35 Policie Hamburk VI (4)

Nova Cinema
5.55 Jack a obři 7.40 Lego: Batman 9.00 Kevin ze
severu 10.45 Dům u jezera 12.55 Koření (430)
13.50 Věk nevinnosti 16.20 Poslední prázdniny
18.20 Lovci zločinců III (9, 10) 20.00 Kovbojové
a vetřelci, akční film (USA, 2011)22.15Podezřelé cho-
vání, horor (USA/Austr., 1998)23.45 Laskavýdotek II
(14) 0.30 Pařba na třetí, komedie (USA, 2013)

Prima cool
7.55 Ztraceni V (5) 8.45 Těžká dřina 9.15Applikace
9.45Re-play 10.20Kurýr II (10) 11.15 Skladiště 13 IV
(20) 12.05 To nejlepší z Top Gearu (4) 13.10 Kurýr
II (10) 14.05 Simpsonovi VI (20-23) 15.55 Rychle
a zběsile: Tokijská jízda 17.55 Simpsonovi VI
(24, 25) 18.55 Simpsonovi VII (1, 2) 20.00 Tři muš-
ketýři 22.15 Hannibal (5) 23.10 Těžká dřina 23.40
Cinema Tipy 0.10 Shorts 0.40 Hannibal (5)

Prima Max
11.25 Vítejte v novém těle IV (16) 12.20Wolffův revír
(3) 13.15Kráska a zvíře (2) 14.05SNigellou ve vánoč-
ní kuchyni (1) 14.40 Wolffův revír (4) 15.35 Kráska
a zvíře (3) 16.25Hawaii 5-0 III (10, 11) 18.05SNigellou
ve vánoční kuchyni (2) 18.40 Vítejte v novém těle VI
(1) 19.35Vychytávky Ládi Hrušky 20.15Právo a pořá-
dek XVII (5, 6) 22.00 Moje letní prázdniny 23.50
Dobrámanželka VI (16)0.40 Pistolník

Nova Cinema
6.25 Lovci zločinců III (9, 10) 8.05 Kdopak to mluví
10.15 Věk nevinnosti 12.50 Krokodýl Dundee v Los
Angeles 14.55 Kovbojové a vetřelci 17.10 Michael,
komedie (USA, 1996) 19.05 Gilmorova děvčata IV
(7) 20.00Anna Nicole, životop. drama (USA, 2013)
21.55 Znovu a jinak, komedie (USA, 2011) 23.50
Mizera (4) 0.40 Znamení, sci-fi film (USA, 2002)

Prima cool
10.25 Jmenuju seEarl IV (21) 10.50Hvězdnábrána III
(19) 11.50 To nejlepší z Top Gearu (3) 12.55 Jmenuju
se Earl IV (22) 13.25 Simpsonovi VI (24, 25) 14.25
Simpsonovi VII (1, 2) 15.25Applikace 15.55Griffinovi
VIII (4) 16.25Hvězdnábrána III (20) 17.20Byloneby-
lo IV (23) 18.20 Simpsonovi VII (3-6) 20.15 Grimm
V(2)21.25Teorievelkého třeskuVII (18)22.00Agre-
sivní virus (7) 22.55 Voják 0.50GrimmV (2)

Prima Max
9.20 Friends 9.45 Astro Boy (2) 10.10 Vítejte
v novém těle VI (1) 11.05Wolffův revír (4) 12.10Krás-
ka a zvíře (3) 13.05SNigellou ve vánoční kuchyni (2)
13.40Wolffův revír (5) 14.40Kráskaazvíře (4) 15.30
Tři mušketýři 17.45 S Nigellou ve vánoční kuchyni (1)
18.20 Vítejte v novém těle VI (2) 19.20 Vítejte doma
VII (7) 20.15 Burani z Beverly Hills 22.15 Joe, drama
(USA, 2013) 0.40 Spravedlnost v krvi IV (19)

Nova Cinema
9.00 Dr. House II (23) 9.50 Dr. House II (24) 11.10
Michael 13.10 90210: Nová generace IV (8) 13.55
Gilmorova děvčata IV (7) 15.15 Slunce, seno a pár
facek 17.20 Království (17) 18.15 Pohřešovaní III (4)
19.10 Gilmorova děvčata IV (8) 20.00 Dokonalá
vražda, romant. thriller (USA, 1998) 22.15 Instinkt,
thriller (USA, 1999) 0.35Mizera (5)

Prima cool
9.30 Griffinovi VIII (4) 9.55 Jmenuju se Earl IV (22)
10.25 Hvězdná brána III (20) 11.25 To nejlepší z Top
Gearu (4) 12.30 Jmenuju se Earl IV (23) 12.55Simp-
sonovi VII (3-6) 14.55 Teorie velkého třesku VII (18)
15.25 Griffinovi VIII (5) 15.55 Hvězdná brána III (21)
16.50Alias (1) 18.20SimpsonoviVII (7-10)20.15Top
Gear XXII (2) 21.25 Teorie velkého třesku VII (19)
21.55 Partička 22.40Ohnivá bouře 0.35 Partička

Prima Max
9.40 Friends 10.10 Astro Boy (3) 10.35 Vítejte
vnovémtěleVI (2) 11.30Wolffův revír (5) 12.30Krás-
ka a zvíře (4) 13.25 S Nigellou ve vánoční kuchyni (1)
13.55Wolffův revír (6) 14.55 Kráska a zvíře (5) 15.45
Burani z Beverly Hills 17.45 S Nigellou ve vánoční
kuchyni (2) 18.20 Vítejte v novém těle VI (3) 19.20
VítejtedomaVII (8)20.15Zkrat22.10Šestvraždstačí,
maminko!0.10 Spravedlnost v krvi IV (20)

pondělí 2. května 2016

úterý 3. května 2016

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55

Tlusťoch 10.50 Kojak III 11.40 Černé
ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
14.45 Žhářka

Povídka z cyklu Bakaláři
15.00 Kojak III
15.50 Tlusťoch
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 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.25 Hercule Poirot X
22.59 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
23.00 Na stopě
23.25 Kriminálka Paříž
0.20 AZ-kvíz
0.45 Objektiv

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.50

Otec Brown III 10.40 Na kus řeči
11.25 168 hodin

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
14.45 Beruška
15.00 Kojak III
15.50 Tlusťoch
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 Případy 1. oddělení (10/14)

Sladký vyděrač. Krimiseriál
(ČR, 2013)

21.05 Rozsudek
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista
23.10 Na stopě
23.35 Profesionálové

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
9.00 Ulice (3026)
9.50 Výměna manželek
11.15 Co na to Češi
12.00 Polední Televizní noviny, Spor-

tovní noviny, Počasí
12.30 Tescoma s chutí
12.40 Sue Thomas: Agentka FBI (16)
13.40 Dr. House III (1, 2)
15.35 Ordinace v růžové zahradě 2
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Co na to Češi
18.25 Ulice (3027)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (653)

Docela malá naděje. Seriál (ČR)
21.30 Víkend
22.35 Kriminálka Las Vegas XIII (2)
23.25 Zákon a pořádek: Útvar pro

zvláštní oběti XIII (20)
0.20 Dr. House III (1, 2)
2.10 Co na to Češi
2.50 Ordinace v růžové zahradě 2

(512, 513)

Prima
6.10 Astro Boy (3)
6.40 Friends
7.10 M.A.S.H (63-65)
9.25 Castle na zabití VI (16)
10.25 Místo činu: Brémy (4)
12.25 Policie Hamburk VI (5)

Nový život. Krimiseriál (N, 2011)
13.25 Návrat komisaře Rexe IX (1)

Setkání. Krimiseriál (Rak./It., 2009)
14.35 Castle na zabití VI (17)

Krimiseriál (USA, 2013)
15.35 Inga Lindströmová: Osudová

výměna
Romantický film (N, 2015)

17.30 Odpolední zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR
20.15 Vraždy v Midsomeru XVIII (1)

Habeas corpus. Detektivní seriál
(VB, 2015)

22.10 Očima Josefa Klímy
22.55 Prostřeno!
23.55 Místo činu: Brémy (4)
1.40 Policie Hamburk VI (5)
2.25 Návrat komisaře Rexe IX (1)



středa 4. května 2016

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55

Tlusťoch 10.50 Kojak III 11.40 Černé
ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
14.45 V porodnici
15.00 Kojak III
15.50 Tlusťoch
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 Pošta pro tebe
21.00 Lásky mezi kapkami deště

Romance (ČR, 1979)
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
23.05 Sezona za vodou (5/6)
23.50 Rozsudek
0.20 AZ-kvíz
0.45 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.45 Novashopping
9.05 Ulice (3027)
10.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (653)
11.15 Co na to Češi
12.00 Polední Televizní noviny, Spor-

tovní noviny, Počasí
12.30 Tescoma s chutí
12.40 Sue Thomas: Agentka FBI (17)
13.40 Dr. House III (3, 4)
15.35 Ordinace v růžové zahradě 2 (514)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Co na to Češi
18.25 Ulice (3028)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Chcete být milionářem?
21.45 Námořní vyšetřovací služba XII

(2)
22.40 Společnost hrdinů

Válečný film (USA, 2013). Hrají
T. Sizemore, Ch. M. Collins a další

0.40 Dr. House III (3, 4)
2.50 Kolotoč
3.15 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (514)

Prima
6.10 Astro Boy (4)
6.40 Friends
7.10 M.A.S.H (65-67)
9.25 Castle na zabití VI (17)
10.25 Místo činu: Brémy (5)

Krimiseriál (N, 2005)
12.25 Policie Hamburk VI (6)

Výpadek. Krimiseriál (N, 2011)
13.25 Návrat komisaře Rexe IX (2)

Krimiseriál (Rak./It., 2009)
14.35 Castle na zabití VI (18)

Krimiseriál (USA, 2014)
15.35 Inga Lindströmová: Hvězdy nad

Ölandem
Romantický film (N, 2014)

17.30 Odpolední zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR
20.15 Ohnivý kuře (21)

Pan Vajíčko. Seriál (ČR, 2016)
21.35 Show Jana Krause
22.30 Telebazar
23.40 Prostřeno!
0.40 Místo činu: Brémy (5)
2.25 Policie Hamburk VI (6)

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.35 Novashopping
8.55 Ulice (3028)
9.45 Chcete být milionářem?
11.15 Co na to Češi
12.00 Polední Televizní noviny, Spor-

tovní noviny, Počasí
12.30 Tescoma s chutí
12.40 Sue Thomas: Agentka FBI (18)
13.40 Dr. House III (5, 6)
15.35 Ordinace v růžové zahradě 2 (515)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Co na to Češi
18.25 Ulice (3029)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2

(654)
21.30 Prásk!
22.10 Poslání

Akční film (USA, 2001). Hrají
J.-C. Van Damme, Ch. Heston

23.45 Dr. House III (5, 6)
1.25 Áčko
2.25 DO-RE-MI
3.15 Co na to Češi

Prima
6.10 Astro Boy (5)
6.40 Friends
7.10 M.A.S.H (67-69)
9.25 Castle na zabití VI (18)
10.25 Místo činu: Brémy (6)

Milovaná. Krimiseriál (N, 2005)
12.25 Policie Hamburk VI (7)

Krimiseriál (N, 2011)
13.25 Návrat komisaře Rexe IX (3)

Krimiseriál (Rak./It., 2009)
14.35 Castle na zabití VI (19)

Krimiseriál (USA, 2014)
15.35 Inga Lindströmová: Tajemství

zámku Gripsholm
Romantický film (N, 2013)

17.30 Odpolední zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR
20.15 Nemocnice Motol
21.30 Ano, šéfe!
22.40 Cesty k úspěchu
22.45 Váš Prima receptář
23.35 Vychytávky Ládi Hrušky
0.15 Prostřeno!
1.10 Místo činu: Brémy (6)

Nova Cinema
7.55 Gilmorova děvčata IV (7) 8.45 Sue Thomas:
Agentka FBI (16)9.40Dr. House III (1, 2) 11.25Pohře-
šovaní III (4) 12.40 90210: Nová generace IV (9)
13.25 Království (17) 14.20 Gilmorova děvčata IV (8)
15.40 Nebojsa 17.15 Království (18) 18.10 Pohřešova-
ní III (5) 19.05Gilmorova děvčata IV (9) 20.00Něco
jako láska 22.10 Pekelná ženská 0.05Mizera (6)

Prima cool
10.25 Jmenuju seEarl IV (23) 10.50Hvězdnábrána III
(21) 11.50 Top Gear XXII (2) 12.55 Jmenuju se Earl IV
(24) 13.25 Simpsonovi VII (7-10) 15.25 Teorie velkého
třesku VII (19) 15.55 Griffinovi VIII (6) 16.25 Hvězdná
brána III (22) 17.20 Alias (2) 18.20 Simpsonovi VII
(11-14) 20.15 Letečtí stíhači v boji II (9) 21.25 Teorie
velkého třesku VII (20) 21.55 Partička 22.35 Cesty
k úspěchu 22.45Na život a na smrt0.50 Partička

Prima Max
9.45 Friends 10.10 Astro Boy (4) 10.35 Vítejte
vnovémtěleVI (3) 11.35Wolffův revír (6) 12.35Krás-
ka a zvíře (5) 13.25SNigellou ve vánoční kuchyni (2)
13.55Wolffův revír (7) 14.55Kráska a zvíře (6) 15.45
Zlomený šíp 17.45 S Nigellou ve vánoční kuchyni (3)
18.20Vítejte v novém těle VI (4) 19.20Vítejte doma
VII (9) 20.15 Nejvyšší nabídka 22.55 Ohnivá bouře,
thriller (USA, 1998) 0.40 Spravedlnost v krvi IV (21)

Nova Cinema
9.15 Dr. House III (3, 4) 10.10 Dr. House III (4) 11.05
Pohřešovaní III (5) 12.20 90210: Nová generace IV
(10) 13.05 Království (18) 14.00 Gilmorova děvčata
IV (9) 15.20 Něco jako láska 17.20 Království (19)
18.10Pohřešovaní III (6) 19.05Gilmorova děvčata IV
(10) 20.00 Námořní vyšetřovací služba II (6, 7)
21.50 Johanka z Arku 0.50Mizera (7)

Prima cool
9.55 Griffinovi VIII (6) 10.25 Jmenuju se Earl IV (24)
10.55Hvězdnábrána III (22) 11.55Letečtí stíhači vboji
II (9) 12.55 Jmenuju se Earl IV (25) 13.25 Simpsonovi
VII (11-14) 15.25 Teorie velkého třesku VII (20) 15.55
Griffinovi VIII (7) 16.25 Hvězdná brána IV (1) 17.20
Alias (3) 18.20SimpsonoviVII (15-18)20.15Autosalon
21.25 Teorie velkého třesku VII (21) 22.00 Zásah
z pekla 23.55 Poslední chlap na Zemi (6)0.25Vegas

Prima Max
9.05 Friends 9.30 Astro Boy (5) 9.55 Vítejte
v novém těle VI (4) 10.55 Wolffův revír (7) 11.55
Kráska a zvíře (6) 12.45SNigellou ve vánoční kuchy-
ni (3) 13.20Wolffův revír (8) 14.20Kráska a zvíře (7)
15.10Nejvyšší nabídka 17.45 S Nigellou v kuchyni (1)
18.20 Vítejte v novém těle VI (5) 19.20 Vítejte doma
VII (10) 20.15 Všichni musí být v pyžamu 22.05 Na
život a na smrt 0.05 Spravedlnost v krvi IV (22)

Nova Cinema
10.00 Dr. House III (6) 10.55 Pohřešovaní III (6)
12.15 Království (19) 13.05 Gilmorova děvčata IV
(10) 14.25Námořní vyšetřovací služba II (6, 7) 16.15
Den otců 18.10 Pohřešovaní III (7) 19.05 Gilmorova
děvčata IV (11) 20.00 Policejní akademie 21.55
Deuce Bigalow: Dobrej striptér 23.35 Mizera (8)
0.20 Deuce Bigalow: Dobrej striptér

Prima cool
9.50Griffinovi VIII (7) 10.15 Jmenuju se Earl IV (26)
10.40 Hvězdná brána IV (1) 11.35 Autosalon 12.55
Jmenuju se Earl IV (27) 13.25Simpsonovi VII (15-18)
15.25 Teorie velkého třesku VII (21) 15.55 Griffinovi
VIII (8) 16.25 Hvězdná brána IV (2) 17.20 Alias (4)
18.20 Simpsonovi VII (19-22) 20.15 Poručík Back-
strom (11) 21.15 Poručík Backstrom (12) 22.15 Kmen
Andromeda (1/2) 0.10 Vraždy mýtů zbavené (1)

Prima Max
10.30Astro Boy (6) 10.55Vítejte v novém těle VI (5)
11.55Wolffův revír (8) 12.55 Kráska a zvíře (7) 13.45
S Nigellou v kuchyni (1) 14.15Wolffův revír (9) 15.15
Kráska a zvíře (8) 16.05 Všichni musí být v pyžamu
17.45 S Nigellou v kuchyni (2) 18.20 Vítejte v novém
těle VI (6) 19.20 Vítejte doma VII (11) 20.15Na sever
Aljašky 22.45Helix (1) 23.35American Horror Story:
Asylum (12) 0.30 Spravedlnost v krvi V (1)

čtvrtek 5. května 2016

pátek 6. května 2016

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55

Tlusťoch 10.45 Kojak III 11.35 Černé
ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
14.45 Pošta pro tebe
15.40 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Deník Dity P. II
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Četnické humoresky (37/39)

Klondajk. Krimiseriál (ČR, 2004)
21.30 13. komnata Pavla Vohnouta
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Všechnopárty
22.55 Zpátky se Sobotou
23.50 Profesionálové
0.40 AZ-kvíz
1.05 Sezona za vodou (5/6)
1.50 Sezona za vodou (6/6)
2.35 Dobré ráno

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.50

Tlusťoch 10.45 Kojak III 11.35 Černé
ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová II
14.45 Světlík
15.05 Kojak III
15.55 Tlusťoch
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 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.40 Máte slovo s M. Jílkovou
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Gejzír
23.10 Sezona za vodou (6/6)
23.55 Taggart
1.15 AZ-kvíz
1.50 Toulavá kamera
2.15 Dobré ráno

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.45 Novashopping
9.05 Ulice (3029)
10.00 Ordinace v růžové zahradě 2

(654)
11.15 Co na to Češi
12.00 Polední Televizní noviny, Spor-

tovní noviny, Počasí
12.30 Tescoma s chutí
12.40 Sue Thomas: Agentka FBI (19)
13.40 Dr. House III (7, 8)
15.35 Ordinace v růžové zahradě 2 (516)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Co na to Češi
18.25 Ulice (3030)
19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-

ny, Počasí
20.20 Rebelka

Animovaný film (USA, 2012)
22.10 Habermannův mlýn

Válečné drama (ČR/Rak., 2010).
Hrají M. Waschke, K. Roden

0.10 Chcete být milionářem?
1.35 Dr. House III (7, 8)
3.25 Co na to Češi
4.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (516)

Prima
6.10 Astro Boy (6)
6.40 Friends
7.10 M.A.S.H (69-71)
9.25 Castle na zabití VI (19)
10.25 Místo činu: Brémy (7)
12.25 Policie Hamburk VI (8)

Krimiseriál (N, 2011)
13.25 Návrat komisaře Rexe IX (4)

Krimiseriál (Rak./It., 2009)
14.35 Castle na zabití VI (20)

Krimiseriál (USA, 2014)
15.35 Inga Lindströmová: Srdce z ledu

Romantický film (N, 2013)
17.30 Odpolední zprávy
17.50 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 TOP STAR
20.15 Přístav (59)

Oznámení se zlatou ořízkou.
Komediální seriál (ČR, 2016)

21.35 Operace Zlomený šíp
Akční thriller (USA, 1996). Hrají
Ch. Slater, J. Travolta, S. Mathisová

23.55 Prostřeno!
0.55 Místo činu: Brémy (7)
2.40 Policie Hamburk VI (8)



SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

DŮM, BYT A ZAHRADA

V šechny změny by měly vést
k lepšímu, shodne se každá ro-
dinná rada. Vylepšit vzhled byd-

lení, zahrady u domu nebo okolí chalu-
py lze při současném výběru bytových
doplňků a stavebních či zahradních pro-
duktů uskutečnit velmi snadno a rychle.

Interiér mohou oživit třeba nové
designové tapety, pro exteriér se zase
hodí elegantní fasádní omítka a zahradu
může zkrášlit například živý plot z an-
greštových keřů.

Přestože stavebnictví se marně snaží
dosáhnout na svůj někdejší boom, obor
dřevostaveb si navzdory situaci zacho-
vává lehce rostoucí podíl na trhu. Již od
roku 2012 platí, že každoročně je
v zemi každá desátá stavba postavená
ze dřeva – a podle odborníků se v nej-
bližších pěti letech může republika do-

stat na 15 % podílu dřevostaveb na sta-
vebním trhu. To vše nahrává tomu, že
se dřevem se stále více setkáváme jako
s dekorativním prvkem i tam, kde to dří-
ve nebývalo zvykem.

Atraktivního vzhledu lze dosáhnout
třeba u vstupních dveří či garážových
vrat. Renomovaní výrobci dnes nabízejí
tisíce odstínů pro lakování, široká je
také nabídka fólií, které dveřím či gará-
ži poskytnou přirozený vzhled dřeva.

„Dekory imitující dřevo z naší základ-
ní nabídky jsou laminací nanášeny na
vstupní materiál ještě před samotnou vý-
robou panelu, teprve poté se provádí vál-
cování tvaru sekce a vypěnění panelu.
V porovnání s pouhým nanášením fólie
na již hotové sekce vrat tak zůstává de-
kor velmi odolný a stálý, proto na něj dá-
váme záruku 10 let,“ vysvětluje Lubo-

mír Valenta ze společnosti Lomax, kte-
rá je v tuzemsku největším výrobcem
sekčních garážových vrat.

Výběr dekorativních doplňků je širo-
ký a pestrý a dokáže uspokojit i nejná-
ročnějšího zákazníka. O to se výrobci
snaží i jinými způsoby: zvláště se star-
tem stavební sezony se vyplatí sledovat
jejich nabídky, díky nimž se dají nejrůz-
nější dekory a doplňky pořídit velmi vý-
hodně. „Dá se říct, že třeba garážová
vrata byla donedávna vnímána jako
ryze funkční prvek domu, který měl při-
nést bezpečnost a uživatelský komfort.
Nyní je více bereme jako součást celko-
vého pohledového dojmu,“ doplňuje Lu-
bomír Valenta.

Živý plot zahraje

Každý majitel rodinného domu s přileh-
lým pozemkem by byl rád, kdyby se mu
podařilo vytvořit krásnou zahradu, kte-
rá bude ideálním místem pro odpočinek
a relaxaci. V tuzemsku patří snaha o její
neustálé zkrášlování takřka k národní-

mu sportu, ve kterém se lidé často před-
hánějí, kdo přijde s originálnějším
vzhledem. Ta pravá pohoda se ovšem
skrývá v jednoduchosti. Pro jarní ožive-
ní zahrady se hodí třeba výsadba nové-
ho živého plotu, který může plnit roli ze-
lené bariéry mezi majiteli a okolím.

Řada zahradních architektů doporuču-
je vysadit živý plot z keřů s jedlými plo-
dy rybízu, angreštu či „sladké“ josty.
Roste-li zahrada v čistém prostředí, da-
leko od rušné silnice, může být ovocný
živý plot ideální hlavně pro děti.

Prvním vodítkem je venkovní stav
chaty, je dobré zkontrolovat zabezpeče-
ní. Odzimování chaty může být práce
na celý víkend, někdy i na dva. Jako prv-
ní radí odborníci věnovat pozornost sta-
vu střechy, zjistit, jestli ji neponičil sil-
nější vítr nebo nějaká zvířata. Dále po-
kračovat kontrolou vodovodního potru-
bí a funkčností komína. Není příjemné
zasednout po celodenním pachtění ke
krbu nebo ke kamnům a místo večerní
pohody mít oči uslzené od kouře a zadý-
menou chatu. (dmk)

INZERCE

Otepluje se, takže zimní lelkování končí. Kutilové a
chalupáři už vyrážejí do akce. Bez potřebné
přípravy to však nikdy nedopadne nejlépe.

Za skoro devatenáctileté působení na novojičín-
ském trhu má za sebou už několik generací spoko-

jených zákazníků, o které se stará tým kvaliikovaných
zaměstnanců-odborníků ve své profesi.
Za všechny v krátkosti představil irmu jeden z majite-
lů, pan Petr Polášek.

„Firma Vynab se zabývá svou činností již od r. 1998,
specializuje se nejen na kuchyně, ale jsme
schopni zařídit jakýkoliv interiér. A to pře-
devším při dnešních trendech otevřených
prostorů, kdy dochází k propojení kuchyň-
ského prostoru s jídelnou a obývacím poko-
jem. Snažíme se sjednotit design s důrazem
na harmonii a zároveň se snažíme skloubit
vkus a individuální potřeby zákazníka s na-
šimi bohatými zkušenostmi. To vše s využitím nejmo-
dernějších technologií a kvalitních materiálů. Produ-
kujeme kuchyně nejvyšší možné kvality při zachování
příznivých cen, klademe co největší důraz na optimál-
ní rozložení prostoru a zónového uspořádání bez
zbytečných pohybů. A to s individuálním přístupem,
každému na míru.“

„Kuchyně zároveň umíme vybavit soistikovanými
spotřebiči. Hitem loňské sezóny se stala parní trou-
ba, která šetří čas a energii a uchovává v potravinách
potřebné živiny a vitamíny. Chuť takto připravených
pokrmů dostává zcela jiný rozměr a přípravu pokrmů
v této troubě si oblíbí i ti největší odpůrci vaření, sám

jsem toho důkazem, stal se ze mě milovník vaření
v parní troubě.“

„Velké zakázky a speciální požadavky jsou pro nás
výzvou. Neodmítáme však ani zákazníky, kteří za námi
přijdou s požadavkem drobné opravy nábytku. Spo-
lupracujeme s designéry a architekty, vytváříme aty-
pické věci a nestandartní tvary, takovým výsledkem je

pak například věšák ve tvaru stromu.“
„Dodržujeme termíny! Snažíme se plnit

s maximálním úsilím dohodnuté lhůty, je-
dinou výjimkou bylo období povodní v r.
2009. Díky pochopení zákazníků,
se nám po zprovoznění výroby
podařilo dostát všem závazkům.“

„Letos jsme přišli s další novin-
kou pro zákazníky, a tou je garanční servis.
Dveře pro zákazníka se u nás nezavírají
s prodejem. Po třech měsících se vracíme
zpět do domácností a provádíme seřízení
a kontrolu usazení dvířek a vlastně celého
nábytku. Toto je naše přidaná hodnota pro
vás, zákazník je u nás vždy na prvním místě.“

Cesta k novému interiéru vede
přes novojičínský bazén
Po více jak devítiměsíční pauze se do vestibulu bazénu
v Novém Jičíně vrátila interiérová firma Vynab.

ZvemeVás do znovuotevřené prodejny, kde se prezentuje známá irma
ve zcela novém kabátě.VášVynab team.VYNAB Show room, Novosady 10

(vestibul krytého bazénu), Nový Jičín, Tel.: 603 156 841

Účel už není jediným vodítkem
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Ortel mě nezajímá, ale Evropa
V ětší pohodlí si slibují lidé, kteří

skoncují se zatápěním v kotli na
uhlí. Ale pozor: každé topidlo

i komín odpovídají určitému druhu pou-
žitého paliva, s čímž souvisí nejen bez-
pečnost, ale i hospodárnost vytápění.

Kdo přechází na nový druh vytápění,
musí počítat se službami kominíka, kte-
rý zkontroluje, zda je komín vůbec pro
plánovanou změnu vhodný.

Spaliny pevných paliv mají totiž vy-
sokou teplotu ve srovnání s vytápěním
kotlem na zemní plyn. Nízké teploty
spalin způsobují kondenzování vodní
páry obsažené ve spalinách a komínové
zdivo potom vlhne. Komín pak nemá
dobrý tah a hrozí, že nedokáže bezpeč-
ně odvést spaliny z lidských příbytků.

Odborník se tedy musí zaměřit na spa-
linové cesty a prověřit, zda všechno od-
chází komínem nad střechu.

Revize je nutná ihned po zapojení no-
vého spotřebiče, v době než začne slou-
žit. Pokud je byt či dům vytápěn kotli
na kapalná a plynná paliva, nemusejí
lidé únik škodlivých spalin ani postřeh-
nout. Když zjistí, že něco není v pořád-
ku, může být pozdě. Z tohoto důvodu
znalci doporučují komín kontrolovat
alespoň jednou ročně.

Ten, kdo topí plynem, musí jednou
ročně zajistit kontrolu celého spalovací-
ho procesu. Ta obnáší vyčištění hořáků,
vyzkoušení funkce pojistkového venti-
lu, termostatu a dalších součástí kotle.
Jestliže zůstane u plynového kotle zane-
sený výměník, nebudou spaliny bezpeč-
ně unikat jen do komína, ale i do bytu.

Chyba se objeví na displeji

Moderní plynové kotle mají vysokou
úroveň zabezpečení. Nejmodernější mo-
dely mají dokonce autodiagnostiku, kte-
rá majitele upozorní na stav, jenž neod-
povídá normálu a zobrazí zjištěný pro-
blém na displeji. Tato funkce upozorní

na nestandardní situaci a díky ní může
servisní technik poradit uživateli i po te-
lefonu. V případě, že půjde o náročnější
zásah, může si opravář plynových kotlů
potřebný náhradní díl vzít rovnou s se-
bou a zkrátit tím čas opravy.

Pozor na podvodníky

Navzdory informační kampani přetrvá-
vají v ČR problémy s kominíky pochyb-
né úrovně. Společenstvo proto na webu
www.skcr.cz zavedlo sekci, v níž si kaž-
dý může snadno vyhledat svého kominí-
ka podle regionu.

V seznamu jsou pouze členové toho-
to dobrovolného profesního sdružení,
kteří jsou vyučeni, mají živnostenský
list a účastní se pravidelných školení.
Společenstvo kominíků tak garantuje je-
jich odbornou způsobilost a přístup
k nejnovějším informacím.

V novém požárním zákoně je hned

v § 1 uvedeno: „Provoz spalinové cesty
se považuje za vyhovující z hlediska
ochrany zdraví, života nebo majetku

osob, jestliže se čištění, kontrola a revi-
ze spalinové cesty provádí způsobem
podle tohoto zákona.“ (dmk)

• Prodej a opravy čerpadel
• Montáže vodáren, čerpadel a iltrů
• Poradenské služby
• Centrální vysavač Beam
Parkování pro zákazníky ve dvoře irmy ZDARMA!

Tel.: 596 122 701 I 777 630 982 I info@czpumpy.cz I zabran.czpumpy@email.cz

PoděBradova 44, 702 00 osTrava

www.czpumpy.cz

REVITALIZACE BYTOVÝCH
A RODINNÝCH DOMŮ
TEPELNÁ ČERPADLA
MYTÍ FASÁD
VYŘIZUJEME DOTACE
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE
REKONSTRUKCE BALKONŮ

společnost se zábývá kompletní revitalizaci bytových domů

www.jamistav.cz

Tel.: 604 743 962, 774 732 691

Zapojit nový kotel a přejít na plyn není všechno. Komín musí vidět odborník. FOTO | MAFRA

INZERCE

Přechod na plyn řeší i kominík
Koupit, složit a zatopit. Kupovat uhlí, když jdou jeho ceny nahoru a nenabízí komfort, je velký přežitek



Tajenka:stínypadnouzatebe.

30 www.5plus2.cz

KOBERCE
metrážové, kusové od 100 do 300 Kč/m2

AKCE zbytky PVC a koberců za SMĚŠNÉ CENY!

Nový Jičín, Svět nábytku
Palackého 1 (bývalé učiliště Autopalu)

tel.: 776 74 97 74, 773 99 74 99

VFU Brno ŠZP Nový Jičín

OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA V PŘÍBOŘE
ZAHÁJILA SEZÓNU DNE 15. BŘEZNA

Nabízíme pro jarní výsadbu široký sortiment ovocných stromků,
sazenice drobného ovoce, keřové růže, okrasné listnaté
a jehličnaté dřeviny, trvalky atd.
Vedle rostlin ve vynikající kvalitě nabízíme
chemické přípravky na ochranu rostlin, hnojiva
a velký výběr zahrádkářského nářadí.

Hukvaldská 1611, 742 58 Příbor, tel. 556 772 069

Prodejní doba: po-pá 7,00 – 16,30 a so 7,00 – 11,30

INZERCE

PřÍMÝ VÝROBCE ŽULOVÝCH POMNÍKů S 25 LETOU
TRADICÍ NABÍZÍ KVALITU ZA VÝHODNÉ CENY
S PěTILETOU ZÁRUKOU NA KAMENICKÉ PRÁCE

mobil: 723 789 603
http://kamenictvi-oczadly.cz ■Hřbitovní 1355, 742 21 KOPřIVNICE

723 789 603

VYUŽIJTE 20 % SLEVU na sjednané zakázky na rok 2016!
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Josef Adam se zaměřuje
na pohledy Velkých
Karlovic, za nejcennější
zaplatí i tisíce korun. Ta
nejstarší je z roku 1898.

VIKTOR CHRÁST

VELKÉKARLOVICE | Jeho sbírka je je-
dinečná. Alba ve skříni Josefa Adama
skrývají zhruba tisícovku historických
pohlednic a převážná část zobrazuje ar-
chitekturu a krajinu v okolí Velkých
Karlovic.

Ve valašské obci sedmačtyřicetiletý
obchodník s ocelí už léta žije a pochází
odtud i jeho maminka. „Kromě Vel-
kých Karlovic sbírám i pohledy obcí,“
poznamenal Adam.

Kdy jste se začal o pohledy zajímat?

V mládí jsem sbíral jízdenky a nálepky
od sýrů. Postupně jsem se propracoval
až k pohlednicím.

A ty věnované Velkým Karlovicím?
Na ty jsem se zaměřil před osmi lety.
Manželka pracovala v muzeu a dostala
nápad udělat výstavu místních archiv-
ních pohlednic.

Sehnat archivní pohlednici, kterou
ve sbírce nemáte, musí být těžké...
Dnes musím pohlednice kupovat, oslo-
vování známých a lidí z okolí už nesta-
čí. Mezi lidmi už jich moc není, a pokud
někdo historickou pohlednici má, spíš
si ji schová pro sebe. Nové kousky shá-
ním přes nejrůznější aukční weby na in-
ternetu, jezdím také po burzách.

Jak je to s cenami těch pohlednic?
Nejsou nízké. Vzácnější z přelomu 19.
a 20. století řádově přijdou i na tisíce ko-
run za kus. Hodně lidí má Valašsko
rádo, pohlednice odsud jsou proto žáda-
né a tím roste i jejich cena.

Kterou pohlednici považujete za nej-
vzácnější?
To je těžké, ale nejstarší pochází z roku
1898. Zobrazuje karlovický dřevěný
kostel. Právě on, ale i školy a další vý-
znamné budovy jsou na archivních po-
hlednicích nejčastěji. Mezi válkami se
fotily i hotely, horské chaty, hospody.
Vydavateli byli jejich majitelé, obchod-
níci a hostinští.

A co historické fotografie?
Poslední dobou se na ně hodně zaměřu-
ji. Zatímco pohlednice totiž vždy vychá-
zely v nákladu stovek až tisícovek kusů,
fotografie jsou zcela jedinečné. Navíc
jsou na nich vyobrazeni konkrétní lidé.

Sbírka Josefa Adama čítá asi tisícovku pohlednic, které zobrazují hlavně ar-
chitekturu a krajinu v okolí Velkých Karlovic. FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA

Prodej plotů a oplocení i přes E-SHOP
výstavba plotů z klasického čtyřhranného pletiva
montáž plotových panelů 3D, gabionů

Montáž plotů provádíme v okresech Ostrava,
Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná

HUPL CZ s.r.o., Sokolovská 1114/30, 743 01 Bílovec • Tel.: +420 556 410 661 • Mobil: +420 733 314 318 • e-mail: obchod@hupl.cz

Ceny pletiv již od 19 Kč/m!

Oplotíme vše včetně realizace!

www.hupl.cz

PLOTY

OPLOCENÍ

REALIZACE

Nasedněte do některého z vozů ŠKODA a podívejte se až do Monte
Carla! Pro malé i velké motoristy jsme přichystali spoustu skvělých
zážitků – od testovacích jízd s vozy ŠKODA až po zábavné doprovodné
aktivity. Navíc si můžete odnést některou z atraktivních cen a za
testovací jízdu Kofola zdarma. Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz.

skoda-auto.cz Oficiální partneři projektu:

VYZKOUŠEJTE PESTROU
PALETU VOZŮ ŠKODA

DNY TESTOVACÍCH JÍZD ŠKODA 2016

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2016
a hrajte o zájezd do Monte Carla.

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Citigo, Yeti, Octavia
a Fabia Monte Carlo: 4,4m3/100km–6,4l/100km, 79–149 g/km

Přivítejte léto v novém klobouku. Máme pro vás
připravenou bohatou exkluzivní nabídku pro ženy,

muže i děi. Rádi posloužíme a poradíme.

OtevíRací dOba: Po-Pá 8:00-11:30 / 12:15-16:30
SO 8:00-11:30, Ne zavřeno

Sokolovská 16, 7401 Nový Jičín
tel.: 556 709 998, mob: 603 169 257

www.anytra.cz

INZERCE

„Staré pohlednice z Valašska
už lidé doma příliš nemívají“
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Naše služby pro Vás:

6x ubytování v
3* hotelu Spa Palace

Plná penze…

Naše služby pro Vás:
6x ubytování ve 4 a

5 hvězdičkové hotelech!
6x snídaně -

otevřený bufet…

Možnost prodloužení opobyt napláži!

7 dní • Lázně & odpočinek!

LázněSLIAČ

9 dní • Kulturně poznávací cesta

THAJSKO

Doprava

autobus
em

ZDARMA!

Po
uze

uNIKAL

5 výletů
v ceně!

Po
uze

uNIKAL

Zavolejte-bezplatná linka

800101606
www.nikal-zajezdy.cz CZ165PL205

Váš slevový kód
telefonicky + internet:

Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 Šumná
provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo • IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • 16-170

ZDARMA
12 lázeňs

kých

procedu
r!
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uze

uNIKAL

ZDARMA
parkujet

e

na letišti
!
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uze

uNIKAL

od6990,-Kč

od14990,-Kč

JAN SMEKAL

NOVÝ JIČÍN | Loni provázely jeho od-
jezd na expedici do Himálaje obrovské
peripetie. Novojičínský horolezec Ma-
rek Novotný nakonec odjel za minutu
dvanáct. Stejně jako před rokem i letos
se musí smířit s tím, že všechno nejde
podle plánu.
Společně s Liborem Uhrem a dalšími

dvěma kamarády Radovanem Markem
a Kamilem Bortlem chtěli 9. dubna od-
jet do Nepálu a lézt na Manaslu. „Chtěli
jsme si udělat pohodovou expedici, za-
jet do Nepálu a netlačit přitom úplně na
pilu. Jeden z nás ale nemůže, protože
má nějaké osobní potíže, takže jsme to
odložili na později,“ přiblížil Marek No-
votný s tím, že nemusí ničeho litovat,
protože začátkem září odjede společně
se svým parťákem Liborem Uhrem na
expedici do Tibetu na Čo Oju.
„Pojedeme ještě s Petrem Miskou

Maškem a Honzou Trávou Trávníč-
kem, se kterým jsme se potkali na K2.
Jede tam i slepý horolezec Honza Říha,
takže se k té expedici přidáváme. Spo-
lečně vytvoříme větší tým, mohlo by to
být zajímavé,“ nastínil Novotný.
„Lidsky by to mohla být dobrá expe-

dice, všechno jsou to lezci, které zná-
me, takže by se tam neměl najít žádný
zajíc v pytli, někdo, kdo není otestova-

ný,“ dodal druhý z horolezecké dvojice
Libor Uher.
Ten v roce 2007 jako druhý Čech

v historii vylezl na druhou nejvyšší
horu světa K2. V roce 2010 pak stanul
na dalších dvou osmitisícovkách, a sice
Gašerbrum I a Gašerbrum II, a před dvě-
ma lety společně s Markem Novotným
dosáhl vrcholu Broad Peaku.
Oba horolezci se znají od roku 2009,

kdy se potkali v základním táboře pod
Mount Everestem. Tehdy byl každý
z nich součástí jiné expedice. Později
spojili síly, takže výprava na Čo Oju
bude už třetí v pořadí.
„V roce 2012 jsme byli na Dhaulágirí

ještě s Tomášem Petrečkem a Petrem
Maškem. Tehdy jsem se s Tomášem otá-
čel pod třetím výškovým táborem
ve výšce asi 6 500 metrů,“ popsal Uher.
O něco lépe se dařilo Marku Novotné-
mu, ale ani on se nakonec na vrchol ne-
dostal.
„S Miskou jsme se dostali těsně

pod hranici osmi tisíc metrů, ale v této
výšce jsme situaci vyhodnotili negativ-
ně a raději se vrátili dolů. Tehdy sněžilo
jednatřicet dní v kuse,“ zavzpomínal
Novotný na expedici z roku 2012.
Marek Novotný a Libor Uher byli

společně v Nepálu, v Pákistánu a letos
pojedou do Tibetu. „Ten se mi hrozně
líbí. Fascinuje mě, jak tam žijí místní
lidé. Oproti Nepálu je to úplně jiný kraj.
Tibet je totiž pod čínskou správou,“ upo-
zornil Uher a pokračoval: „Naposledy
jsem tam byl v roce 2009. Hodně se tam
investuje, tak mě zajímá, jak moc se to
tam změnilo. Pokud na to bude čas,
chtěl bych si udělat i nějaký výlet mimo
místa, kde se parkuje v průběhu cesty.“

Mezi zpestření tréninků horolezců Marka Novotného a Libora Uhra patří výš-
lapy na zimních kolech na Lysou horu. FOTO | ARCHIV MARKA NOVOTNÉHO

Marek Novotný a Libor
Uher se chystají
na společnou expedici
na tibetskou Čo Oju.

Horolezci se už
těší do Tibetu


