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Zemědělcům pomůže
Farmium v mobilu
Mladý podnikatel vymyslel software, který pro
zemědělce změří teplotu, vlhkost nebo prašnost. Vše
jim jednoduše a přehledně zobrazí v mobilní aplikaci.
MARKÉTA LANKAŠOVÁ
JIŽNÍ MORAVA | Podniká teprve od prosince, přesto se mu minulý týden podařilo vyhrát jihomoravské kolo soutěže mladých podnikatelů T-Mobile rozjezdy. Jiří
Janoušek (na snímku) totiž představil jedinečný produkt, který už teď pomáhá zemědělcům na jižní Moravě.
„Spojuje senzory a uživatelskou
webovou aplikaci. Senzory odesílají
bezdrátově a automaticky data do úložiště. Zemědělcům se pak ukazuje, co
přesně potřebují vědět o podmínkách na
své farmě nebo pozemcích,“ představuje svůj projekt Janoušek. Zákazníci jej
najdou pod názvem Farmium.
„Zemědělci nemusejí chodit a neustále měřit hodnoty ručně, ale stačí jim
umístit senzor na dané místo a později
sáhnout po mobilu
a podívat se,“
upozorňuje.
Farmium hlídá informace
o změnách teploty, vlhkosti,
hodnotách polétavého prachu
nebo dalších meteorologických jevech. „Může se zdát,
že pro nikoho jiného
Farmium nepřináší
užitek, ale zemědělci díky jasné představě o podmínkách
na farmě dokážou
efektivněji pracovat,
zlepšovat
kvalitu
svých výrobků a přizpůsobovat se změnám,

které třeba neočekávali. Takže z toho
ve finále těží i koncový zákazník,“ doplňuje Janoušek s tím, že díky údajům mohou farmáři ušetřit nemalé peníze.
Pětadvacetiletý podnikatel už stihl navázat spolupráci s farmáři a ti nyní senzor testují na vlastních polích, skladech
nebo sklepeních. A to v reálných podmínkách. Získávají tak přehled třeba o
vlhkosti ve skladu obilí, čímž mohou zamezit šíření plísní. „Pomáhají nám
vylaďovat nedokonalosti, díky
nim se hodně posouváme. Přidali jsme už na jejich žádost
i senzory na zaplněnost sila
nebo na měření vzdálenosti
a také pro kvalitu ovzduší,“
cení si spolupráce Janoušek.
Nebýt přímé spolupráce
se zemědělci, nejspíš by aplikace nebyla ani dostatečně
uživatelsky přívětivá. „Zjistili jsme, že nejlepší
je pro zemědělce aplikace

v mobilu, ne v počítači. Zpravidla na vysedávání u monitoru nemají čas nebo
s počítačem prostě nepracují. Proto je
Farmium cílené hlavně na telefony, které mají lidé vždy po ruce. Dostali jsme
i požadavek na delší výdrž baterie,“ rozvedl Janoušek.
Sám pochází z Pardubického kraje,
ale do Brna se přesunul za studiem. Uvědomil si, že právě jižní Morava je pro
jeho podnikání ideální lokalitou. „Je tu
velký prostor pro nabízení našeho produktu. Spoustě zemědělců můžeme
usnadnit život,“ dodává Janoušek.
Farmium a přidružené aplikace vyvíjí
Janoušek na Vysokém učení technickém v Brně. Věří, že senzory se dají využít i v jiných oblastech. „Mohou si je pořídit jakékoli firmy, které mají sklady
nebo velké prostory a potřebují si v nich hlídat stálé prostředí. Aplikace nabízí také
upozornění při překročení přednastavených limitů,“
uzavírá Janoušek.
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Lysické sokolovně hrozí bourání
Místo plánované opravy zvažují demolici prvorepublikové budovy. Proti tomu se ale postavila část místních
MAREK OSOUCH
LYSICE | V roce 1930 otevírali v Lysicích na Blanensku sokolovnu, na jejíž
podobě se mimo jiné podílel meziválečný brněnský architekt Jindřich Kumpošt. Sokolovna ale za svou takřka devadesátiletou historii neprošla žádnou zásadní rekonstrukcí.
Ve špatném stavu už je několik let,
nicméně po loňském suchém létě se její
stav dramaticky zhoršil. „Sokolovna je
postavena na jílu a jíl vyschnul, čímž se
změnily geologické poměry. Stavba má
mělké základy. Pohnula se podlaha
a celá západní zeď,“ uvedl starosta Lysic Pavel Dvořáček (ČSSD).
Městys, který budovu od roku 2012
vlastní, ji musel nechat zavřít a nejhorší
místa nechat i zvenku obehnat ploty
a páskami se zákazem vstupu. „Ale i do
loňského roku už byla využívána minimálně. Byla tam asi dvě divadelní představení a jeden ples,“ doplnil starosta.
Už čtyři roky plánují opravy za zhruba 32 milionů. Na rekonstrukci už má
vedení Lysic zpracovaný projekt, s loňským zjištěním však možná přehodnotí
původní plány. Už tak je totiž oprava na
obecní rozpočet nákladná a teď s nevyhnutelným zpevněním podloží by náklady ještě narostly.
V Lysicích tak místo rekonstrukce začali mluvit o demolici prvorepublikové
budovy a o výstavbě nového kulturního
sálu. Sokolovna sice není kulturní památkou, nicméně plány okamžitě vyvolaly reakci místních, kteří sepsali petici.
Nechtějí, aby se bouralo, ale aby se sokolovna jako příklad kvalitní meziváleč-

Lysická sokolovna je dnes využívaná minimálně. Většinou jen pro plesy či divadla.
né architektury zachovala. Jinak by se
údajně nevratně znehodnotil a poškodil
urbanismus Lysic.
Pod petici se podepsal i architekt Mirko Lev, který v Lysicích bydlí. „Má to
dvě roviny. Jednak je ta budova nedílnou součástí městyse. Řada lidí na ni
má plno vzpomínek. Pak mám ale také
obavu z toho, co by vzniklo jako náhrada na místě sokolovny, která je opravdu
kvalitní stavbou,“ vysvětlil architekt.
Na novou budovu na místě sokolovny už mají v Lysicích zpracovanou studii, zatím ji ale nikdo neviděl, protože
starosta ji chce nejdříve představit zastupitelům.

INZERCE

K Lysickým se přidali s kritikou
a podpisem pod petici i brněnští sokolové. „Myslím, že budova není ve stavu,
že by se musela kompletně zbourat. Nejde ani o to, dělat z toho skanzen, který
by byl nevyužitelný, ale zachovat kvalitní stavbu. Důležité je to i pro paměť
toho regionu,“ míní místostarosta Sokola Brno I Michal Doležel.
Podle starosty je možné opravit cokoliv, je ale nutné si na začátku spočítat,
zda se to skutečně městysu s necelými
dvěma tisíci obyvateli vyplatí a investice se jim v budoucnu vrátí. Kolik by případná oprava sokolovny stála včetně nových nákladů, nedokázal odhadnout.

FOTO | JAROMÍR FIALA

Na jednání zastupitelů však už dříve
zaznělo, že by mohla celková částka narůst klidně o třetinu, tedy zhruba 10 milionů. „Všechno je to zkrátka o penězích,“ řekl starosta. S tím ale Mirko Lev
nesouhlasí a říká, že bavit se dnes o nákladech je střílením od boku.
Jakou cestu nakonec v Lysicích zvolí, zatím není jasné. „Byl bych ale rád,
abychom v dohledné době rozhodli,“
sdělil starosta. Uvidí, zda to stihnou zastupitelé na schůzi už teď v dubnu, nebo
až později. Původně přitom sám starosta chtěl, aby se vyjádřili obyvatelé. Teď
však říká, že už na referendu či nějaké
anketě netrvá.

Brno nad smogovou kvótou

ZREPASUJEME VÁM STAROU…

akumulátorovou baterii

provádíme repase baterií nejen do nářadí, vysavačů, RC modelů,
airsoftových zbraní, nouzového osvětlení atd. Bezkonkurenční ceny ze značkových
článků Sanyo / Panasonic. Ceník najdete na našich www stránkách.

PRODEJ BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ VŠECH TYPŮ
CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?
Pošlete sms na číslo 777 088 444 a MY VÁM ZAVOLÁME ZPĚT…

AEB spol. s r. o. Závist 12, Brno – Komín, tel. 541 242 643

www.shopgsm.cz

BRNO | Brno je vůbec prvním městem
v zemi, které letos vyčerpalo „smogovou kvótu“ a přesáhlo počet 35 dnů, po
které smí být překročen zákonem stanovený limit znečištění prachem. Konkrétně jde o stanici imisního monitoringu
Brno-Zvonařka.
K 5. dubnu však již na Zvonařce bylo
těchto překročení dokonce 39 a situace
je nadále špatná. „Tímto počtem překročení se stanice stala horší než stanice
s dlouhodobě nejvyššími koncentracemi v České republice, což jsou prakticky výhradně stanice v Moravskoslezském kraji,“ uvedl na blogu brněnského
Českého hydrometeorologického ústavu vedoucí oddělení kvality ovzduší Já-

chym Brzezina. Za současný zhoršený
stav mohou podle něj rozsáhlé stavební
práce v celém okolí. Jde o opravu silnic
Plotní a Dornych, rekonstrukci na hlavním nádraží, stavbu na území původní
Vlněny či demolici budov v Trnité ulici. Kvalitu ovzduší ovlivňuje jak samotná stavební činnost, tak například doprava s ní spojená.
„Je však nutné říci, že právě vzhledem
ke zdroji, který je velmi lokální, se nejedná o plošné zhoršení kvality ovzduší
v Aglomeraci Brno a na jiných stanicích
zhoršení nepozorujeme. S výjimkou stanice Brno-Úvoz, kde ale rovněž v těsné
blízkosti probíhají stavební práce na ulici
Údolní,“ uvedl Brzezina.
(sol)
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Továrník Wannieck
proslavil Brno i v cizině
Od smrti průmyslníka
Friedricha Wanniecka
uplyne sto let. Zanechal
po sobě areál, který
dodnes slouží Brňanům.
Díky jeho působení
v parlamentu ho znali
i ve Vídni.

- Narodil se v Brně a zemřel
21. dubna 1919 v italském Meranu.
- Vystudoval technický institut ve
Vídni a Polytechnikum v Karlsruhe.
- Postavil areál Vaňkovky
a Wannieckovu kolonii
v brněnských Židenicích.
- Měl mandát v parlamentu ve Vídni,
kde reprezentoval Brno.
- Inicioval stavbu Německého domu.

VERONIKA HORÁKOVÁ
BRNO | Patřil k nejvýznamnějším brněnským průmyslníkům a postavil známý
komplex továrních budov Vaňkovka, stopu však zanechal i mimo největší jihomoravské město. Proslul také tím, že se pečlivě staral o své zaměstnance, když zavedl
například nemocenskou. Od smrti Friedricha Wanniecka uplyne 21. dubna sto let.
Pocházel ze staré soukenické rodiny,
měl tři sourozence. Velkou budoucnost
předznamenávalo Wannieckovi už studium. Chodil na vídeňskou polytechniku a Polytechnikum Karlsruhe. V pětadvaceti letech pak podnikl studijní cestu do Londýna a do Skotska.
Základ svého podnikání položil ve
chvíli, kdy postavil na zahradě svého
domu v Trnité ulici malou továrnu, kterou rozvinul v průmyslový areál, kde se
vyráběla zařízení pro cukrovary nebo
turbíny i parní stroje. To byl také začátek dnešní Vaňkovky, kde aktuálně sídlí
obchodní centrum a Fait Gallery.
Vždy se dokázal postarat o lidi, kteří
v jeho fabrikách pracovali. Kromě zavedení nemocenské také na kopci nad Viniční ulicí v Židenicích nechal na konci
19. století vybudovat čtyři cihlové
domy. Tomuto území se proto říká Wannieckova kolonie. „Měly sloužit dělníkům jako ozdravovny a rehabilitační zařízení pro nemocné a zraněné dělníky
z jeho továrny. Bylo to součástí Wannieckova programu na podporu sociální
úrovně dělníků,“ píše se v internetové
encyklopedii dějin Brna.
Poslední roky života pak strávil v zahraničí. V roce 1903 se přestěhoval do
INZERCE

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137

Friedrich Wannieck

Tovární areál na místě dnešní Vaňkovky začal vznikat na zahradě domu Fridricha Wanniecka, kde si postavil malou továrnu.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ
Mnichova a později na sever Itálie. Zemřel v italském Meranu, pohřbili ho
v Mnichově.
Wanniecka jako zakladatele Vaňkovky připomíná přímo v areálu v budově
Adam Gallery jeho portrét. „Zachránili
ho po bombardování Mnichova během
druhé světové války. Do Brna ho v roce
2006 při slavnostním otevření galerie
přivezl vnuk Friedricha Wanniecka –
Wolfgang Wannieck,“ uvedla Eva Staň-

Domov u zámku, z.s.

VOLNÉ MÍSTA
PRO SENIORY !!
Nabízíme možnost okamžitého umístění
v Domově pro seniory a v Domově se
zvláštním režimem.
Domovy se nachází v krásné klidné lokalitě
obce Ivanovice na Hané a její místní části
Chvalkovice na Hané.
Byty jsou umístěny v uzavřených areálech
s vnitřním dvorem a zahradou. Domovy
mají vlastní kuchyni a uživatelům je tak
podávána kvalitní, čerstvá strava.
V případě zájmu nás kontaktujte na:
socialnipracovnik@domovuzamku.cz
macko@domovuzamku.cz
pulikova@domovuzamku.cz
sociální pracovník:
608 517 300, 513 034 554
vrchní sestra: 517 332 122

ková z občanského sdružení Vaňkovka.
Přímo v obchodním domě v kanceláři ředitele se nachází ještě jedna významná
připomínka Fridricha Wanniecka –
sádrová busta.

Jméno školy po manželce
Wannieck se proslavil i mimo Brno.
Po své manželce pojmenoval ovocnářskou školku a letní sídlo v Želešicích na

Brněnsku. Victoria Wannieck Baumschule založil v roce 1977 spolu s Franzem rytířem von Felbingerem. Areál postavili na pozemcích staré venkovské
usedlosti. Škola si postupně získala dobrou pověst po celé Evropě. Po druhé světové válce se areál rozšířil o JZD Želešice a Státní statek Hajany. Letní rodinné
sídlo dnes slouží jako penzion.
Wannieck byl známý také ve Vídni,
kde v místním parlamentu reprezentoval brněnskou městskou kurii. Mandát
dostal po smrti Gustava Winterhollera,
který byl právníkem, státním úředníkem a liberálním politikem německé národnosti. K liberálnímu proudu se hlásil
i Wannieck, který se v roce 1891 stal
čestným občanem Brna. Inicioval stavbu známého Německého domu na Moravském náměstí, který byl po druhé
světové válce vyhozen do povětří.
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Česká republika

Poušť i šikmá věž. V Česku
jsou všechny krásy světa
Za pořízením atraktivních fotografií skalních mostů, magických menhirů či šikmé
věže nemusíte vyrážet do ciziny. Najdete je i v Česku. A věděli jste, že kousek
pouště máme jen kousek za Prahou?

FOTO: archiv MAFRA, Shutterstock, Wikipedia, National Park Service

KAMENNÉ MOSTY NAPŘÍČ MILIONY LET
Americký Utah se ve své východní části může pochlubit vůbec největší
sbírkou takzvaných skalních oken a mostů. Tyto pískovcové oblouky
jsou hlavním lákadlem národního parku Archces a také atraktivním cílem
fotografů. Ani v Česku ale nejsme o podobnou nádheru ochuzeni. Typ
krajiny je sice zcela jiný, ale miliony let trvající zvětrávání pískovce i u nás
vytvořily skutečný přírodní skvost v podobě turisticky atraktivní Pravčické brány. Ta je mimochodem největším skalním mostem Evropy. K
nejlákavější atrakci Českého Švýcarska se dostanete nejlépe z obce Mezní
Louka, odkud vede šestikilometrová trasa po červených značkách.

NAKLONĚNÁ ATRAKCE, A BEZ TURISTŮ!

ČESKÁ SAHARA U NYMBURKA

Šikmá věž v italské Pise patří bezesporu k nejčastěji fotografovaným
stavbám Evropy. Ovšem k tomu, abyste pořídili vytoužený snímek s
nakloněnou památkou, je zapotřebí obrnit se trpělivostí. Kolem věže se
to totiž turisty zejména v sezoně hemží prakticky nonstop. Nic z toho
neplatí o zvonici kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem.
Přitom jde o nejšikmější věž ve střední Evropě a ve světovém měřítku
zaujímá čtvrtou pozici. Za vychýlení věže o zhruba dva metry od kolmé
osy může americké bombardování v roce 1945. Tři bomby totiž vybuchly
v blízkosti kostela.

Víte, že za pouštní krajinou s písečnými
přesypy a dunami se nemusíte vydávat až
na dalekou Saharu? Ačkoli největší poušti
světa se její česká verze pochopitelně nemůže
vyrovnat, pravdou je, že i v našich podmínkách můžeme najít skutečné pouštní krajiny.
Nejzachovalejší dunu na českém území
ukrývají Písty u Nymburka,, a to dokonce na čtyřhektarovém území. Písečné přesypy se nacházejí
v jihozápadní části obce a jejich odkrytou část
chrání zalesněný porost. Pouště se nacházejí i na
několika dalších místech Česka, jsou ale o poznání
menší – například u Vlkova na Třeboňsku.

SCENÉRIE JAK Z AMERICKÉHO PLAKÁTU
Obrovský meandr ve tvaru koňské podkovy vytváří
fascinující podívanou na řece Colorado a zároveň jedno z ikonických míst západu Spojených států. Známý
je pod názvem Horseshoe Bend a ročně láká zástupy
turistů. Prakticky stejným způsobem zapracovala
příroda i v případě meandru Vltavy pod hrází Orlické
přehrady.. Díky jeho tvaru se mu dostalo pojmenování
přehrady
Podkova. Řeka zde mění směr o
více než 180 stupňů a vytváří scenérii, která může mnohým evokovat
pohled na americkou nádheru z plakátů. Pokud si tedy odmyslíte rudé
skály a přidáte pořádnou porci zelené vegetace. Výhled na Podkovu
je nejkrásnější ze skaliska Na Vraném. Ideální je vydat se pěšky z obce
Zduchovice a zamířit po zelené k vyhlídce Na Altánku, pak je zapotřebí
pokračovat jižním směrem. K cíli totiž nevede přímé značení.

Petr Doležel
Pístovice 29

Mob.723 053 467
dolezel@stihlservis.cz
www.stihlservis.cz

ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. se sídlem Dědická 190/17, Vyškov, PSČ 682 01
tradiční výrobce dveřního bezpečnostního kování
a významný výrobce komponentů pro kolejová vozidla
nabízí uplatnění na pozicích:
OBSLUHA OHRAŇOVACÍHO LISU
A CNC LASERU, CNC SOUSTRUHU

Požadujeme:
9 vzdělání strojírenského směru
9 praxe v oboru 1 rok
9 znalost čtení výkresové dokumentace
9 znalost práce na PC
9 samostatnost
Na pozici obsluha OHL nabízíme
náborový příspěvek.

NÁSTROJAŘ

Požadujeme:
9 vzdělání SO v oboru nástrojař,
strojní zámečník, obráběč kovů
9 soustružení, frézování, vrtání,
obsluha NC strojů
9 znalost broušení na plocho, na
kulato

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK – SVÁŘEČ
– nerez, hliník – metoda TIG

Požadujeme:
9 vzdělání strojírenského směru výhodou
9 znalost čtení výkresové dokumentace
9 svářečský průkaz se zkouškou na metodu 141, skupina materiálů nerez, hliník
9 praxe v oboru vítána

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK – MONTÁŽ

Požadujeme:
9 vzdělání strojírenského směru výhodou
9 znalost čtení výkresové dokumentace

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK -ODJEHLOVÁNÍ

Požadujeme:
9 vzdělání strojírenského směru
9 praxe v oboru vítána
9 znalost čtení výkresové
dokumentace

Zaměstnancům nabízíme:
9 zázemí stabilní společnosti
9 výhodné mzdové a pracovní
podmínky
9 dynamickou práci v týmu
9 zaměstnanecké výhody dle kolektivní smlouvy

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků

9 sportovní a kulturní aktivity a další
beneﬁty, 5 týdnů dovolené
9 nástup možný ihned, dlouhodobé
pracovní uplatnění
9 možnost rozšíření kvaliﬁkace
9 prostor pro realizaci

Nabídky zasílejte na adresu společnosti nebo na e-mail: pravni@rostex.cz.
Pro podrobnější informace volejte: 517 316 205.

•
•
•
•
•
•
•

asistentka manažera kvality
disponent/ka
specialista sterilizace
dělnice ve zdravotnické výrobě
manipulační dělník – balič
pomocná síla při výdeji jídla
přední dělnice

•
•
•
•
•

přední dělník balící zóny
pracovnice konečné kontroly
pracovnice oddělení vzorků
a přípravy etiket
skladník/skladnice
švadlena ve zdravotnické
výrobě

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti • čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou • 3 dny dovolené navíc • příplatky
nad zákonnou výši – příplatek za odpolední směnu 16,- Kč/hod; příplatek
za práci v noci 27,- Kč/hod; příplatek za práci v sobotu 15% průměrného
výdělku; příplatek za práci v neděli 20% průměrného výdělku • možnost
osobního rozvoje v rámci L&R Academy • kooperativní prémie • dotované
stravování • vánoční odměny • vitamínové balíčky • věrnostní odměny
• ﬁremní akce a beneﬁty

Bližší informace k pozicím najdete na
https://www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/
Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Marta.Loefﬂerova@cz.LRMed.com
tel.: +420 544 425 632, mobil: +420 739 529 558
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.
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Chci natočit film z koncentráku,
i když už mě předběhl Spielberg
Nově sice hraje ve hře o nevěře a závislosti na sexu,
v soukromí si ale herec a režisér Milan Šteindler na
monogamnost vztahu nestěžuje. „Neštve mě. Je však
důležité nestydět se a říct tomu druhému, po čem
touží. Jinak je svatba prvním krokem k rozvodu,“
vysvětluje. Ačkoli proslul smyslem pro humor, rád by
natočil film zcela jiného ražení. Inspiroval ho deník
jeho otce, který prošel koncentračním táborem.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Komu je nejvěrnější Milan
Šteindler? „Vezmu to popořadě. Za prvé
snoubence, za druhé snoubence a za třetí
snoubence,“ tvrdí přesvědčivě. „A pak
ještě svojí práci,“ dodává herec, který to
právě s nevěrou nemá zrovna lehké v roli
křupana Edy v nové hře Pánský klub.
Ta měla začátkem dubna premiéru
v pražském Divadle Na Jezerce.
Je v životě mezi oběma pohlavími, co
se týká nevěry, nějaký rozdíl? Nemyslím teď po technické stránce...
Kdybych měl mluvit za moji
postavu Edy, který je
docela křupan,
tak bych

řekl, že rozdíl mezi mužskou a ženskou
nevěrou je v tom, že ženská se hned zabouchne, kdežto chlap to umí oddělit.
Tedy lásku a sex. Mám-li mluvit za
sebe, tak si myslím, že je možné nevěře
předejít komunikací s partnerem o intimních věcech. Nestydět se, říci tomu
druhému, po čem toužím. A to ještě
před svatbou. Jinak je pak svatba prvním krokem k rozvodu.
Může být člověk v dlouhodobém
monogamním vztahu šťastný? Respektive co vás na monogamii baví
a co naopak štve?

Momentálně jsem v partnerství se svojí
snoubenkou již čtyři roky šťasten. Asi je
to právě tím, že spolu umíme komunikovat. Takže mě za ty čtyři roky na monogamii nic neštve.
Čemu či komu jste během života nejvěrnější? A co nebo kdo je nejvěrnější vám?
Nejvěrnější? Tak dobře. Vezmu to popořadě. Za prvé snoubence, za druhé snoubence a za třetí snoubence. Pak ještě
svojí práci. A kdo je mně nejvěrnější?
No, řeknete si možná, že jsem naivní
tele. Ale snoubenka Kateřina.
A v práci? Pokud jsou vaši nejvěrnější parťáci muži, dovedete si takové
přátelství představit se ženou?
Již 48 let hraju s divadlem Sklep. Jsou
tam muži i ženy. Takže si to nejen dokážu představit, ale mám je všechny většinu života kolem sebe.
Jedna z vašich posledních her se
jmenuje Tatarák na ex. Zabýváte se
v ní společenskými otázkami. Češi
se v průzkumech hlásí k tomu, že
utratí během života víc peněz za cigarety a alkohol než za zdraví a studium. Za co nejvíc utrácíte vy?
Za zdraví a studium… Ne, kecám. Za alkohol a cigarety. Mezitím občas koupím i nějaké jídlo. A o jídle v „Tataráku“ také mluvíme. Například nedávno jsem viděl reklamu na
rybí prsty. Tam se říkalo,
že: „Naše rybí prsty
jsou z opravdového rybího masa.“ Sakra, to
mi řeknou v šedesáti,
že doteď nebyly rybí
prsty z rybího

masa? Z čeho tedy byly? Existuje takový vtip. Proč ryby nemají prsty? Protože jim je usekal kapitán Iglo. Jestliže
tedy doteď nebyly rybí prsty z opravdového rybího masa, tak já se ptám: Kdo
komu tady sekal prsty?! Takové polotovary jsou mnohdy horší než cigára
a chlast.
Teď prosím jedna odbočka. Váš tatínek prošel za druhé světové války
koncentračním táborem a napsal
o tom deník. Četl jste ho?
Ano, máme s bratrem tatínkův deník.
Víte, trvalo mi třicet let, než jsem se odvážil do něj podívat. A jistě mi věříte,
že to nepůsobilo radostně. Co jsem však
na mém tatínkovi vždycky oceňoval,
byl jeho černý humor.
Dařilo se černým humorem překonávat šílenosti koncentračního tábora?
No nevím, jestli je to tak humorné. Ale
občas říkával, že člověk si zvykne i na
šibenici.
Občas mluvíte o tom, že byste chtěl
natočit film na vážnější téma. Nenapadlo vás třeba deník vašeho tatínka zfilmovat, například černobíle?
Přece jen jste v Moskvě přebral za
film „Díky za každé nové ráno“
cenu za režii přímo z rukou amerického herce Richarda Gera nebo jste
režisérský úspěch slavil s filmem
„Vrať se do hrobu“.
Ano, rád bych tohle téma zpracoval filmově. A dokonce jsem to už začal připravovat. Ale není to úplně originální
nápad. Režisér Steven Spielberg také natočil Schindlerův seznam, protože měl
v rodině někoho s podobným osudem.
Říká se, že se mají tyhle hrůzy připomínat, aby se neopakovaly. Ale chcete
znát můj osobní názor?
Ano. Prosím.
Tak já si myslím, že lidstvo je nepoučitelné. Ale připomínat tyhle věci je nutné. I když je to tak účinné, asi jako když
si stříháte nehty.

Milan Šteindler

Narodil se 12. dubna 1957 v Praze. Vystudoval režii na
FAMU, ovšem už za středoškolských studií založil spolu
s kamarádem Davidem Vávrou tehdy amatérské divadlo
Sklep. S Vávrou také vystupoval ve slavném satirickém
pořadu Česká soda.
■ Jako herec zazářil v komedii Vrať se do hrobu!, na svém
kontě má ale desítky dalších rolí ve filmech i seriálech PanMáma, Gympl s (r)učením omezeným, Redakce
a mnoho dalších.
■ Jako režisér je podepsán pod snímky jako Perníková věž
či Díky za každé nové ráno, za který získal Českého lva.
■
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Recesista, malíř a brzy i ženáč
„Kubista“ amatér

Jak se Ján Zákopčaník
pomstil Šteindlerovi
a spol. za Českou sodu
Legendární satirický pořad Česká soda,
v němž hrála prim trojice Milan Šteindler,
David Vávra a Petr Čtvrtníček, rozzuřil
v 90. letech několik známých osobností.
Zatímco některé se bránily u soudu,
populární moderátor počasí Ján
Zákopčaník vzal spravedlnost do
vlastních rukou. Stalo se tak poté, co se
v parodii na tehdy oblíbený pořad
Počasíčko, kde se nahé modelky pomalu
oblékaly při předpovědi počasí, Zákopčaník objevil díky fotomontáži úplně nahý.
Po pár dnech chtěl meteorolog vrátit úder a během
moderování tradiční předpovědi počasí v České
televizi v přímém přenosu udělal něco nečekaného.
Ve chvíli, kdy se na záběru objevila skupina vepřů,
řekl: „Hluboce mne urazili tito pánové –
Čtvrtníček, Šteindler a Vávra.“ Vedení televize
považovalo Zákopčaníkovu pomstu za „hrubé
zneužití veřejnoprávní relace“, moderátor dostal
pokutu a několikadenní zákaz vystupování.
Foto na stránce: archiv MAFRA, Profimedia,
archiv Milana Šteindlera

Do chomoutu ještě letos
„Do konce roku bychom se chtěli vzít.“
Tak reagoval Milan Šteindler na dotaz, zda
chystá svatbu se snoubenkou Kateřinou
Krátkovou. „Je před námi ještě spousta
práce a příprav. Hlavně byrokracie
a papírování. Ale jen co to bude možné
a přípravy budou u konce, tak do toho
vlítneme,“ dodal.

INZERCE

ÚSPĚŠNÁ
KARIÉRA

ZAČÍNÁ SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM

w w w.KDEJINDE.cz

Kde jinde to dokážete

Milan Šteindler byl už ve
14 letech všestranným talentem.
Kromě psaní básní zakládal
s Davidem Vávrou ve sklepě
babičky divadlo Sklep, kde
vystupovali vedle uhlí na starém
kredenci a hráli pro spolužáky.
Kromě toho ale také maloval.
Jedna z umělcových prvotin
(na snímku) se jmenuje Zátiší
s budíkem a životabudičem.
„Jedná se o kubistický obrázek,
který jsem namaloval někdy
v šestnácti letech,“ podotýká
Šteindler.
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V hlavě
pořád
slyším
hlasy

FOTO | SHUTTERSTOCK

Dar, nebo prokletí? Řada lidí má zkušenost
s neexistujícími hlasy. Pro někoho nemoc, pro
jiného spirituální dar. V Česku roste hnutí s názvem
Slyšení hlasů, v Evropě má tisíce stoupenců.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Začalo to v Brně, loni se přidala
Praha, letos Hradec Králové a Plzeň, na
cestě je Opava i Písek. V posledních
pěti letech se celosvětové hnutí s anglickým názvem Hearing Voices, česky Slyšení hlasů, zabydluje i v Česku.
Sdružuje lidi, kteří „slyší“ hlasy, zvuky nebo třeba melodie, jejichž reálný
zdroj neexistuje. Hlasy se ozývají v hlavě, mohou přicházet jakoby z okolí (například z bytu od sousedů), „z vesmíru“, každý člověk je vnímá jinak.
Takovou zkušenost má podle odhadů
2 až 6 procent populace, ovšem nemusí
se vždy jednat o duševní nemoc.
Po českých městech vznikají podpůrná setkání, kde členové „menšiny“ debatují a snaží se přijít na to, co to znamená
„slyšet hlasy“. Pražskou skupinu, která
se schází na Žižkově, navštívil i týdeník
5plus2. „Snažíme se lidem, kteří nějakým způsobem slyší hlasy, pomáhat a

jejich ‚vnitřní hlasy‘ prozkoumat. Každý si sám rozhodne, jak své hlasy bude
chápat. Zda v náboženském kontextu
jako určitou spiritualitu, z lékařského
hlediska jako duševní poruchu nebo třeba jako důsledek nějakého traumatu. Nejsme ale lékaři, ve skupině lidem prášky nepředepisujeme, ani nikoho nesoudíme.
Jsme hlavně zvědavé lidské bytosti, které se navzájem podporují a hledají odpovědi,“ říká
Adi Hasanbašić (na malém
snímku), jenž ve skupině zastává roli facilitátora, česky usnadňovače – člověka, který se snaží lidem se zvláštní
schopností slyšení hlasů neobvyklou situaci ulehčit a pomoci chápat.

Je to dar, nebo prokletí?
Nejdříve trocha teorie. Lidem, slyšícím
v duchu hlasy, funguje v mozku centrum pro sluch a řeč v tu chvíli stejně,
jako by někdo opravdu mluvil. Hlas
může mít různou intenzitu, může mluvit
jedna nebo několik osob, měnit se může
barva hlasu, pohlaví i věk. Hlas třeba

Existují ale i jiné teorie, proč hlasy
člověk v hlavě slyší. Například taková,
že je před tisíci lety slyšela většina lidí,
v dávném pravěku či starověku jim
schopnost pomáhala přežít. Byla to určitá intuice, která mohla upozornit na blížící se nebezpečí, nebo prostě při rozhodování poradit, zda se například vydat
cestou vlevo nebo vpravo. Vlastnost ale
postupně vymizela, u některých lidí
ovšem přetrvala do dnešních dnů.

Zavřená mezi krávy
Jak se ale hlasy aktivují čí rodí? Teorií
je několik. Často z traumatu v dětství,
spontánně z vnitřních monologů, z genetických a chemických příčin, z potlačovaných emocí a frustrace, někdo je nazývá spirituálním darem.
Konkrétní případ člověka, kterému
hlasy hodně zkomplikovaly život, aniž
by se dlouhá desetiletí někde svěřil či léčil, je paní Majka. Hlas jí pravděpodobně vznikl z traumatu z dětství.
„Hlas se Majce v hlavě objevil ve
chvíli, kdy se asi v pěti letech počůrala
a matka ji za trest zavřela do chléva
mezi krávy. Děvče se bálo a v tu chvíli
k ní najednou promluvil odnikud konejšivý hlas, která ji nabádal, ať se nebojí,
že vše dobře dopadne. Dívenka ten hlas
později pojmenovala ‚Jistota‘,“ vypráví
Hana Sedláková z Národního ústavu duševního zdraví.

Možné příčiny slyšení hlasů

Historie hnutí
Hearing Voices

Fenomén skupin Slyšení
hlasů se začal šířit
z Holandska v roce 1987.
■ V Evropě dnes funguje
největší síť ve Velké Británii,
zejména v Manchesteru.
■ Celosvětově se zapojilo
přes 30 států, před pěti lety
i Česko, kde se letos v únoru
uskutečnilo první velké
setkání všech dosavadních
skupin s cílem vytvořit
národní síť Slyšení hlasů.

radí, komentuje běžnou činnost, nebo dokonce šikanuje. Člověk uslyší mluvit
konkrétní i imaginární osoby, neznámou
dívku či chlapce, bohy, ďábla, skřítky,
své živé i zemřelé rodiče, prarodiče
a další příbuzné, kamarády či známé,
nebo třeba jen vnímá melodie. Variant
hlasů je tolik, kolik je lidí. Mnozí své
hlasy pak popisují jako samostatnou entitu, jedinečnou osobnost uvnitř sebe, která jako kdyby uměla sama přemýšlet,
promlouvat z vlastní vůle a vůbec si žila
vlastním životem. Napovídá, kritizuje, pomáhá, ozve
se, kdy se jí zachce. Někdo
považuje slyšení hlasů za
dar, jiný za prokletí, mezi
„slyšiteli hlasů“ jsou lidé
obyčejní i slavní a úspěšní i
chudáci, často takoví, kteří
trpí duševními poruchami.
„Klasická psychiatrie označuje slyšení zvuků nebo hlasů bez přítomnosti
podnětu jako sluchové halucinace.
U tak zvaných pravých sluchových halucinací je člověk přesvědčen, že jsou skutečné. Existují ale i pseudohalucinace,
kdy si jedinec uvědomuje, že skutečné
nejsou a chápe je jako projev poruchy.
Ty se mohou objevovat i u zdravých
lidí. Někteří odborníci však ani pravé
sluchové halucinace nechápou výlučně
jako projev duševní poruchy,“ popisuje
obecnou definici „hlasů“ brněnský psychiatr Ivan Peška.

U mnoha lidí jsou hlasy spojeny s traumatem.
Brita Petera Bullimora ve škole šikanovali
a zároveň mu vyhrožovali, že pokud cokoliv
řekne, dozví se o tom policie a ta ho zavře do
cely. Peter se bál, jak dospíval, trauma v něm
zůstávalo a zrálo. V dospělosti se projevilo
jako hlas, který mu tvrdil, že ho pronásleduje
policie. Musel být hospitalizován a léčen, dnes
je jedním z předních odborníků celosvětové
sítě Slyšení hlasů.
■ Spirituální krize, ale i spirituální dar.
■ Genetická či chemická příčina, v mozku dojde
k určitým změnám, které současná medicína
nemusí umět odhalit.
■ Z potlačených emocí anebo frustrace plynoucí z jednání ostatních lidí.
■

■

Jak s hlasy v hlavě pracovat? Jak se
s nimi vyrovnat ve chvíli, kdy začnou
být nepříjemné a rušivé? Východiskem mohou být skupiny vedené facilitátory, kteří neobvyklou situaci ulehčují a pomáhají pochopit.

FOTO | MAFRA

„

Česká republika
O fenomén Slyšení hlasů se zajímá
ve své diplomové práci a právě paní
Majka jí celý svůj příběh svěřila.

Jednou seděla v lese, když
se v její hlavě rozkřičel hlas:
Zvedni ten svůj tlustej zadek a jdi!
Poslechla a honem odešla. Na místo,
kde před chvílí seděla, spadl strom.

„Seber se a vypadni“
V pubertě Majce najednou přibyl druhý
hlas, který ji často peskoval, kritizoval,
pojmenovala ho „Kritika“. Ale občas jí
tato „Kritika“ i pomohla a dokonce dvakrát zachránila život.
„Jednou seděla v lese na svém oblíbeném místě, když se najednou v její hlavě rozkřičel negativní hlas: ‚Seber se a
vypadni, zvedni ten svůj tlustej zadek a
jdi.‘ Majka se zalekla naléhavosti a rozhodla se rychle odejít. Jen co ušla pár
kroků, spadl na místo, kde seděla,
strom. Pak mi také vyprávěla, jak málem spadla pod tramvaj, hlas jí ovšem
těsně před osudovým krokem, kdy se nerozhlédla, varoval, a tak se neštěstí vyhnula,“ vypráví Hana Sedláková.

50

let tajila svůj problém.
Až pak přiznala, že slyší
dva vnitřní hlasy.

Majka nikdy k lékaři nešla, problém
tajila do svých 50 let. Tehdy se doslechla o hnutí Slyšení hlasů a vůbec poprvé
se někam vypravila a vůbec poprvé někomu svěřila, že hlasy slyší. S odborníky ze skupiny během několika týdnů
své dva vnitřní hlasy identifikovala
jako hlasy rodičů, a společně došli k názoru, že hlasy vznikly z raných traumat,
například ze zážitku z chléva.
„Majka začala na zlepšení svého stavu pracovat. Postupně si vybavovala jednotlivé zážitky, které jí ublížily a snažila
se odpustit jak rodičům, tak sobě. Když
se jednou probudila, hlasy úplně zmizely,“ uzavírá příběh Majky psycholožka
Sedláková.

Příjemné hlasy lidé tají
Ale zpět na žižkovské sezení. Skupiny
Slyšení hlasů navštěvují nejčastěji lidé
s diagnostikovanou duševní poruchou,
ovšem pouze třetina z nich vyhledala
kvůli hlasům odbornou pomoc.
Velkou výjimkou jsou ti, kteří žijí se
svými vnitřními hlasy v symbióze, podařilo se jim je integrovat do života a zároveň nemají psychiatrickou diagnózu.
Takoví lidé své hlasy někdy popisují
jako příjemné, nijak intenzivní. Prý jim
občas radí a dokreslují realitu, prozrazují třeba své postřehy o osobách, s nimiž
hovoří. Tato skupina je může vnímat
jako dar a nikomu se svou „podivnůstkou“ za celý život nesvěří. Není důvod.

Když bohové promlouvají
„Zdraví lidé označují ‚vnitřním hlasem‘
své intuice, tušení nebo inspirace. Nejedná se o duševní poruchu. Pokud jde o
inspirace, jsou typické zvláště pro skladatele, kteří ‚slyší v hlavě‘ melodii a
poté ji přepíší do notové osnovy. Ani to
není chorobné,“ vysvětluje Max Kašparů, psychiatr a katolický kněz. „Člověk,
který se cítí osamělý a opuštěný, může
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jednoho dne začít slyšet uvnitř sebe (nejspíše v hlavě) hlas známé nebo neznámé osoby, který se mu snaží pomáhat radami (to jsou tak zvané teleologické haINZERCE

lucinace – ty, které radí) nebo jej jen vytrhují ze samoty, dělají mu jakéhosi průvodce či ‚kamaráda‘ v osamělosti,“ doplňuje psychiatr Peška.

Mezi lidi s diagnostikovanou duševní
poruchou, kterým hlasy působí problémy, patří Ondřej, jenž dochází do žižkovské skupiny.
„Jsem schizofrenik. Mám v hlavě hlasy bohů, hodně religiózní. Vždy, když
se objevily, tak se nejdřív představily.
Některé mě šikanovaly, říkaly, co nesmím dělat, jiné, třeba egyptský bůh
slunce Re, mi ale pomáhal a radil, když
jsem nevěděl, kudy kam,“ vypráví dnes
vyrovnaně o své nemoci a hlasech mladý muž, který je slýchává od roku 2006.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 10
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„

žují ho a kdy se z nich stává problém?
„Lidé většinou přicházejí za lékařem
nebo k nám ve chvíli, kdy se ve svých
hlasech začnou ztrácet, hlasy je začnou
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Hlasy postupně sílily, získávaly nad
Ondřejem moc a tak se svěřil do péče lékařů. „Dostal jsem silné prášky, které
celé mé vnímání či podvědomí i vědomí
ponořily velmi hluboko. Vše zamrzlo.
Tehdy sice hlasy zmizely, po lécích
jsem se ale cítil příšerně,“ vypráví.
Nakonec prášky omezil, hlasy se vrátily a tak musel najít určitou rovnováhu
v medikaci. Zároveň se ale vydal jinou
cestou než lékařskou – začal navštěvovat skupinu Slyšení hlasů. „Zde jsem se
učil vznik hlasů pochopit a začal přemýšlet o významu toho, co říkají. Postupně se snažím si s nimi vybudovat
vztah. Mé závěry po letech terapií jsou,
že má aura je jaksi obnažená, jsem hodně zranitelný, což jsou důvody, proč se
hlasy vytvořily,“ říká s tím, že s duševní
chorobou se potýkal i jeho otec. „Občas
bych se jich rád na den dva vzdal a odpočinul si, ale bez nich si život také představit nedokážu. S některými svými hlasy jsem si vytvořil opravdu hezký
vztah,“ uzavírá.
Skupiny Slyšení hlasů mají ve světě
úspěch proto, že propojily lidi s podobnými problémy, kteří se navzájem inspirují. „Prací facilitátorů je vytvořit prostředí, kde by se lidé, co slyší hlasy, cítili bezpečně. Chceme, aby zde sdíleli
své zkušenosti, hledali k hlasům vlastní

Za lékařem
přijde člověk
až ve chvíli, kdy ho hlasy
začnou obtěžovat.

FOTO | SHUTTERSTOCK

cestu, celý fenomén mohli zkoumat a integrovat do svého života. Mohou zde
získat pomůcky, jak se svými hlasy pracovat, když třeba začnou být nepříjemné nebo rušivé,“ vysvětluje Adi.

Je to jako vztah s člověkem
„Čistě metaforicky, vztah s hlasem
může být jako vztah s člověkem. Pokud
si ho vybudujeme tak, že se každý den
hádáme, tak může vadit. Pokud máme z

hlasů strach, mohou nás
ovlivňovat a kontrolovat, což může být problém. Naopak pokud
zvládneme úzkost, která z hlasu pochází, vytváříme cestu pro integraci hlasu do života,“
dodává Hasanbašić, který osobně hlasy neslyší.
Kde je tedy hranice, kdy hlasy člověku pomáhají a neobtě-

obtěžovat, kdy se jich začnou třeba bát
a získají pocit, že jsou divní, protože ve
společnosti většina lidí žádné hlasy
neslyší. Tento fenomén je třeba znormalizovat a lidi, kteří hlasy
slyší, emancipovat, aby se přestali bát. Kdo
se nebojí,
může začít něco
dělat,“
uzavírá
facilitátor Adi
Hasanbašić, který
už založil
síť Slyšení
hlasů v Sarajevu a na západním Balkáně.
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Proč tvořil dějiny?

INOVOVAL
Přepište svou
budoucnost s Voucherem
na inovační projekty!

tří!
Minulost do popelnice nepa
Máte doma jakékoli dokumenty, předměty či fotografie,
spojené s nacistickou perzekucí na území naší republiky
a chcete je vyhodit? Nedělejte to a dejte nám vědět na
vyzva@pamatnik-terezin.cz!
Zajímají nás předměty a dokumenty spojené s osobami vězněnými v Terezíně a Litoměřicích, ale i ty, dokumentující věznění
v dalších koncentračních táborech, věznicích, káznicích i jiných
nacistických perzekučních zařízeních.

Děkujeme především za naše budoucí generace!
Památník Terezín
státní příspěvková organizace

Čerpejte až 2 000 000 Kč na inovaci svého podnikání.
www.inovoval.cz
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Vdovy pálil v kamnech
Charismatický ďábel
Henri Landru lákal ženy
na inzerát, pak je vraždil.
Narodil se před 150 lety.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
FRANCIE | Malá postava, oči jako uhel,
elegantní muž s temně černým plnovousem. To byl Henri Landru přezdívaný
„Touha“ nebo „Modrovous z Gambais“. Sériový vrah, který lákal vdovy
do manželství, pak je ale pálil v kamnech pronajaté vily ve vsi Gambais u Paříže. Byl zatčen před 100 lety, 12. dubna 1919, v den svých narozenin.
Thérese, Anna, Marie-Angélique, Célestina, to jsou jen některá jména žen,
které Landru zavraždil. Zpočátku to ale
na tragický osud nevypadalo. Landru,
narozený v centru Paříže, pocházel ze
silně nábožensky založené katolické rodiny kotelníka a pradleny. Oženil se už
v 18 letech. „Zpočátku to byl vzorový
manžel a otec,“ popsala ho manželka
později v policejním protokolu, ale s
tím, že se otáčel za každou sukní. Rodinné problémy však tkvěly v nedostatku
peněz. Žena byla pradlena, on přeskakoval z jednoho zaměstnání do druhého.
Měl ambici stát se vynálezcem, dokonce zkonstruoval jednoduchý motocykl a
sehnal investory, kteří mu dali peníze.
Jenže ty ukradl a zmizel, za což si později odseděl dva roky. „Je na hranici šílenství,“ řekl u soudu lékař.

další a další ženy. Tam je ale zabil a těla
spálil v kamnech, jejich majetek mu pomáhali rozprodávat dva z jeho synů.
To trvalo až do roku 1919, kdy záhadně zmizela jistá madame Buissonová.
Její sestra po ní začala pátrat a na její popud byl „Touha“ zatčen. Policie ho obvinila ze zpronevěry, těla se ale nenašla.
Až po několika dnech se někdo podíval
do kamen. A našel důkaz, v popelu ohořelé dva zuby a kost. Zjistilo se, že vrah

si během války romanticky dopisoval
s 283 ženami, desítky z nich ale nikdy
nepotkal. Počet jeho prokázaných obětí,
tedy 11, zřejmě nebyl konečný.
Landru byl v únoru 1922 stať gilotinou ve Versailles. 40 let po popravě našla jeho dcera obraz s plánkem vrahova
domu. Na zadní straně pak byl vzkaz,
kde se ke vraždám přiznává.
Landru u soudu.

FOTO | DAILY MAIL
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Elektrické vozíky
pro seniory
SELVO 4800

72 590 Kč

43 990 Kč
Dojezd 45 km
0,10 Kč / km

Usvědčily ho zuby a kosti

Testovací jízda ZDARMA

V roce 1912, kdy byl tehdy třiačtyřicetiletý Henry opět souzen za podvod v bance, se na stromě v Bouloňském lesíku
oběsil jeho ovdovělý otec. Marnotratný
syn byl tehdy v nepřítomnosti odsouzen
do vyhnanství na ostrov Nová Kaledonie u Austrálie, znovu totiž okradl investory. Landru byl na útěku a něco se v
něm zlomilo. Zešílel a začal vraždit.
Pod falešným jménem Raymond Diard
přesvědčil 39letou vdovu z Paříže, že je
průmyslník a že se o ni a syna postará.
Ta mu svěřila své finance, po několika
měsících ale zjistila, co je zač a chtěla
ho opustit. Vrahovo ďábelské charisma
zvítězilo, zůstali spolu.
Landru tehdy dával do novin pod
mnoha falešnými jmény tento inzerát:
„Vdovec se dvěma dětmi, stár 43 let, se
slušným příjmem, seriózní a pohybující
se v dobré společnosti, si přeje potkat
vdovu s vyhlídkou na uzavření sňatku.“
Do karet mu hrálo i vypuknutí 1. světové války a nedostatek mužů. Nejdříve
zmizela vdova i se synem. Pak si Landru pronajal vilu v Gambais, kam lákal

Elektromagnetická brzda
Silný motor 800W
Certiﬁkováno pro TP, ZTP
a ZTP/P
Nový výrobek

42 prodejen a servisů
Brno – Tuřany
Gardentech – Jaroslav Toninger, Mírová 15
tel.: 548 531 294
Boskovice
TLAMKA s.r.o., Chrudichromská 1b
tel.: 516 456 297, tel.: 777 064 225
Přerov
KONVIČKA s.r.o., Malá Dlážka 14
tel.: 581 737 028 – 029

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz
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Hele! Jirák slaví 70

Herec Ota Jirák je díky svému
nezaměnitelně zabarvenému
hlasu známý hlavně jako dabér.
Třeba s postavičkou plyšového
Hele je srostlý většinu života,
v němž právě dnes, 12. dubna,
načal osmou „desetiletku“.
Ordinace jako fotbalová liga
Čtyři desetiletí s Hele (a Jů)
Málokdo si už dnes pamatuje, že chlupaté
postavičce Hele svůj hlas propůjčil původně někdo
jiný než Ota Jirák. „Když jsem se dozvěděl, že
bychom tohle měli s Jirkou Lábusem společně dělat,
tak jsem zajásal. Jenže jsem měl na dva měsíce
podepsanou smlouvu v Holandsku s divadlem. A tak
se za mě chopil postavy Hele Milánek Neděla. Pak se
narodila moje dcerka Terezka a já měl zájezdování
plné zuby. Tak jsem toho nechal. V té době si
Milánek udělal úraz, a tak mě po třičtvrtě roce znovu
povolali do zbraně. Šel jsem mu to říct s tím, že až se
vrátí, já se zase stáhnu. On na to: Ne ne, měl jsi to
dělat od začátku, tak si to dělej. S jeho požehnáním
jsem Hele už 38 let.“

INZERCE

V nedávných letech naskočil Ota Jirák i do
nekonečného seriálu, a to hned do jednoho
z nejpopulárnějších. „V Ordinaci v růžové zahradě
sice už nejsem asi čtyři roky, ale vždycky, když si
přijdu pro hodinky, brýle a další oblečení, které
v ateliéru pořád mám, tak mi je nechtějí vydat
a místo toho mi dají k podpisu další smlouvu.
(smích) Navzdory tomu, že dneska už je Ordinace
trochu jako fotbalová liga – také je tam každý
s každým a dvoukolově, a na to já už nemám
přesvědčivý věk,“ líčí se smíchem.

O sitcomu Nováci
a umělém smíchu
Před téměř čtvrtstoletím byl jednou
z hlavních tváří původního a také prvního
novodobého českého sitcomu Nováci. „Byla
to tehdy naprostá novinka, s Vláďou Drhou,
jenž tenhle seriál režíroval, jsme si práci na něm moc užívali,“ vzpomíná Jirák, který si
musel zvykat i na novinku, kterou byl tehdy sitcomový smích. „Přišlo mi to ze začátku
trošku nemístné, že jsme slyšeli smích například i ve chvílích, kdy jsme ho vůbec
neočekávali. Ale práce to byla hezká. Vzpomínám si, že později jsem potkal na
Barrandově filmovou a televizní kritičku Mirku Spáčilovou, která mi řekla, že jsme to
dotáhli se sledovaností na dvaadvacet procent. S takovým úspěchem nikdo původně
nepočítal. „U pozdějších přeobsazených dílů s novou partou dosáhla sledovanost
k pěti procentům. Mrzelo mě to kvůli mým hereckým kolegům, ale na druhou stranu
bych lhal, kdybych řekl, že mě to trochu nepotěšilo,“ popichuje Jirák.
FOTO: archiv MAFRA, ČSFD.cz, web Městského divadla Mladá Boleslav

Mezinárodní dětská
pěvecká soutěž
Registrace soutěžících
již od dubna 2019
na

www.sanremojunior.cz
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koalice ROZUMNÍ a Národní demokracie
Mgr. Petr HANNIG, č. 2
jediný prezidentský kandidát
ve volbách do
europarlamentu

www.rozumni-narodnidemokracie.cz

VOLTE TY, KTEŘÍ VÁS NEZKLAMALI A NEZKLAMOU
zadavatel: ROZUMNÍ a Národní demokracie; zpracovatel: Adam B. Bartoš

Adam B. BARTOŠ
č. 1 kandidátky
ve volbách do
europarlamentu

Pan Načeradec jako srdeční záležitost
Ota Jirák nadaboval nebo zahrál mnoho postav, jeho srdeční role
však patří na divadelní prkna. „V režii Ondry Havelky jsem si strašně
užíval Načeradce v Mužích v offsidu, které stále ještě hrajeme
v mladoboleslavském divadle. Přestože už jsem pěknou dobu
v penzi, tak v tomhle představení stále dohrávám. Teď jsme měli
183. reprízu,“ pochvaluje si.

Koupím paroží,

trofeje i celé sbírKy.

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

„K Alfovi bych se rád vrátil“
Svůj hlas Ota Jirák propůjčil také populárnímu chlupatému
mimozemšťanovi z amerického sitcomu Alf. „No jéje, Alfa jsem miloval
a miluju dodnes. Doslechl jsem se, že Američani dokonce točí nové díly,
takže čekám, kdy to přijde sem a zda mě někdo opět osloví. Rozhodně
bych do toho šel a rád. Vzpomínám si, že jsem kdysi přijel s divadlem
do Německa v době, kdy tam byl Alf na cereáliích, žvýkačkách, prostě
na všem možném. Všude byli vycpaní Alfové a já vůbec nevěděl, co to je.
Říkal jsem si, že když to má každý malý Němec, musí to mít i naše
Terezka, tak jsem jí jednoho Alfa přivezl. Půl roku nato mě zavolali
do televize, pustili mi Alfa a začal jsem ho mluvit,“ vzpomíná.
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Knižní tipy
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PRYCˇ Z EU

HLEDALI JSME SVOBODU.
NAŠLI JSME JI?
NIKDY TO NEVZDÁME!

Filmový dokument, který před vámi chtěli ukrýt.
Když jsme do ní v roce 2004 vstupovali, vítali nás do rodiny. Slibovali nám volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Říkali, že za
pár let bude naše životní úroveň jako na západě. Jenže místo toho přišla Lisabonská smlouva a stále nesmyslnější směrnice, normy,
zákazy a nařízení, proti nimž se nemůžeme bránit. Po patnácti letech nadějí a zklamání nás mocní odsoudili do role občanů druhé
kategorie. Taková je současná Evropská unie. A právě takovou, pravdivou, bez příkras, růžových brýlí a falešných pozlátek ji ukazuje
nový strhující dokument Stanislava Brunclíka. Pohlédněte pravdě do očí.

Dokument můžete zhlédnout či stáhnout ZDARMA na WWW.PRYCZEU-FILM.CZ
Atlas štěstí
Helen Russellová
Bojíte se blížícího se
pracovního pohovoru?
Vezměte si příklad z Islanďanů a jejich konceptu petta reddast, neochvějného přesvědčení, že všechno nakonec
dopadne dobře. Atlas štěstí vás zavede do
mnoha zemí, od Anglie přes Bhútán, Irsko,
Finsko, Sýrii až po Japonsko a odhalí taje
štěstí z celého světa, které změní život.
Nakladatelství JOTA

Čas zrádců – cambridgeská pětka
Hannah Coller
Špionážní román Čas
zrádců vznikl spojením
skutečných událostí
s fikcí. Čtenář má možnost se dozvědět celou
řadu zajímavých věcí,
a to nejen o špionážních skupinách, ale i o zákulisí elitní univerzity v Cambridge. Hlavním hrdinou je
charismatický profesor Hunt, který se zaplete do vraždy.
Nakladatelství MOBA

NO QUARTER:
Tři životy Jimmyho Page
Martin Power
Kniha zkoumá život,
dobu a hudbu muže
z jedné z největších kapel 20. století: Led
Zeppelin. Díky novým
a exkluzivním rozhovorům vypráví Martin Power příběh dlouhé
kariéry Jimmyho Page. No Quarter - tři životy Jimmyho Page představuje nejkomplexnější biografii Jimmyho Page.
Nakladatelství Volvox Globator
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Adelheid
Vladimír Körner
Drama podivné lásky
příslušníka zahraničního odboje Viktora Chotovického a dcery nacistického
pohlavára
Adelheid Heidenmannové. Děj se odehrává
bezprostředně po válce v severomoravské
pohraniční obci Schwarzbach – Černá
Voda. Téma smíření mezi národy se zde
mísí s tématem hledání smyslu života.
Nakladatelství Argo

Česká republika
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Pět posledních filmů legendy
Před čtvrtstoletím
zemřel Rudolf Hrušínský.
Zahrál psychopata,
zloducha, poťouchlého
kašpara, chápavého
doktora i bodrého
komisaře. Jaké byly jeho
role na sklonku života?
ČR | Nedbal na varování doktorů. Měl
za sebou pět infarktů, přidala se i cukrovka, ale Rudolf Hrušínský ve své herecké dráze nezpomalil. Až na pár let,
kdy mu kvůli jeho názorům filmy a divadlo zakazovali komunisti.
„S údivem vzpomínám, že jeho pracovní den míval osmnáct devatenáct
hodin, a to vlastně
skoro celej život.
Smekám před
ním klobouk,“
uznale říkal o
svém otci

jeho starší syn Rudolf. Mimořádnému
herci stačila jen klidná gesta, změna intonace hlasu, melancholický pohled
očí, aby ukázal veškeré pocity. Radost,
zlobu, pochyby i nadšení.
Nešetřil se ani v soukromém životě.
Radami lékařů ohledně pití a kouření se
zpravidla neřídil. Cigaretu si zapálil i v
sanitce po třetím infarktu.
Rudolf Hrušínský zemřel 13. dubna 1994 ve věku nedožitých čtyřiasedmdesáti let na klinice v Praze. Ohlédněme
se za posledními pěti filmy jeho života.

Obecná škola
V roce 1991 otec a syn Svěrákové vypustili do světa jeden z nejoblíbenějších českých filmů Obecná škola. Dokonce si od
amerických akademiků vysloužil nominaci na Oscara. Rudolf Hrušínský hraje ve snímku ředitele
školy a stačí jen připomenou
třeba jeho hlášku: „Opakuji.
Neolizujte železné zábradlí!
Neolizujte ani namrzlé kliky
dveří! Konec hlášení.“

Halálutak és angyalok

FOTO | ARCHIV MAFRA

Filmový festival v Cannes v
roce 1991 ocenil maďarské
drama Halálutak és angyalok (Cesty smrti a andělů). Hrušínský v
něm hraje muže se
zvláštními schopnostmi, které chce předat
svému synovi. O rok
později se Rudolf Hrušínský objevil hned ve
dvou snímcích. Šlo o televiz-

Rudolf Hrušínský (vlevo nahoře)
coby protektorátní prezident
Emil Hácha. Vpravo v Obecné
škole s Janem Třískou (učitel
Igor Hnízdo) a dole při
ředitelském proslovu do školního
rozhlasu. Vlevo dole
plakát z maďarského
filmu Cesty smrti
a andělů.
ní komedii Sherlock
Holmes v pánském
klubu aneb Komisař
Dreyfus zasahuje a
v italském příběhu
La valle di pietra
(Kamenné údolí) o
přátelství starého
kněze ze zapadlého údolí a stavebního inženýra.

Noc rozhodnutí
Režisér Pavel Háša v roce 1993 obsadil
Rudolfa Hrušínského do dramatického
příběhu Noc rozhodnutí. V poslední roli
svého života tak vytvořil postavu prezi-

denta Emila Háchy, který je osudové
noci ze 14. na 15. března 1939 přinucen
svým podpisem legalizovat vznik Protektorátu Čechy a Morava. Kvůli zlému
zdravotnímu stavu a vyčerpání vozili zesláblého Hrušínského na natáčení přímo z nemocnice. Smrt byla blízko,
přesto hrál jak o život. „Rudla to věděl,
všichni jsme to věděli, že jsou to poslední chvíle jeho života. Viděli jsme ten
jeho boj na place, protože únava byla
rychlejší, hlubší, větší,“ vzpomínal v televizním dokumentu na poslední natáčení se svým dlouholetým přítelem herec
Luděk Munzar.
(kor, sko)
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Renta z nemovitosti zachránila syna před exekucí
Když manželé Jarmila a Zdeněk Soukupovi odešli do důchodu a těšili se, že si budou užívat
zaslouženého klidu, dostal se jejich syn Tomáš do vážných finančních problémů. Nedařilo
se mu v podnikání, ale protože doufal, že se to zlepší, půjčoval si stále dál.
Potom už mu však nikdo půjčit nechtěl. Neměl peníze
na splátky, ani na vyrovnání dluhu a hrozila mu exekuce.
„Když za námi Tomáš přišel, byli jsme v šoku. Nejdřív jsme se
na něj strašně zlobili, jak to mohl nechat zajít tak daleko,“
říká smutně paní Jarmila. „Jenže jsme ho nemohli nechat
napospas osudu.“
Syn manželů Soukupových jim navrhl, že by zastavil jejich

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

nemovitost, aby mu banka půjčila další peníze. Jenomže
toho se Jarmila se Zdeňkem báli, protože nechtěli v důchodu přijít o svůj byt. A tak začali hledat na internetu
informace o jiných možnostech a dočetli se o Rentě z nemovitosti, kterou poskytuje společnost FINEMO.CZ.
„Když nám zástupce společnosti všechno vysvětlil, věděli
jsme, že je to pro vyřešení synových problémů nejlepší volba.
Nepřijdeme tak o bydlení a zůstaneme dál vlastníky našeho
bytu. Krom toho za života nemusíme nic splácet a o vybranou částku se potom sníží hodnota dědictví,“ vypráví paní
Jarmila a z jejího úsměvu je znát, že se jí dost ulevilo.
Manželé Soukupovi se rozhodli pro výplatu jednorázové
částky převyšující milion korun, z níž pomohli synovi zaplatit dluhy, a ještě jim zbylo něco na spokojenější život.
„Teď už je všechno v pořádku. Syn přestal podnikat, našel si
práci a všichni můžeme konečně klidně spát,“ usmívá se paní
Jarmila.

Chcete vědět víc?
• Přečtěte si příběhy klientů
a odpovědi na nejčastější dotazy
na www.rentaznemovitosti.cz.
• Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
• Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
• Jsme držiteli licence České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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„Nakopávák“ pro medvědy i lidi
Medvědí česnek je
zásobárnou látek, které
naše tělo po zimě uvítá.
V kuchyni se hodí do
pomazánek i na výrobu
domácího pesta.

ČR | Spolu s příjemně hřejícím sluncem
vyrašil v Česku v těchto dnech i posel
jara – medvědí česnek. Vydejte se na procházku do lesů a bylinku s latinským názvem Allium ursinum si nasbírejte, povzbudí vaše chuťové pohárky i zdraví.
Kdo neví, kam za medvědím česnekem
vyrazit, může využít web naovoce.cz, kde
zadá ikonu česneku a na mapě Česka pak
najde místa i souřadnice či popis, kde hle-

dat. Tak například lesy nedaleko zříceniny hradu Mydlovary u Lysé nad Labem
doslova pokrývají lány této jarní léčivé
rostlinky. Své jméno prý dostala podle
medvědů, kteří ji po dlouhém zimním
spánku s oblibou vyhrábávají ze země
a žerou cibulky. Pomáhá jim to zahnat první chvíle hladu, česnek je ale i „nakopne“
a pročistí vyčerpaný organismus. Jméno
má i podle až medvědí síly, kterou v sobě

INZERCE

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

ROTAČNÍ KYPŘIČ VARI KF-200

ukrývá. Je totiž plný vitaminu C, silic
a dalších látek organismu prospěšných.
Snižuje krevní tlak, působí jako přírodní
antibiotikum, čistí játra. Ale pozor, velké
množství zase neprospívá ledvinám. Nejlepší účinky mají mladé listy dlouhé do deseti centimetrů, které je vhodné natrhat
hned, jak začnou rašit. Seberte ale jen tu
a tam lístek, aby celá rostlina neuhynula.
Listy je možné konzumovat čerstvé,
ideálně s právě upečeným chlébem s máslem, hodí se do tvarohů a pomazánek, ale
i do salátů. Bylinka vydrží dlouho, když si
z ní připravíte domácí pesto.
Je však dobré vědět, že v mnoha přírodních rezervacích platí kvůli ochraně zákaz
sběru medvědího česneku, proto ho lidé
rádi pěstují doma. Česnek roste v listnatých
či smíšených lesích a má rád hlavně vlhko
a stín, proto se mu bude dařit na balkoně na
severní straně domu či na zahradě. (jos)

FOTO | PROFIMEDIA
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do skleníků a středně velkých zahrad
výkonný čtyřtaktní motor VARI XP-200
plynulé nastavení řídítek
bezpečnostní krycí plechy, ochranné disky
použití kuželové spojky a šnekové převodovky
kopinaté nože pro snadnější zpracování půdy
možnost přestavět na minitraktor pomocí
tažné nápravy a redukční převodovky
/ šíře záběru 60 cm, možnost rozšíření
na 85 cm pomocí sady vnějších hvězdic,
obj. číslo: 4541

RECEPTY

NOVINKA 2019

Ceny rotačních kypřičů od

8 990 Kč

s DPH

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

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

„Medvědí“ pesto
Potřebujeme: čerstvý medvědí česnek,
kešu ořechy (dle chuti mohu být i lískové,
piniové, vlašské a další), olivový olej, sůl,
chilli, citron. Postup: Listy medvědího
česneku omyjeme a necháme okapat.
Natrháme na menší kousky, vložíme do
nádoby a rozmixujeme. Během mixovaní
osolíme, přidáme šťávu z citronu, oříšky
a olej. Pokud je pesto moc husté,
přidáme olej. Skladujeme v lednici.
Pomazánka z medvědího česneku
Potřebujeme: čerstvý medvědí česnek,
máslo, kysaná smetana, tavený sýr, pepř,
paprika, česnek. Postup: Smícháme sýr,
máslo a smetanu v poměru 4:1:1.
Nakrájíme 20 lístků medvědího česneku,
stejně tak stroužek česneku, podle chuti
okořeníme a rozmixujeme. Posypeme
nadrobno nasekanými lístky medvědího
česneku a podáváme s čerstvým či
opečeným chlebem nebo bagetou.
„Medvědí“ špenát
Potřebujeme: cibuli, čerstvý medvědí
česnek, pepř, sůl, smetanu. Postup:
Na másle zpěníme cibuli, přidáme větší
množství na jemno nasekaných listů
medvědího česneku, podlijeme vodou
a dusíme doměkka. Když listy změknou,
pokličku sundáme a necháme odpařit
přebytečné množství vody v hrnci. Až
směs zhoustne, dochutíme pepřem a solí,
nakonec můžeme přilít smetanu.

Česká republika

Chcete-li velikonoční
menu letos ozvláštnit,
nebojte se podívat
„za humna“. Připravit si
můžete jehněčí tak, jak
jej mají rádi Italové,
nebo třeba neobvyklý
tvarohový dezert, který
si oblíbili pravoslavní
věřící v Rusku.
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Cizokrajné Velikonoce
Jehněčí na římský způsob
Potřebujeme: 8 až 12 jehněčích kotletek, 3 bobkové listy, 3 lístky šalvěje,
1 snítku rozmarýnu, několik bobulí jalovce, hrubou mořskou sůl, černý
pepř, půl sklenky suchého bílého vína, 6 lžic olivového oleje, 2 citrony.
Postup: Utřeme nasekané bylinky a koření dohromady se solí. Pak
smícháme ve větší míse s vínem a olivovým olejem a v této marinádě
důkladně omáčíme očištěné kotlety. Necháme marinovat přes noc.
Druhý den pečeme v troubě, a to následovně: nejprve ji rozehřejeme na
250 stupňů a kotletky dáme do vymazaného pekáčku. Pečeme zakryté
5 minut, pak teplotu zeslabíme
a necháme dojít na 180 stupňů.
Nemělo by to trvat déle než 20 minut.
Podáváme je horké s kousky citronu
a pečenými bramborami.

5plus2
■ V KUCHYNI

Velikonoční tsoureki
Potřebujeme: 9 vajec, 750 g hladké
mouky, 75 g krupicového cukru,
1 pomeranč, 80 g másla, 380 ml
mléka, 35 g droždí, 90 g mandlí na
plátky, slunečnicový olej, špetku soli.
Postup: Šest vajec obarvíme načerveno a zároveň uvaříme natvrdo. Z pomeranče
ostrouháme kůru a vymačkáme šťávu. Ohřejeme mléko a rozpustíme v něm máslo.
Potom smícháme 120 g mouky, pomerančovou kůru, 1 lžičku cukru a droždí.
Přilijeme mléko s máslem a promícháme dohladka. Necháme na teplém místě
vzejít. Po 20 minutách přidáme zbylou mouku a cukr, špetku soli, pomerančovou
šťávu a dvě čerstvá vejce. Těsto asi 5 minut hněteme, dokud se nepřestane lepit.
Pak dáme na dvě hodiny kynout. Prohněteme těsto, rozdělíme na šest kusů a z nich
vyválíme válečky a vždy ze třech upleteme cop. Necháme kynout dalších 40 minut
na plechu vyloženém pečicím papírem, pak potřeme rozšlehaným vejcem.
Do každého copu vtlačíme 3 vejce, posypeme
nasekanými mandlemi a dáme na půl hodiny
péct do trouby vyhřáté na 180 stupňů.
Zdroj receptů: Víkend DNES, Lidovky.cz
Foto: Shutterstock, archiv MAFRA

Pascha z pravoslavného Ruska
Potřebujeme: 1 kg měkkého tvarohu, 4 žloutky, 180 g másla,
250 g zakysané smetany, 250 g krupicového cukru,
1 vanilkový cukr, 60 g kandovaných třešní, 40 g rozinek,
100 g mandlí, špetku mletého kardamomu.
Postup: Žloutky s cukrem vyšleháme do pěny,
vmícháme smetanu a směs zahříváme ve vodní
lázni. Šleháme, dokud směs nezhoustne a cukr
se nerozpustí, ale nevaříme. Po sundání z plotny
přimícháme tvaroh, máslo a vanilkový cukr.
Přidáme část ovoce, mandle a špetku
kardamomu. Vyšší plastovou misku vyložíme
gázou a vlejeme směs. Zakryjeme talířkem
a zatížíme. Necháme v lednici přes noc a
vyléváme zachycenou syrovátku. Ráno
vyklopíme, sejmeme gázu a ozdobíme
kandovaným ovocem. Tradičně je na jedné
straně pravoslavný kříž, na další písmena Ch a V,
jako Christos voskres – Kristus vstal z mrtvých.
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18. 5. 2019 PARDUBICE / SYNTHESIA AGROFERT RUN
8. 6. 2019

NAPAJEDLA / FATRA DESÍTKA OKOLO KOMÍNA

7. 9. 2019

PŘEROV / PRECHEZA AGROFERT RUN

14. 9. 2019 ČAPÍ HNÍZDO / DESÍTKA KOLEM ČAPÁKU
21. 9. 2019 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ / DEZA DESÍTKA OKOLO KOMÍNA
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www.agrofertrun.cz

Hlavní mediální partner

/agrofertrun

Generální mediální partner

Konzultant O2 prodejny (m/ž) - Brno
Ukaž všem, že na to máš! V O2 Prodejně si
díky aktivním prodejům sáhneš na skvělé
provize a ještě potkáš denně nové lidi. K
tomu smlouva na dobu neurčitou, příspěvek
na telefon, tarif plný dat a další výhody.
Více na www.chcidoo2.cz.
Více na www.jobdnes.cz/detail/PZL5DV

Konzultant/ka značkové prodejny Příbram Ukaž všem, že na to máš! V O2
Prodejně si díky aktivním prodejům sáhneš
na skvělé provize a ještě potkáš denně
nové lidi. K tomu smlouva na dobu
neurčitou, příspěvek na telefon, tarif plný
dat a další výhody. Více na
www.chcidoo2.cz.
Více na www.jobdnes.cz/detail/QB7XV1

O2 Cz ec h
Republic a.s.

O2 Cz ec h
Republic a.s.

Konzultant O2 prodejny (m/ž)- České
Budějovice Ukaž všem, že na to máš! V
O2 Prodejně si díky aktivním prodejům
sáhneš na skvělé provize a ještě potkáš
denně nové lidi. K tomu smlouva na dobu
neurčitou, příspěvek na telefon, tarif plný
dat a další výhody. Více na
www.chcidoo2.cz.
Více na www.jobdnes.cz/detail/AO0KQM

vedoucí oddělení veřejného
opatrovnictví. Statutární město FrýdekMístek vyhlašuje ˇvýběrové řízení na místo
vedoucího oddělení veřejného opatrovnictví
odboru sociálních služeb. Bližší informace
najdete na úřední desce Magistrátu města
F-M nebo na internetových stránkách
www.frydekmistek.cz.
Více na www.jobdnes.cz/detail/CC53Q4

O2 Cz ec h
Republic a.s.

S tatutární
město FrýdekMístek

ZABEZPEČTE SE PROTI NEPŘÍZNI OSUDU.
Poradíme vám, jak si správně nastavit své životní pojištění.
V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů.

Víte, že pokud živíte rodinu nebo splácíte hypotéku, měla by vaše pojistka krýt výpadek až třech ročních platů?

HUDEBNÍ IMPULSY

Šedesátník
z Tramtárie
Vlasta Redl

DOMÁCÍ PSÍ
LÉKÁRNIČKA

Moravský písničkář Vlasta Redl
se 14. dubna dožije 60 let.
FOTO | ARCHIV MAFRA

Fyto obojek® Forte
Proti klíšťatům a blechám. Parazita odpudí anebo
dehydratuje, takže obvykle nemá dostatek času
na přenos nebezpečné infekce na mazlíčka. Bez
insekticidů a hormonů.

Péče o klouby

Sbohem galánečko, Letiště nebo
Vandrovali hudci. Legendární
písně na pomezí moravských
lidovek a popu má na svědomí
písničkář Vlasta Redl.
JOSEF VLČEK

K

do zná moravskou písničkářskou legendu
Vlastu Redla, těžko uvěří, že tři dny po vyprodaném pražském koncertu v kostele
Šimona a Judy oslaví 14. dubna šedesátiny. Muzikantský samouk původem z Nového Jičína byl
zvláště v osmdesátých a devadesátých letech jednou z klíčových postav tehdejšího písničkářského
hnutí. Mnozí ho dokonce považují za moderní podobu slavného moravského muzikanta a skladatele
Fanóše Mikuleckého. Podobně jako on napsal řadu
písní, které zlidověly.

Posila AG Fleku, Fleretu...
Redl skočil do folkové hudby rovnýma nohama,
když se jako místní bigbíťák z Poličné u Valašského
Meziříčí v prosinci roku 1983 připojil ke zlínské
folk-rockové skupině AG Flek. Někde se později nechal slyšet, že AG Flek jeho písním moc nevěřili, a
proto přenechal některé své písně spřátelené vizovické skupině Fleret. Nejslavnější z nich se stala Sbohem galánečko, napsaná právě ve stylu mikulčického samouka Fanóše Hřebačky-Mikuleckého. Dávno před tím, než v roce 1989 vyšla na deskách, ji
díky úspěchu na festivalu Porta znala a zpívala celá
republika. Neméně populární jsou dodnes i další pís-

ně z fleretovského cyklu jako Večer křupavých srdíček, Bečva nebo Holky z Utopie.
V roce 1986 spolu s Fleretem zazářil s další skladbou, která patří do zlatého fondu moderní české hudby. Letiště, víc známé jako Letenka do ráje, toho
roku Portu vyhrálo a v roce 1992, když konečně písnička vyšla na deskách, se stala jedním z prvních
českých hitů v právě vznikajících soukromých rádiích. Znamenala výrazný posun v Redlově tvorbě,
protože ještě hlouběji propojila melodii, typickou
pro moravskou lidovou hudbu s pop rockem.
V té době už Redl působil jako sólista, lídr vlastní
kapely, člen AG Fleku, jehož část tvořili budoucí členové skupiny Buty, a navíc jako jeden z nedoceňovaného písničkářského tria spolu se Slávkem Janouškem a Samsonem Lenkem. Jejich společné desky
mají specifickou dokumentární hodnotu – první dvě
z celkem tří alb totiž citlivě zachycují emoce a nálady, kterými žila velká část naší země na začátku devadesátých let. V roce 1994 se Redl podílel na další
klíčové desce, která silně ovlivnila českomoravskou
hudební scénu. Album AG Fleku a Hradišťanu z
roku 1994 patří k nejvýznamnějším pokusům o sblížení pop rocku, moderního folku a tradiční moravské lidové hudby. Právě tady znějí skvěle Redlovy
Husličky a nebo lidovka Vandrovali hudci.
Redl s rodinou a přáteli se v pozdějších letech uchýlil do Tramtárie, jak říká statku v Kobeřicích u Brna.
Odtud vyjíždí na koncerty se skupinou, která si nejdříve říkávala Každý den jinak, pak Naše nová kapela a
dnes Tichá parta. Někdy se zdá, že je méně aktivní,
než býval, ale není to úplně pravda. Jeho jméno najdeme nejméně na čtyřiceti deskách, napsal hudbu pro několik divadel, pro film Comeback i pro rozhlasové
hry. Redl se okrajově věnuje i literatuře. Na svém kontě má prózy My tři a já a Kam na to chodím. Na čerstvého šedesátníka docela úctyhodný výkon!
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Fotbal

Eden bude při derby
bouřit víc než s Chelsea
Vyprodaný stadion,
emoce na maximum. Je
tu derby Slavia – Sparta.

SLEDUJTE
IGU
FORTUNA:L
2 TV
JEDINĚ V O

ČR | Genk - Sevilla - Bayern ženy Brazílie - Chelsea - Sparta. To je série,
jakou jakýkoli český stadion dlouho nezažil. Jeden věhlasný soupeř za druhým si podávají dveře v Edenu. A teď
je na řadě slavné pražské derby. Ač se
to původně mohlo zdát málo pravděpodobné, víc diváků dorazí do Edenu právě na Spartu a nikoliv na londýnskou
Chelsea. UEFA se nenechala obměkčit
a na fotbalový svátek, čtvrteční zápas
Slavie v Evropské lize přikázala uzavřít sektory sešívaných kotelníků. Na rivalskou Spartu tak může přijít o několik tisíc fanoušků více a atmosféra
bude o to bouřlivější.
Vyhrocený souboj proti rudým přitom čeká Slavii letos ještě třikrát. Kromě nedělního mače se pražští sokové
střetnou i v nadstavbové části a dokonce i v semifinále českého poháru. „Ne-

28. kolo Fortuna ligy

Josef Hušbauer
čeká nás nic lehkého, ale musíme se s
tím poprat a vytěžit z toho co nejvíc.
Představa, že nás čekají tři zápasy na
Slavii takřka během měsíce, je trochu
zvláštní. Na každý z nich se budeme
muset soustředit zvlášť a jít do každého
z nich s čistou hlavou. Bude potřeba využít všechny síly, které v sobě najdeme,“ hodnotí los semifinále a nabitý
„derby“ program obránce z Letné
Lukáš Štetina.
Slavia je ukrutně rozjetá. Přestože má
náročnější program než Sparta a bude
mít v nohách velký zápas s Chelsea, výsledky a výkony sešívaných nahánějí
strach. Za poslední dva zápasy v poháru
a lize nastřílela deset gólů, skvělou for-

Střípky z 27. kola Fortuna ligy
■

■

Gólová smršť před skvělou návštěvou. Čtyři góly za pouhých
dvanáct minut padly při zápase ostravského Baníku s Teplicemi.
11 tisíc fanoušků tleskalo mezi 14. a 26. minutou zápasu
produktivitě domácích, kteří dali z prvních tří střel na bránu tři
góly. Do kanonády se zapojil i teplický Hora, ale jeho zásah jen
korigoval nepříjemné skóre pro Severočechy. „Začátek byl
šílený,“ nechápal teplický brankář Tomáš Grigar.
Plzeňským pomohla penalta, pak polehávali. Velké emoce opět
vzbudil zápas Viktorie Plzeň, která vyhrála díky proměněné
penaltě na půdě Slovácka. „Rozhodčí si penaltu určitě obhájí,
jako vždycky v zápasech Plzně. O tom se nemá cenu dál bavit,“
vyjádřil se domácí fotbalista Marek Havlík k momentu, při

18+

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

mu má snad celý široký mančaft červenobílých. Naposledy se ukázal Josef
Hušbauer, v lize vstřelil dva góly Dukle
a měl blízko k hattricku. „Dobře jsme se
naladili,“ prohodil lídr Hušbauer, který
dříve kopal i za Spartu. „Derby je svátek. Když jsem byl ve Spartě, zažil jsem
Slavii v dolních patrech, takže jsme byli
většinou favorit. Teď je zase favoritem
Slavia, půjdeme za vítězstvím,“ burcuje
(ška)
slávista Hušbauer.

kterém nešikovně zatáhl plzeňského rychlíka Kayambu, jenž se
poroučel k zemi. Ještě víc než samotná penalta ho ale rozčílilo
natahování času plzeňskými fotbalisty. „To jejich polehávání
bylo frustrující,“ zhodnotil Havlík taktiku Viktorky v zápase, který
skončil 0:1.
■

Velké znovuzrození zažívá v posledních kolech Olomouc, která
je na jaře nebývale efektivní. Za posledních sedm kol získala
nejvíce bodů z celé ligy a po nepovedeném podzimu už atakuje
šesté místo v tabulce, které by jí zajistilo účast ve skupině o titul.
Naposledy přehrála Karvinou 3:2 a parádním gólem přímo do
šibenice z trestného kopu ze 20 metrů se prezentoval Šimon
Falta. „Trošku jsme se odlepili, bude se líp dýchat. Jestli se
posuneme do horní skupiny? To už necháme osudu,“
poznamenal šestadvacetiletý záložník. (ška, idnes.cz)
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Pátek 12. dubna
Teplice - Bohemians (18:00, ČT sport)
Sobota 13. dubna
Slovácko - Příbram (15:30, O2 TV Fotbal)
Opava - Olomouc (15:30, O2 TV Fotbal)
Karviná - Zlín (15:30, O2 TV Fotbal)
Plzeň - Ostrava (18:00, O2 TV Sport)
Neděle 14. dubna
Jablonec - Dukla (15:30, O2 TV Fotbal)
Slavia - Sparta (18:00, O2 TV Sport)
Pondělí 15. dubna
Boleslav - Liberec (18:00, O2 TV Sport)

TV program týdeníku 5plus2

sobota 13. dubna 2019

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.25 Polopatě 7.20 Tlustý pradědeček 8.05
Gejzír 8.40 Durrellovi III (3/8) 9.25 Columbo
11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden
v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50
Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Spící
princ 13.50 O princezně, měsíci a hvězdě 14.20
Rozpaky kuchaře Svatopluka (3/13) 15.20
Saturnin 17.05 Hercule Poirot 18.00
Ferdinandovy zahrady II 18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

7.05 Looney Tunes: Úžasná show II (16, 17)
7.55 Show Toma a Jerryho II (2) 8.15 Honzíček
a Grétička 9.15 The Voice Česko Slovensko
11.30 Koření 12.25 Volejte Novu 13.00 Rady
ptáka Loskutáka 14.15 Výměna manželek XI
15.25 Méďa Béďa 16.50 Jurský park 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.10 Ninjago VIII (10) 6.35 My Little Pony II
(14) 7.05 M.A.S.H (220) 7.35 M.A.S.H (221)
8.10 M.A.S.H (222) 8.40 Autosalon 9.50
Bikesalon 10.20 Prima Partička 11.30 Máme
rádi Česko 13.10 Česko Slovensko má talent
14.45 Pán a sluha. Filmová komedie
(ČR, 1938) 16.40 Jak básníci přicházejí o iluze.
Filmová komedie (ČR, 1984). Hrají P. Kříž,
D. Matásek, A. Romanová-Tarábková,
K. Roden, V. Svoboda, J. Dielle a další 18.55
Velké zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

9.05 Pevnost Boyard (4) 11.35 Re-play 12.10 COOL
e-sport 12.40 Futurama II (2) 13.10 Simpsonovi
XXV (18, 19) 14.00 COOLfeed 14.10 Simpsonovi
XXV (20) 14.40 Simpsonovi XXV (21) 15.05
Futurama II (3) 15.30 COOLfeed 15.40 Těžce
zamilován 17.50 COOLfeed 17.55 Simpsonovi XXV
(22) 18.30 Simpsonovi XXVI (1-3) 19.50 COOLfeed
20.00 Kung Fu Panda 22.05 Proroctví zkázy
23.55 Berlínská mise II (7) 0.55 Re-play

20.00 Zázraky přírody
21.10 Křidýlko, nebo stehýnko?
Komedie (Fr., 1976).
Hrají L. de Funès, Coluche,
J. Guiomar, C. Gensacová,
A. Zachariasová a další.
Režie C. Zidi
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Klid noci
Thriller (USA, 1982). Hrají
R. Scheider, M. Streepová,
J. Tandyová, J. Grifasi,
S. Botsfordová. Režie R. Benton
0.25 Bolkoviny
1.15
Na forbíně TM
2.00 Chalupa je hra
2.20 Zahrada je hra
2.45 Bydlení je hra
3.10 Sama doma
4.45 V kondici
5.00 Kuchařská pohotovost
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 6.35 Noviny 7.20 Policisté v akci 8.20

Policisté v akci 9.25 Na chalupě 10.25 Nové bydlení
11.30 V sedmém nebi 13.25 Přejděte na druhou
stranu (5/5) 14.25 Policisté v akci 15.25 Policisté
v akci 16.20 Policisté v akci 17.15 Nové bydlení
18.20 Miláčkov 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Doktor z vejminku (6) 21.15 Nikdo není dokonalý
22.45 Nikdo není dokonalý 0.25 Nové bydlení

NEDĚLE 6.40 Noviny 7.20 Soudní síň 8.25

Soudní síň 9.25 Nové bydlení 10.35 Nová zahrada
11.30 Miláčkov 12.10 Nikdo není dokonalý 14.00
Doktor z vejminku (6) 14.55 Babičky dobíjejte
přesně 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.05
Všechno, co mám rád 23.55 Všechno, co má
Ander rád 0.30 Noviny

PONDĚLÍ 9.35 Soudní síň – cz 10.25 Policisté

v akci 11.20 První oddělení 11.50 Dr. Stefan Frank
(56) 13.05 Ochránci 14.05 Ochránci 15.00 Soudní
síň 16.05 Soudní síň – cz 17.05 Policisté v akci
18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Babičky dobíjejte přesně 22.05 Policisté
v akci 23.05 Policisté v akci 0.00 Nová zahrada

SÉRUM PRAVDY

KOMEDIE

20.20 Mumie
Dobrodružná komedie
(USA, 1999)
22.40 Těžko ho zabít
Akční film (USA, 1990)
0.30 Smrtonosná zbraň 2
Akční film (USA, 1989)
2.25 Kriminálka Miami VIII (16)
3.05 Krok za krokem V (19)

ÚTERÝ 11.35 Dr. Stefan Frank (57) 12.55

Ochránci 13.50 Ochránci 14.50 Soudní síň 15.50
Soudní síň – nové případy 17.05 Policisté v akci
18.05 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Medicopter 117 (20, 21/82) 22.25 Policisté
v akci 23.25 Policisté v akci 0.30 Nová zahrada

STŘEDA 11.00 Policisté v akci 12.00 Dr. Stefan

Frank (58) 13.15 Medicopter 117 (20, 21/82) 15.10
Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 17.05 Policisté
v akci 18.05 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Nikdo není dokonalý 21.50 Nikdo není
dokonalý 23.20 Policisté v akci 0.20 Policisté v akci

ČTVRTEK 11.35 Dr. Stefan Frank (59) 13.00
Aféry 13.50 Aféry 14.40 Soudní síň 15.50 Soudní
síň – nové případy 17.00 Policisté v akci 18.00
Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Medicopter 117 (22, 23/82) 22.20 Policisté v akci
23.20 Policisté v akci 0.20 Nová zahrada
PÁTEK 10.55 Policisté v akci 11.55 Dr. Stefan

Frank (60) 13.10 Medicopter 117 (22, 23/82) 15.10
Soudní síň 16.05 Soudní síň – cz 17.00 Policisté
v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Třetí patro (1/6) 21.40 Policisté v akci
23.35 Nová zahrada 0.35 Dr. Stefan Frank (60)

20.15 S tebou mě baví svět
Rodinná komedie (ČR, 1982).
Hrají J. Satinský, V. Postránecký,
P. Nový, J. Šulcová, E. Balzerová,
Z. Studenková a další. Režie
M. Poledňáková
22.10 Den patriotů
Thriller (USA, 2016).
Hrají M. Wahlberg, K. Bacon,
J. Goodman, J. K. Simmons,
M. Monaghanová a další.
Režie P. Berg
0.55 Elita armády
Akční film (USA, 2006). Hrají
J.-C. Van Damme, V. A. Foxová,
R. Adoti, V. Leacock a další.
Režie S. Lettich
3.15 Vraždy v Midsomeru X
Tanec s mrtvými. Krimiseriál
(VB, 2006). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, L. Howardová a další.
Režie P. Smith
5.15 Jak se staví sen

Relax
SOBOTA 6.55 Doktor z hor 8.30 Doktor z hor

9.30 Doktor z hor 10.30 Relax na špacíru 11.00
Zvěřinec 11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Esmeralda 18.40 Pralinky 19.25
Esmeralda 20.20 Esmeralda, seriál (Mex., 1997)
21.15 Vysílá televize První republika 22.50 Filmové
novinky 23.05 Indian – Pořad o hrách 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE 7.00 Labyrinty vášně 8.30 Labyrinty

vášně 9.25 Labyrinty vášně 10.20 Dámská jízda
Heidi 11.00 Filmové novinky 11.20 Indian – Pořad
o hrách 11.55 Luxus store 15.55 Stefanie 16.50
Stefanie 17.45 Stefanie 18.45 Dámská jízda Heidi
19.40 Stefanie 20.40 Stefanie, seriál (N, 1995)
21.40 Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ 9.55 Esmeralda 10.50 Filmové

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

Nova Cinema
5.10 Případ Pelikán 7.20 Táta, jak má být 9.00
Mentalista IV (21, 22) 10.40 Námořní vyšetřovací
služba VIII (24) 11.35 Mistr iluze (1) 13.00 Starý
páky 14.35 Happy Feet 16.25 Hokus pokus,
rodinná komedie (USA, 1993) 18.10 Strýček Buck,
komedie (USA, 1989) 20.00 Alenka v říši divů,
fantasy film (USA, 2010) 22.00 Krvavá sklizeň,
horor (USA, 2007) 23.45 47 róninů, akční dobrodružný film (USA/VB/Jap./Maď., 2013)

Prima Max
6.40 My Little Pony II (13) 7.05 Ninjago VIII (9)
7.35 Velké zprávy 8.55 Pekelná kuchyně XIII
(12, 13) 10.45 Noc v poušti 12.45 Longwoodská
legenda, dobrodružný film (N/Irs., 2014) 14.50
Vyhlídka na smrt, dobrodružný film (VB, 1985)
17.40 Servírka, romantická komedie (USA, 2007)
20.00 Jack Ryan: V utajení, akční thriller (USA,
2013) 22.15 Ledový teror, horor (Kan., 2011) 0.15
Proroctví zkázy, sci-fi film (Kan., 2011)

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

STŘEDA 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Divoký anděl 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie 21.50
Labyrinty vášně 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
ČTVRTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Divoký anděl 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie 21.50
Labyrinty vášně 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
PÁTEK 11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Divoký anděl 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Zvěřinec
19.55 Esmeralda 20.50 Stefanie 21.50 Labyrinty
vášně, seriál (Mex., 1999) 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store
KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 262

neděle 14. dubna 2019
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.55
16.00
17.25
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
21.15
21.50
22.19
22.20
23.50
0.40

Zajímavosti z regionů 6.30 Co poudala
bába Futeř. Pohádka (ČR, 1983) 7.10
Případ Mauricius. Drama (ČR, 1970)
8.15 Úsměvy Josefa Somra 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.35 Objektiv 11.05
Šípková Růženka (8/10)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Malvína
O houbovém Kubovi a princi
Jakubovi
Dívka světových parametrů
Ecce homo Homolka
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Vodník (3/3)
168 hodin
Koptashow
Výsledky losování Šťastných 10
Svědectví mrtvých očí
Taggart
Banánové rybičky

NOVA
6.05
6.25
7.15
7.35
8.00
8.20
8.45
9.55
11.45
13.50
16.00
17.35
19.30
20.20
22.30
23.05
0.55
2.25

Oggy a Škodíci V (62, 63)
Tlapková patrola II (23, 24)
Looney Tunes: Úžasná show II (18)
Looney Tunes: Úžasná show II (19)
Show Toma a Jerryho II (3)
Krok za krokem V (19)
O statečném krejčíkovi
Popelka v teniskách
Rodinný film (USA, 2016)
Neobyčejný život Timothyho
Greena
Fantasy film (USA, 2012)
Mumie
Dobrodružná komedie (USA, 1999)
Tři chlapi v chalupě
Komedie (ČR, 1963)
Páni kluci
Dobrodružný rodinný film
(ČR, 1975)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
The Voice Česko Slovensko
Střepiny
Zocelovací kúra
Komedie (USA, 2015)
Tři chlapi v chalupě
Komedie (ČR, 1963)
Námořní vyšetřovací služba VII

6.05
6.35
6.55
7.30
7.55
9.15
9.45
11.00
11.55
12.50
13.25
13.50
15.00
16.55
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.25
0.50
1.20
2.30
4.40

Prima

Nova Cinema

Ninjago IX (1)
My Little Pony II (15)
M.A.S.H (222)
M.A.S.H (223)
Svět ve válce (5)
Prima ZOOM Svět
Policajti z centra (13)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Ano, šéfe!
Noc v poušti
Dobrodružný film (USA, 2016)
S tebou mě baví svět
Rodinná komedie (ČR, 1982)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Temný Kraj (1)
Sport Star
Speciální jednotka
Akční film (Fr., 2011)
Bikesalon
Svět ve válce (5)
Vraždy v Midsomeru X
Zvíře v nás. Krimiseriál (VB, 2006)
Ano, šéfe!

5.00 Zloději a vyděrači 6.20 Hokus pokus 8.00
Neuvěřitelné příběhy 8.30 Neuvěřitelné příběhy
8.55 Strýček Buck 11.20 Happy Feet 13.10 Alenka
v říši divů 15.00 Sherlock Holmes: Jak prosté II
(6-8) 17.40 Jurský park 20.00 Matrix, sci-fi thriller
(USA, 1999) 22.30 Obřad, horor (It./USA/Maď.,
2011) 0.45 Vražda v Presidiu, krimifilm (USA, 2005)

Prima cool
12.05 Těžká dřina 12.40 Bikesalon 13.10 Futurama
II (3) 13.40 Simpsonovi XXV (22) 14.10 Simpsonovi
XXVI (1) 14.30 COOLfeed 14.40 Simpsonovi XXVI
(2, 3) 15.35 Futurama II (4) 15.55 COOLfeed 16.05
Kung Fu Panda 17.50 COOLfeed 17.55 Simpsonovi
XXVI (4-7) 19.50 Úplně debilní zprávy 20.00
Pompeje 22.15 Vikingové V (18) 23.15 X-Men: Nová
generace (2) 0.15 Berlínská mise II (8)

Prima Max
6.55 My Little Pony II (14) 7.20 Ninjago VIII (10)
7.50 Velké zprávy 9.15 Pekelná kuchyně XIII (13, 14)
11.00 Pán a sluha 12.55 Servírka, romantická
komedie (USA, 2007) 15.15 Těžce zamilován,
romantická komedie (USA/N, 2001) 17.45
Mušketýr, dobrodružný film (VB, 2001) 20.00
Daleko od hlučícího davu, romantické drama (VB/
USA, 2015) 22.30 Den patriotů, thriller (USA, 2016)

pondělí 15. dubna 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Durrellovi III (3/8) 9.55
168 hodin 10.30 Rozpaky kuchaře
Svatopluka (3/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Po stopách hvězd
14.30 Svědectví mrtvých očí
Krimifilm (ČR, 1971)
15.55 To je vražda, napsala XII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vraždy v kruhu
21.15 Reportéři ČT
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Kriminalista
23.00 Na stopě
23.25 Koptashow
23.55 Případ Mauricius
Drama (ČR, 1970)
0.55 AZ-kvíz

5.55
8.45
9.00
10.00
11.05
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.20
23.10
0.00
1.30
2.10
2.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3655)
Specialisté (20)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (20)
Ordinace v růžové zahradě 2 (433)
Mentalista IV (23, 24)
Kriminálka Miami VIII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3656)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Specialisté (75)
Specialisté (21)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (1)
Beze stopy (19)
Mentalista IV (23, 24)
Kriminálka Miami VIII (17)
Střepiny
Krok za krokem V (20)

6.15
6.45
7.30
8.15
8.55
9.25
10.25
12.20
12.30
13.30
14.35
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
0.50
2.45
3.45

Prima

Nova Cinema

Ninjago IX (2)
My Little Pony II (16)
M.A.S.H (223)
M.A.S.H (224)
M.A.S.H (225)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Stará láska nerezaví
Romantický film (N, 2013)
Polední zprávy
Policie Hamburk III (21)
Doktor z hor: Nové příběhy V (9)
Komisař Rex (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (170)
Prachy ani práce nečekají.
Seriál (ČR, 2019)
Jak se staví sen – extra
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex (1)
Doktor z hor: Nové příběhy V (9)
Prostřeno!

6.20 Úžasný den 8.00 Starý páky 9.35 Alenka v říši
divů 12.00 Popelka v teniskách 13.50 Teleshopping
14.20 Neobyčejný život Timothyho Greena 16.15
Méďa Béďa 17.35 Mumie, dobrodružná komedie
(USA, 1999) 20.00 Zaříkávač koní, romantický film
(USA, 1998) 23.10 Gangsteři z Miami, drama (USA,
2007) 0.50 Těžko ho zabít, akční film (USA, 1990)

Prima cool
14.05 Sport Star 14.50 Re-play 15.20 Futurama II
(5) 15.45 COOLfeed 15.55 Špinavá práce II (21)
16.55 Top Gear XIX 18.10 COOLfeed 18.20
Simpsonovi XXVI (8-11) 20.05 Úplně debilní zprávy
20.15 Simpsonovi XXX (11) 20.45 Teorie velkého
třesku XII (11) 21.15 Teorie velkého třesku VIII (4, 5)
22.05 Partička 22.50 COOLfeed 23.05 COOL
e-sport 23.25 Špinavá práce II (21) 0.25 Partička

Prima Max
6.30 My Little Pony II (15) 6.55 Ninjago IX (1) 7.25
Velké zprávy 8.45 Pekelná kuchyně XIII (14, 15)
10.30 Hvězdná brána IX (18) 11.25 Longwoodská
legenda 13.30 Mušketýr 15.50 Pompeje 18.10
Zaprášená tajemství: Všechno, co se třpytí 20.00
Baba na zabití 21.55 Den, kdy se zastavila Země,
akční sci-fi film (USA, 2009) 0.05 Daleko od
hlučícího davu, romantické drama (VB/USA, 2015)

úterý 16. dubna 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Příběhy slavných... Karolina
Slunéčková 10.40 O houbovém
Kubovi a princi Jakubovi 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.25 Na stopě
14.50 Vrátný
15.10 Doktor Martin
15.55 To je vražda, napsala XII
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Kolja
Komedie (ČR/VB/Fr., 1996)
21.50 Columbo
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.20 Taggart
0.15 AZ-kvíz

5.55
8.50
9.05
10.05
11.05
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.30
23.25
0.20
1.50
2.30
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3656)
Specialisté (75)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (21)
Ordinace v růžové zahradě 2 (434)
Mentalista V (1, 2)
Kriminálka Miami VIII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3657)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (889)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (2)
Beze stopy (20)
Mentalista V (1, 2)
Kriminálka Miami VIII (18)
Krok za krokem V (21)
Co na to Češi

6.10
6.40
7.20
8.10
8.50
9.20
10.20
12.10
12.25
13.25
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
23.35
0.35
1.35
2.45
3.45

Prima

Nova Cinema

Ninjago IX (3)
My Little Pony II (17)
M.A.S.H (225)
M.A.S.H (226)
M.A.S.H (227)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Zaslíbená nevěsta
Romantický film (N, 2013)
Polední zprávy
Policie Hamburk III (22)
Doktor z hor: Nové příběhy V (10)
Komisař Rex (2)
Komisař Rex (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (59)
Policajti z centra (14)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex (2)
Komisař Rex (3)
Doktor z hor: Nové příběhy V (10)
Prostřeno!

5.15 Strýček Buck 7.05 Mentalista IV (23, 24) 8.45
Popelka v teniskách 11.00 Méďa Béďa 12.25 Muž na
ženění 15.00 Zaříkávač koní, romantický film (USA,
1998) 18.15 Páni kluci, dobrodružný rodinný film
(ČR, 1975) 20.00 Mise na Mars, sci-fi drama (USA,
2000) 22.10 Číslo 23, thriller (USA, 2007) 0.00
Zocelovací kúra, komedie (USA, 2015)

Prima cool
13.45 Simpsonovi XXVI (10, 11) 14.40 Teorie velkého
třesku VIII (4, 5) 15.35 Futurama II (6) 15.55 COOLfeed 16.00 Špinavá práce II (22) 16.55 Top Gear XX
18.05 COOLfeed 18.15 Simpsonovi XXVI (12-15)
20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 To nejlepší z Top
Gearu: Top 41 (3) 21.20 Teorie velkého třesku VIII
(6, 7) 22.20 Partička 23.05 Cesty k úspěchu 23.10
COOLfeed 23.20 Špinavá práce II (22) 0.20 Partička

Prima Max
6.55 My Little Pony II (16) 7.20 Ninjago IX (2) 7.50
Velké zprávy 9.15 Pekelná kuchyně XIII (15, 16)
11.00 Hvězdná brána IX (19) 11.55 Navždy spolu
14.15 Zaprášená tajemství: Všechno, co se třpytí
16.10 Baba na zabití 18.05 Setkání po letech, thriller
(USA, 2016) 20.00 Rocky: Nová krev, sportovní film
(USA, 2015) 22.50 Hrůzná minulost 2, horor (USA,
2013) 0.55 Den, kdy se zastavila Země

středa 17. dubna 2019
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
XII 9.45 Doktor Martin 10.35
Všechno, co mám ráda 11.00 Po
stopách hvězd 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Reportéři ČT
14.50 Columbo
16.20 Polopatě
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Nejlepší trapasy
21.15 Nemocnice na kraji města (3/20)
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Grantchester III (1/6)
22.55 Případy detektiva Murdocha IX
23.40 Kriminalista
0.40 AZ-kvíz
1.10 Máte slovo s M. Jílkovou
2.10 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.55
23.50
0.45
2.15
3.15
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3657)
Ordinace v růžové zahradě 2 (889)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (22)
Ordinace v růžové zahradě 2 (435)
Mentalista V (3, 4)
Kriminálka Miami VIII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3658)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Výměna manželek XI
MasterChef Česko
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (3)
Beze stopy (21)
Mentalista V (3, 4)
Kriminálka Miami VIII (19)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (435)

6.15
6.40
7.25
8.15
8.55
9.25
10.25
12.15
12.30
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.50
0.05
1.00
2.05
3.05

Prima

Nova Cinema

Ninjago IX (4)
My Little Pony II (18)
M.A.S.H (227)
M.A.S.H (228)
M.A.S.H (229)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Čekání na duhu
Romantický film (N, 2014)
Polední zprávy
Policie Hamburk III (23)
Doktor z hor: Nové příběhy V (11)
Komisař Rex (4)
Komisař Rex (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (171)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Temný Kraj (1)
Policie v akci
Komisař Rex (4)
Komisař Rex (5)
Doktor z hor: Nové příběhy V (11)

6.15 Mentalista V (1, 2) 7.50 Sherlock Holmes: Jak
prosté II (6-8) 11.00 Neobyčejný život Timothyho
Greena 12.55 Mise na Mars 15.35 Jurský park 17.55
Žbluňk, romantická komedie (USA, 1984) 20.00
František je děvkař, komedie (ČR, 2008) 21.45 Prci,
prci, prcičky: Nahá míle, komedie (USA, 2006)
23.40 Matrix, sci-fi thriller (USA, 1999)

Prima cool
13.35 COOLfeed 13.45 Simpsonovi XXVI (14, 15)
14.40 Teorie velkého třesku VIII (6, 7) 15.40
Futurama II (7) 16.00 COOLfeed 16.05 Špinavá
práce II (23) 17.00 Top Gear XX 18.10 COOLfeed
18.20 Simpsonovi XXVI (16-19) 20.05 Úplně debilní
zprávy 20.15 Partička 21.10 Teorie velkého třesku
VIII (8, 9) 22.05 Prima Partička 22.55 COOLfeed
23.05 Špinavá práce II (23) 0.05 Prima Partička

Prima Max
6.05 My Little Pony II (17) 6.35 Ninjago IX (3) 7.05
Velké zprávy 8.10 Pekelná kuchyně XIII (16) 9.00
Pekelná kuchyně XIV (1) 9.55 Hvězdná brána IX
(20) 10.55 Mušketýr 13.10 Setkání po letech 15.10
Rocky: Nová krev 18.05 Bláznivé líbánky 20.00
Sexy 40, romantická komedie (USA, 2009) 22.05
Akta X: Chci uvěřit, sci-fi thriller (USA/Kan., 2008)
0.15 Hrůzná minulost 2, horor (USA, 2013)

čtvrtek 18. dubna 2019
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Pošta pro tebe 10.00
Ecce homo Homolka 11.25 Klíček ke
štěstí

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Perinbaba
Pohádka (ČR/SR/It./N/Rak., 1985)
14.00 Předeme, předeme zlatou nitku
Pohádka (ČR, 1981)
15.10 Paddington
Animovaný rodinný film
(Fr./VB, 2014)
16.45 Všechno, co mám ráda
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Život je ples (14/16)
21.00 Gejzír
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.00 Grantchester III (1/6)
0.50 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
0.35
2.15
2.55
3.20
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3658)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem V (23)
Ordinace v růžové zahradě 2 (436)
Mentalista V (5, 6)
Kriminálka Miami VIII
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3659)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (890)
Život ve hvězdách
Smrtonosná zbraň 3
Akční film (USA, 1992)
Mentalista V (5, 6)
Kriminálka Miami VIII (20)
Krok za krokem V (22)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (436)

6.15
6.40
7.25
8.10
8.50
9.25
10.20
12.10
12.25
13.25
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.55
0.50
1.55
2.55
3.55

Prima

Nova Cinema

Ninjago IX (5)
My Little Pony II (19)
M.A.S.H (229)
M.A.S.H (230)
M.A.S.H (231)
Policie v akci
Rosamunde Pilcherová:
Argentinské tango
Romantický film (N, 2015)
Polední zprávy
Policie Hamburk III (24)
Doktor z hor: Nové příběhy V (12)
Komisař Rex (6)
Komisař Rex (7)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Krejzovi (60)
Prima Partička
Ano, šéfe!
Policie v akci
Komisař Rex (6)
Komisař Rex (7)
Doktor z hor: Nové příběhy V (12)
Prostřeno!

5.20 Neuvěřitelné příběhy 5.40 Zaříkávač koní
8.35 Mentalista V (3, 4) 10.15 Mise na Mars 12.50
Žbluňk, romantická komedie (USA, 1984) 15.30
Když muž miluje ženu, romantické drama (USA,
1994) 17.50 Vidláci, komedie (USA, 1997) 20.00
Mistr iluze (2, 3) 21.55 Absolutní moc, krimithriller
(USA, 1997) 0.10 František je děvkař

Prima cool
13.30 COOLfeed 13.40 Simpsonovi XXVI (18, 19)
14.35 Teorie velkého třesku VIII (8, 9) 15.30
Futurama II (8) 15.50 COOLfeed 15.55 Špinavá práce
II (24) 16.55 Top Gear XX 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi XXVI (20, 21, 22) 19.40 Simpsonovi
XXVII (1) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15 Autosalon
21.20 Teorie velkého třesku VIII (10, 11) 22.20
Nezvěstní v boji 2 0.20 Špinavá práce II (24)

Prima Max
6.50 My Little Pony II (18) 7.15 Ninjago IX (4) 7.45
Velké zprávy 9.10 Pekelná kuchyně XIV (1, 2) 10.55
Hvězdná brána X (1) 11.55 Pompeje 14.10 Bláznivé
líbánky 16.10 Sexy 40 18.10 Příležitost k tanci,
drama (USA, 2016) 20.00 Jak básníkům chutná
život, filmová komedie (ČR, 1987) 22.20 Neslušný
návrh, romantický film (USA, 1993) 0.50 Akta X:
Chci uvěřit, sci-fi thriller (USA/Kan., 2008)

pátek 19. dubna 2019
NOVA

ČT1
6.00

Princ Chocholouš. Pohádka (ČR, 1974)
7.15 Perinbaba. Pohádka (ČR/SR/It./
N/Rak., 1985) 8.45 Děda. Rodinný
film (ČR, 2016) 10.40 Strach má velké
oči. Pohádka (ČR, 1980) 11.50 Příběhy
slavných – Rudolf Hrušínský

12.45 Svatba jako řemen
Komedie (ČR, 1967)
14.20 Anička s lískovými oříšky
Pohádka (ČR, 1993)
15.50 Sedmero krkavců
Pohádka (ČR, 1993)
17.10 Paddington 2
Dobrodružný rodinný film
(VB/Fr., 2017)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Šíleně smutná princezna
Pohádka (ČR, 1968)
21.25 Všechnopárty
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Miroslav Donutil ve Spirále
23.45 Případy detektiva Murdocha IX
0.30 Objektiv
1.00 Kuchařská pohotovost

6.10
6.20
7.40
8.50
10.30
12.20
14.10
15.55
17.35
18.25
19.30
20.20
22.05
0.10
1.50
3.15

Oggy a Škodíci V
Zvonilka a piráti
Animovaný film (USA, 2014)
Čarovné střevíce
Pohádka (N, 2018)
Lucie, postrach ulice
Rodinná komedie (ČR, 1984)
Kouzelný měšec
Pohádková komedie (ČR, 1996)
Cesta do hlubin študákovy duše
Komedie (ČR, 1939)
Princ Bajaja
Pohádka (ČR, 1971)
Císařův pekař
Komedie (ČR, 1951)
Co na to Češi
Ulice (3660)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
S čerty nejsou žerty
Pohádka (ČR, 1984)
Unforgettable
Thriller (USA, 2017)
Sniper 2
Akční film (USA, 2002
Cesta do hlubin študákovy duše
Komedie (ČR, 1939)
Co na to Češi

6.30
6.55
7.30
7.55
9.50
11.45
13.50
16.05
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
22.25
0.45
2.35
4.30

Prima

Nova Cinema

Ninjago IX (6)
My Little Pony II (20)
Bolek a Lolek mezi horníky
Animovaný seriál (Pol., 1980)
Tvoje, moje a naše
Komedie (USA, 2005)
Absolventka
Romantická komedie (USA, 2009)
Limonádový Joe
Filmová komedie (ČR, 1964)
Slůně v nesnázích
Rodinný film (Irs./VB, 2017)
Dařbuján a Pandrhola
Pohádka (ČR, 1959)
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Tři veteráni
Pohádka (ČR, 1983). Hrají
R. Hrušínský, P. Čepek, J. Somr
Detektiv z Hongkongu
Akční komedie (USA, 2016)
Absolventka
Romantická komedie (USA, 2009)
Želvy Ninja
Akční film (USA, 2014)
Prostřeno!

6.40 Mentalista V (5, 6) 8.20 Tom a Jerry a ztracený
drak 9.20 Looney Tunes: Králíkův útěk 11.15 Vidláci
13.55 Letiště 77 16.05 Mistr iluze (2, 3) 17.55 Jack,
komediální drama (USA, 1996) 20.00 Happy Feet
2, animovaná komedie (Austr., 2011) 21.50 Dámy,
nebo nedá mi?, komedie (USA, 2002) 23.35
Projekt X, komedie (USA, 2012)

Prima cool
12.10 Futurama II (8) 12.40 Simpsonovi XXVI (20, 21)
13.30 COOLfeed 13.40 Simpsonovi XXVI (22) 14.10
Simpsonovi XXVII (1) 14.40 Teorie velkého třesku VIII
(10, 11) 15.30 Futurama II (9) 15.50 COOLfeed 15.55
Špinavá práce II (25) 16.55 Top Gear XX 18.05
COOLfeed 18.15 Simpsonovi XXVII (2-5) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Terminátor 2: Den
zúčtování 23.10 Ptačí teror 0.55 Špinavá práce II (25)

Prima Max
6.50 My Little Pony II (19) 7.20 Ninjago IX (5) 7.50
Velké zprávy 9.15 Pekelná kuchyně XIV (2, 3) 11.00
Hvězdná brána X (2) 11.55 Setkání po letech, thriller
(USA, 2016) 13.55 Příležitost k tanci, drama (USA,
2016) 15.50 Nový začátek, romantický film (USA,
2010) 17.45 Ve službách krále, historický film (Fr./It.,
1961) 20.00 Dech života, akční film (VB, 1987)
22.50 Syn Boží, historické drama (USA, 2014)

BAVÍ VÁS PRÁCE ŘIDIČE?

PŘIDEJTE SE K NÁM

PRODEJ KRŮT A KACHEN
Z VLASTNÍCH FAREM
Probíhá každou sobotu 9.00–11.00 hodin
po telefonní dohodě je možné i v týdnu
Na farmě v Ostrově u Macochy (areál ZD)
Cena:

Živé krůty a kachny
Chlazené krůty, kachny

59 Kč/kg
88 Kč/kg

PRODEJ KRŮT NA DOKRM

FARMA DOUBRAVICE
12. 4.–11. 5.
FARMA OSTROV U MACOCHY 27. 4.–11. 5.
aktuality na

Nabízíme

Informace, objednávky:
BOVINEX, s. r. o., Petrovice 22
tel.: 602 709 537, 605 514 993 • info@bovinex.cz

O jistoty - dlouhodobě

stabilní zaměstnání,
pravidelnou výplatu

O férovou firemní

kulturu a přístup
k zaměstnancům

Náplň práce

Mobil: 602 583 607 • Telefon: 516 453 083
E-mail: kovosrot.hensl@seznam.cz • www.kovosrothensl.cz

O řízení nákladních

vozidel různých
typů – kontejnerová
doprava, skříňová
auta, popelářské vozy

Kontaktní osoba

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU, BAREVNÝCH KOVŮ A PAPÍRU

Tereza Machotová
tel.: +420 607 017 686
tereza.machotova@suez.com

Informace o dalších obsazovaných pozicích najdete na www.suez-zdroje.cz

PŮJČOVNA

POMŮCEK PRO DOMÁCÍ PÉČI
BÖHMOVA 768/1,
621 00 BRNO-ŘEČKOVICE
+ 420 601 535 518

www.seniorvia.cz
Postel elektrická

Rolátor tříkolový

nájem/den

vratná kauce
Kč

1500,-

40,-

Kč

Židle toaletní skládací

nájem/den
vratná kauce
Kč

750,-

13,-

Kč

nájem/den
vratná kauce
Kč

200,-

7,-

Kč

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

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

Emise:
Bezplatná pamětní
medaile pro každého

Distributor:
Národní Pokladnice

Cena:
0 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

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

ZDARMA
Nejjednodušší rezervace:
Internetový rezervační systém:

QR objednávka

www.koruna-ceskoslovenska.cz
Telefonní rezervační linka:

810 00 1918

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

POZNÁMKA:

Při objednávce prosím uveďte číslo rezervace

ČÍSLO REZERVACE:

72012791

CENA:

O Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

DŮLEŽITÉ:

Pouze 1 medaile na objednávku

OBJEDNÁNÍ:

www.koruna-ceskoslovenska.cz; 810 00 1918

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

www.koruna-ceskoslovenska.cz

Speciální nabídka je platná pouze 10 dní
Téma:

100. výročí zavedení československé koruny

Avers:

První československá 1korunová mince, opis

Revers:

První československá 1korunová mince, lipové listy

Průměr:

33 mm

Hmotnost:

15 g

Kov:

Mědinikl

Cena:

0 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné)

Důležité:

Pouze 1 pamětní medaile na osobu

Internetový rezervační systém
www.koruna-ceskoslovenska.cz

ø 33 mm
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Česká republika

Velikonoční Prostřeno! speciál
Na jihu Moravy poměří
své umění u sporáku
v soutěži na Primě
důchodkyně Ludmila,
bývalá prodavačka
Marie, manažerka Jana,
údržbář Pepa a mladý
podnikatel Ondřej.
JIHOMORAVSKÝ KRAJ | Od pondělí
každý všední den od 17.50 hodin sledujte Prostřeno! na Primě. Vybíráme pro
vás z receptů soutěžících.
Velikonoční bábovička s bagetkou
Ingredience: 5 vajec, nakládaná zelenina (Kunovjanka),
200 g šunky, želatina pro vaječnou tlačenku. Postup: Nakrájíme zeleninu ze sklenice na drobné
kousky a přidáme uvařená vejce, lžičku
hořčice, sůl, pepř, dvě lžíce majonézy a
smícháme s předem uvařenou, vy-

chladlou želatinou. Dáme do vhodné
formy podle svého vkusu a nálady .
Hlavní chod: Zvěřinové závitky s hořčičným přelivem, bramborami a zeleninovou omáčkou
Ingredience:
1 kg brambor,
1 kg masa ze
zvěřiny (dančí,
srnčí), 300 g
uzeného masa,
250 g slaniny
nakrájené na plátky, 5 lžiček krenexu, 2
lžíce hořčice, koření na divočinu, sůl,
pepř, olej. Hořčičný přeliv: 1 smetana
ke šlehání, 250 g majonézy, 1 menší cibule, 2 lžičky dijonské hořčice (podle
chuti), sůl, pepř. Postup: Maso nakrájíme na plátky, naklepeme, osolíme, opepříme a lehce posypeme zvěřinovým kořením. Naložíme do oleje a dáme chladit
do druhého dne. Druhý den maso vyjmeme, potřeme krenexem, hořčicí, položíme hranolek uzeného masa a takto připravené maso zavineme do závitku. Na
závitek položíme plátek slaniny a převážeme motouzem. Dáme do pekáče a pečeme při 200 °C do změknutí masa. Me-

zitím si naškrábeme brambory, nakrájíme a dáme vařit do osolené vody. Příprava hořčičného přelivu: Šlehačku
vyšleháme dotuha, přidáme majonézu,
hořčici, cibuli, sůl, pepř a dáme vychladit. Podáváme s bramborem a zeleninovou oblohou.

plech a zvolna pečeme tzv. ve vlastní
šťávě. Hráškové pyré: Na másle necháme zesklovatět jemně nasekanou šalotku, přidáme hrášek, smetanu a krátce povaříme. Dochutíme pepřem a solí a rozmixujeme. Pro jemnost přepasírujeme
přes sítko.

Špalíčky s pyré a jarní loukou

Dezert: Oližprsty

Ingredience – špalíčky: 5 kuřecích stehen, 5 vepřových kotlet s kostí, 1 cibule, česnek podle chuti, olivový olej, koření (argentinské). Hráškové pyré:
400 g mraženého hrášku, 100 g šalotky,
200 ml smetany, 1 lžíce másla, pepř a
sůl. Jarní louka: pestrá čerstvá zelenina. Postup: Naporcované a umyté
maso vložíme do pečicího sáčku, přidáme koření, česnek, nakrájenou cibuli,
sůl a zakápneme olivovým olejem. Sáček uzavřeme a protřepeme, vložíme na

Ingredience –
piškot: 7 vajec, 1/2 balíčku
kakaa, 200 g
moučkového
cukru, 4 lžíce polohrubé mouky. Krém:
250 ml mléka, 3 žloutky, 2 až 3 lžíce
solamylu, 1 máslo, 200 g moučkového
cukru. Na sníh: 3 až 5 bílků, 180 g moučkového cukru, citronová šťáva. Postup –
piškot: Žloutky s cukrem vyšleháme, přimícháme mouku, kakao a sníh ze sedmi
bílků. Těsto nalejeme na plech a pečeme
do ztuhnutí. Krém: V mléku rozšleháme
žloutky a solamyl. Vaříme do ztuhnutí a
potom odstavíme a vymícháme. Necháme vychladnout, přimícháme máslo a
cukr. Krém natřeme na piškot. Sníh: Bílky s cukrem ušleháme ve vodní lázni do
ztuhnutí a tím ozdobíme řezy.

INZERCE

9 828 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Blanka 38 5+KK

www.ekonomicke-stavby.cz

katalog 600 domů

Fyzikální

ÚPRAVNA VODY

pro domácí i průmyslové použití

KÁMEN BEZ CHEMIE
ODSTRANÍ VODNÍ
K
Ý ÚČINEK
ZARUČENÝ OKAMŽIT
BEZ ÚDRŽBY
ŽIVOTNOST
MINIMÁLNĚ 50 LET
5-TI LETÁ ZÁRUKA

A
AQUASAR
AR

Firma
TextilEco
a.s.
T
Nabízíme volné pracovní místo - pozice

štít proti
š

TVRDÉ VODĚ
Ě

Infolinka: 800 195 211/mobil:
obil: 775 578 995/info@aquasar
995/info@aquasar.cz/www.aquasar.cz
cz/www aquasar cz

manipulační dělník,
lisař
Nabízíme

European Data Project, s.r.o.
Komořany 146, 683 01 Rousínov
Výroba elektronických zařízení
Je-li vaším cílem získat stabilní a dobře ohodnocenou práci
v moderním závodě potom přijďte mezi nás!
Pro naše výrobní závody v Komořanech a Rousínově
hledáme vhodné kandidáty/kandidátky na pozice:

TECHNOlOG MONTÁžÍ
BRUSiči
SKlADNÍCi – MANiPUlANTi

ZÁVOD ROUSÍNOV
obsluha CNC, obsluha lisu HAEGR, kontrolor
výroby, zámečník, konstruktér, automechanici
pro osobní a nákladní vozidla, autoelektrikář,
technolog, vrátný, údržbář, uklízečka, operátor
svařovacích a brousících robotů,
lakýrník – prášková lakovna

ZÁVOD KOMOŘANY

✔ hlavní pracovní poměr, jednosměnný
provoz
✔ pracovní doba od 6 h do 14.30 h
✔ možnost výdělku až 22000 Kč hrubého
✔ VZV výhodou nikoliv podmínkou
✔ nástup možný ihned
Beneﬁty:
• při HPP příspěvek na stravování nebo stravenky
• odměny za docházku, věrnostní odměny
• možnost výhodných nákupů pro sebe a rodinu.
Více informací na tel.: 604 101 355, 516 411 765
email: alenamaresova@textileco.as

Státní zámek

Rájec nad Svitavou
17. - 22. 4. 2019

velikonoce na zámku

montážní pracovníci, referent administrativy
NJ/AJ, mzdová účetní, servisní technik vyhl. 50,
vývojový konstruktér elektro, elektrikář,
manager investičního útvaru, rozpočtář,
stavbyvedoucí, projektant pozemních staveb,
zedník, stolař, právník
KONTAKT:
Ing. Petra Durajová, tel.: 517 300 161, e-mail: pdurajova@edpsro.cz
Požadujeme: vzdělání příslušného zaměření nebo praxi na
uvedené pozici, vysoké pracovní nasazení,
spolehlivost, ochotu učit se novým věcem
Nabízíme: zázemí silné prosperující společnosti, odpovídající mzdové
ohodnocení, práci v moderním prostředí s nejmodernějším
technickým vybavením, jazykové vzdělávání, příspěvek
na stravování a jídelny v obou závodech, firemní akce,
zvýhodněné telefonní tarify, možnost slevy na fitness,
autobusové zastávky u firmy v Komořanech i Rousínově,
parkoviště pro zaměstnance
Informace o pracovních pozicích naleznete na stránkách www. jobsedp.cz
V případě, že vás zaujala naše nabídka a splňujete požadované předpoklady,
navštivte naše personální odd. v sídle společnosti Komořany 146
ve dnech po – čt od 8,00 do 11,00 hodin
případně zašlete svůj profesní životopis na uvedené kontaktní pracovníky.

Rokokově klasicistní rezidence aristokratické rodiny knížat
ze Salm –Reifferscheidtu, postavená v letech 1763 – 1769
pro nejvyššího komořího císařovny Marie Terezie, starohraběte Antonína Karla Salma. Stavba zaujme především
jedinečnou architekturou a přepychově vybavenými interiéry knížecí rodiny. Vzácné je dochované původní vybavení
reprezentačních prostor i soukromých apartmánů knížat.
Z bohatých sbírek vyniká kolekce křišťálových pohárů z období manýrismu, rytiny a proslulá knihovna s 60 000 svazky knih.

Tel.: 516 432 013, 723 398 968
rajec@npu.cz , www.zamekrajec.cz
Blanenská 1, 67902 Rájec-Jestřebí

Hello Velikonoce!

Vyšviháme vaše úspory k dokonalosti.
onalosti.
S naším spořicím nebo běžným účtem
si vaše finance vykoledují jedno
z nejlepších zhodnocení na trhu, zdarma
a bez zbytečných podmínek. A to nejen
o Velikonocích.

Hello spořicí účet

1,5 % ročně pro částky do 300 tis. Kč

Hello běžný účet

0,6 % ročně pro částky do 100 tis. Kč

Stavte
ás
se u n 4.
8.
15. - 1 ázku.
oml
pro p tak,
Jen
dost.
pro ra

www.hellobank.cz
Hello bank! je obchodní značkou banky BNP Paribas Personal Finance

Navštivte nás v Brně, Kobližná 683/3

7/2019

Pondělí, středa 9:00 – 20:00 nebo úterý, čtvrtek, pátek 9:00 – 18:00

Výběr z akční nabídky
od 10. 4. do 23. 4. 2019

B O S KO V I C E

obsah
masa

92

%

1490

1590

Šunka Viktorie nejvyšší jakosti
MP KRÁSNO

cena za 100 g

Sýr Gouda 48%
NĚMECKO

cena za 100 g

Čerstvá bílá vejce 10 ks
velikost M
PODNIK PRO VÝROBU VAJEC
V KOSIČKÁCH

COOP.
VŠECHNO DOBRÉ

Čokoládové vajíčko 20 g
Kinder Surprise
s překvapením

1990

99,50 / 100 g

Pivo 0,5 l
Zlatý Bažant
světlý ležák

1190

23,80 / 1 litr

VYUŽIJTE DALŠÍ NABÍDKU ZBOŽÍ ZA AKČNÍ CENY NA NAŠICH PRODEJNÁCH

2990
2,99 / 1 ks

Jihomoravský kraj

29

Kde pořídit
pomlázku? Na
jarních trzích

Váš dobrý soused

AKCE platí

od 10.4. do 21.4.2019

Dostat se do velikonoční nálady mohou zájemci na
velikonočních slavnostech, trzích i při mimořádných
prohlídkách zámků. Akce v regionu začínají už dnes.

1190

lá
á1k
Mouka hladká světlá
kg,
Mouka polohrubá 1 kg,
Mouka hrubá 1 kg

1890

Čokoláda
Č
na vaření 100 g

Brněnské náměstí Svobody bude opět zdobit dvoumetrová kraslice, kterou
loni město dostalo darem z Chorvatska.
FOTO | PATRIK UHLÍŘ, MAFRA
ZUZANA BRANDOVÁ
JIŽNÍ MORAVA | Kdo se nemůže dočkat Velikonoc, může se už dnes nebo
o víkendu do té správné atmosféry naladit na náměstích či zámcích.
V Brně dnes na náměstí Svobody začínají Velikonoční slavnosti. Čtyřicítka
stánků až do neděle 21. dubna nabídne
především sortiment s velikonoční tematikou: proutěné zboží, pomlázky, keramiku, šperky, dekorační výrobky či velikonoční kraslice. Chybět nebudou stánky
s dobrotami a vínem. Součástí programu
bude opět i bohatý doprovodný program
plný tance a zpěvu, který zajistí folklorní
soubory a cimbálové muziky. A pro
malé i velké se chystají rukodělné dílny.
Velikonoční trhy ve Vyškově letos lákají na bohatší kulturní program. Velikonoční sláva odstartuje dnes dopoledne
zdobením dvou javorů před barokním
morovým sloupem na Masarykově náměstí. Trhy pak potrvají od pondělí
15. do čtvrtka 18. dubna. Připravené jsou
dílničky pro děti, kolotoč nebo skákací
hrad, divadlo, koncerty i ukázky lidových řemesel v podání sedláře, kováře
nebo košíkáře.
„Posílíme počet stánků s velikonočním zbožím. Přichystaný program má zaujmout víc věkových skupin. Chceme,
aby trhovci měli důvod zůstat déle,“ nastínila plány místostarostka města Karin

Šulcová (ANO). Velikonoční zboží budou prodávat ve stáncích s jednotným vizuální stylem od devíti do pěti hodin odpoledne.
Do velikonoční atmosféry se už ladí
i zámky. Ve Slavkově u Brna mohou zájemci o víkendu načerpat velikonoční inspiraci na prodejní výstavě. Otevřena
bude od 9 do 16 hodin v zámeckém Rubensově sále. Zítra se ve slavkovském
parku konají také jarní trhy, kde budou
k dostání okrasné stromky, keře, včelařské produkty či výrobky z keramiky.
V sobotu zámek také opět po roce zpřístupní zámeckou půdu. Její prohlídky začínají v 10.30, 11.30, 13.30 a 14.30.
Na zámku v Rájci nad Svitavou vyzdobí reprezentační pokoje jarními dekoracemi. „S velikonočními prohlídkami začínáme už od 17. dubna. Zámek budeme
mít vyzdobený kaméliemi, ale také perníčky od perníkářky z Podkrkonoší. Necháme jej otevřený od 17. až do pondělí
22. dubna,“ uvedla kastelánka rájeckého
zámku Jana Kopecká. Kromě Velikonoc
je zámek v dubnu přístupný o víkendech.
Velikonoční prohlídky chystá i zámek
v Blansku, a to ve středu 17. dubna, kdy
bude přístupný zdarma s ukázkou tradičních řemesel od 9 do 17 hodin. Velikonoční zvyky a tradice přibližuje i výstava
v blanenské Galerii Jonáš. Přístupná je
v úterý a ve čtvrtek od 9 hodin do půl
páté odpoledne.
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Realizace: AKON Česká republika, s.r.o. | Bayerova 16, 602 00 Brno | tel./fax: 548 211 210 email: info@akon.cz | www.akon.cz
Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. | Právo na opravu případných skových nebo jiných chyb je vyhrazeno.

Anglický básník Alfred Tennyson: Láska je příliš cenná, než...

Tajenka: ... aby se ztrácela.
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Na hokej se jde díky mladíkovi
Play off je částí sezony,
kdy se rodí nové
příběhy. Nebo se
potvrzují ty již známé.
Kombinaci obojího
nabízejí výborné výkony
mladého hokejisty Karla
Pláška z Komety
v semifinále proti Liberci.
JIŘÍ PUNČOCHÁŘ
BRNO | Pod svoje křídla ho vzal Martin Erat, na jeho první gól mu přihrál Tomáš Plekanec. Není to tak nápadné,
jako když v dresu hokejové Komety
zářil Martin Nečas, ale i další z řady brněnských klenotů, osmnáctiletý reprezentant do 20 let Karel Plášek, je mužem (mladíkem) velkých okamžiků.
Jen si to vezměte: svým prvním gólem
v extralize v životě rozhodl na startu letošního ročníku reprízu loňského finále
Komety s Třincem. V poslední minutě.

Lahev na brance Romana Willa letí nahoru, Karel Plášek dává gól v prodloužení čtvrtého zápasu a srovnává stav semifinále.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
„Ani jsem nevěděl, jak se radovat,“
uklouzlo mu tehdy z úst.
V úterý tento týden už si syn známého
extraligového plejera s oslavami poradit
uměl. Před vyprodanou DRFG Arenou,
kde šílelo 7 700 diváků, rozhodl mazácky proměněným sólem čtvrté semifinále
Brna proti Liberci a jeho vítězný gól na

3:2 zařídil, že se pod Špilberkem půjde
na hokej i zítra, kdy se tam hraje semifinálový zápas číslo šest. „Největší gól
v mém životě,“ vydechl logicky Plášek.
Pomohli mu k němu výrazně zkušenější spoluhráči. Martin Erat se oháněl
holí v chumlu hráčů v rohu tak dlouho
a tak důsledně, až puk odkudsi vydolo-

val, předal ho Jakubu Orsavovi a ten našel najíždějícího Pláška.
„Kdybychom neměli puk pod kontrolou, tak bych se dopředu nevydal. Ale
my ho pod kontrolou měli, tak jsem valil dopředu,“ usmíval se talentovaný
útočník.
Ránu pak ze sóla poslal tak těsně pod
horní tyčku, že puk narazil uvnitř do
brankové konstrukce a zase vyletěl ven.
Hráči Komety se už radovali na ledě
(a ti liberečtí naštvaně kousali porážku),
když hlasatel oznámil, že se prohlíží záznam hry.
Byl gól?
„Samozřejmě že byl. Viděl jsem, jak
z horní síťky vyletěla flaška s pitím.
A taky jsem věděl, kam střílím,“ řekl
Plášek suverénně.
Jeho otec, bývalý útočník Pardubic,
Znojma, Vítkovic nebo Plzně, který kariéru stále ještě dohrává v Šumperku,
sledoval jeho počin na dálku. V sezoně
bývá v Brně na zápasech hostem, ale
včera chyběl.
Že by signál, aby z pověrčivosti na
Kometu už nezavítal?
„To ne, já jsem vždycky rád, když se
tady objeví,“ usmíval se hrdina večera.
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P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice
http://www.pd-refractories.cz/kariera

PŘIJME

PRACOVNÍKY DO VÝROBY, OBRÁBĚČE KOVŮ - BRusiČE,
„hledají se muži, kteří ve všech úkolech obstojí
a fyzické práce se nebojí -“

který je vyučen v oboru nebo má praxi a dovednosti
v tomto oboru

- pracoviště Svitavy a Velké Opatovice

- pracoviště Svitavy a Velké Opatoviice

Beneﬁty:
- zajímavé náborové příspěvky
až 60 tisíc Kč
- výhodné platové podmínky:
po zapracování:
výroba→150 Kč až 200 Kč/hod.
(včetně příplatků)
obráběč kovů→200 Kč až 300 Kč/hod.
(včetně příplatků)
- práci ve stabilní nadnárodní
společnosti
je možnost i brigády – dohoda o provedení práce
nebo pracovní činnosti
Nabízíme:

•
•
•
•
•

základní pracovní doba je 37,5 hodiny týdně
5 týdnů dovolené
příspěvek na penzijní a životní pojištění
příspěvky na stravování
rozsáhlý sociální program s příspěvky na rekreační
pobyt, na kulturní akce, vitamínové doplňky atd.
a jiné

Všichni kreativní, cílevědomí a zruční zájemci, hlaste se:
pro Svitavy u paní Miloslavy Stráníkové, tel.: 461 579 140, 602 485 836, Miloslava.Stranikova@pd-group.com
pro Velké Opatovice u paní Dany Krejčířové, tel.: 516 493 306, 725 777 909, Dana.Krejcirova@pd-group.com

Nástup dle dohody.
Jste vítáni!
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umělá tráva

Blackburn

všívaný, bez nopů,
v šířích 1,33, 2 a 4 m

akční cena

119,-

Kč/m2

129,-

akční cena

TRÁVNÍK
BEZ ÚDRŽBY...
 umělá tráva představuje
ideální řešení v místech, na kterých
nemůže být použit přírodní trávník
 jednoduchá na údržbu
 perfektní vzhled
 žádné sekání, hnojení, zalévání,
stačí pouze zamést
či opláchnout vodou
a je zase čisto

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

KUPON
PON NA SLEVU

-15
při nákupu

%

Platí pouze do 30. 4. 2019!
Vztahuje se pouze na zboží na prodejně.
Slevy se nesčítají, neplatí zpětně,
na akční zboží, ani na objednávku.
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vaše zboží vám
dovezeme po celé ČR

koberec i PVC
vám profesionálně
položíme

Platí do 30. 4. 2019
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Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.

Inspirujte se ve Vaší
nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem
podlahových krytin / 59x v ČR

Kč/m2

