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KAREL HRDINA

LIPNONAD VLTAVOU | Víkendovým
otevřením Království lesa symbolicky
začala letní sezona v Lipně nad Vlta-
vou. Lidé se v ní dočkají několika zají-
mavých novinek. Tou nejvýraznější je
spuštění nového e-shopu a karty hosta
Lipno.card, která je s tímto obchodem
propojena.

„Zájemci si mohou od 1. května za-
koupit elektronické vstupenky na Stez-
ku korunami stromů, do Království lesa
a na lanovku z pohodlí domova. Záro-
veň si mohou propojit Lipno.card se
svým účtem na e-shopu, čímž se dosta-
nou k dalším speciálním nabídkám,“
uvedl mluvčí lipenského areálu Vojen
Smíšek a dodal, že v zimní sezoně se z
karty stane zároveň skipas, který si lyža-
ři nabijí doma, a po příjezdu ke sjezdov-
kám budou moci vyrazit rovnou k turni-

ketům u lanovek. Lipno.card ale není je-
dinou novinkou u přehrady.

Na Stezce korunami stromů bude
nový obchod se suvenýry a ptačí hodi-
ny. „Ty jsou součástí Ptačí stezky, kte-
rou jsme vybudovali vloni a lidé si ji ob-
líbili. Se zájmem si prohlížejí dřevěné
modely ptáků žijících v okolí, jejich
hnízdní budky umístěné na stromech
a informace o jejich životě,“ doplnil
Smíšek.

Vylepšení se dočkal i kemp Modřín,
kde bude nově půjčovna šlapadel a dal-
ších plavidel. Tím provozovatelé dopl-
ňují nabídku půjčoven sportovního vy-
bavení, na jejichž seznamech jsou různé

druhy jízdních kol, elektročluny nebo
malé plachetnice. „Investice směřují
také do technického vybavení a zázemí
kempu, který se v letních měsících stá-
vá centrem animačních programů pro
děti s maskotem lišákem Foxem,“ připo-
mněl mluvčí Smíšek.

Spartan Race podruhé

Seznam významných akcí, které se v se-
zoně u Lipna chystají, se příliš neliší od
minulého roku. Tou nejbližší bude
závod na horských kolech Blinduro, kte-
rý je zvláštní tím, že závodníci předem
neznají trať. Pořádá ho přední český bi-
ker Michal Prokop.

Následují třídenní závody dračích
lodí na přehradě, doplněné o doprovod-
ný program pro rodiny s dětmi v kempu
Modřín.

„Já bych chtěl upozornit na tradiční
Lipno Sport Fest, na němž se lidé mo-
hou zdarma účastnit kurzů in-line brus-
lení, běžeckých lekcí, objet Lipno na
kole či si vyzkoušet paddleboard. Děti
se zabaví při pohádkách nebo koncer-
tech. Akce je tak oblíbená, že se na ni ro-
diny každý rok vracejí,“ upozornil Smí-
šek.

Letní sezona vyvrcholí třídenním zá-
vodem Spartan Race, který se u Lipna
konal vloni poprvé a hned přilákal osm
tisíc účastníků.

Tahle sezona nabídne
tradiční akce pro rodiny
s dětmi i sportovce.
Návštěvníci budou moci
využít novou kartu
a kupovat si vstupenky
na atrakce přes internet.
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Výběr z akcí

■ 10.–12. května: Blinduro - cyklistický
závod

■ 18.–19. května: Dračí lodě v kempu
Modřín

■ 15. června: Slavnosti dřeva u Stezky
korunami stromů

■ 19. června: T-mobile olympijský běh
■ 20. července: 7. narozeniny Stezky
korunami stromů

■ 17.–25. srpna: Lipno Sport Fest
■ 7. září: Lipno dětem aneb den s
Integrovaným záchranným systémem

■ 21.–22. září: Spartan Race
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LUDMILA MLSOVÁ

ČESKÉ BUDĚJOVICE | Čtyřiapadesáti-
letý Petr Tkáč z Borotína na Táborsku
se po letech vyčerpávajících potíží se
srdcem zase začíná radovat ze života.
Jeho zdravotní komplikace výrazně
ustoupily poté, co dostal před čtrnácti
dny jako první český pacient v budějo-
vickém kardiocentru nejmenší srdeční
defibrilátor.

„Jsem rád, že jsem přístroj dostal.
Opravdu cítím velkou změnu. Můžu v
noci spát, nepotím se, nemám závratě,
dušnost trochu ustoupila, cítím se dale-
ko lépe. Dokonce už zvládnu i krátké
procházky,“ líčí muž, který se před ne-
mocí živil jako bagrista, jeřábník a řidič
nákladních aut.

Nový defibrilátor by měl výrazně zvý-
šit věk dožití pacienta a snížit jeho pří-
padné srdeční potíže. A při srovnání s
dosavadními přístroji má podle lékařů

řadu bonusů. „Je menší a lehčí. Obrov-
skou devizou je dvojnásobná životnost
defibrilátoru oproti standardním přístro-
jům a mnohá technická vylepšení,“ srov-
nává lékař Alan Bulava z kardiocentra v
českobudějovické nemocnici.

S tímto nejmenším defibrilátorem na
světě mohou také pacienti podstoupit
kompletní magnetickou rezonanci, což
dosud nešlo. Životnost přístroje dosahu-
je až patnáct let. „Prodloužená život-
nost znamená méně reoperací kvůli nut-
nosti výměny přístroje. Každá reopera-
ce obnáší riziko pro pacienta včetně rizi-
ka hojení ran. A nižší počet reimplanta-

cí zároveň snižuje náklady,“ popisuje
kardiolog Bulava.

Když drží v ruce lehounký implantát,
který měří jen několik centimetrů, neu-
brání se srovnání s prvními defibriláto-
ry. „Byly velké jako moje dlaň a vážily
přes čtvrt kilogramu,“ přibližuje Bula-
va, který stál před jedenácti lety u zrodu
moderního pracoviště arytmologie a kar-
diostimulace v uznávaném kardiocent-
ru na jihu Čech.

Nejmenší srdeční defibrilátor stojí
okolo 300 tisíc korun a je určený pro pa-
cienty s poruchami srdečního rytmu. Lé-
kaři kardiocentra v budějovické nemoc-

nici ročně implantují 250 srdečních pří-
strojů a kondici těchto pacientů nepřetr-
žitě sledují pomocí dálkového monito-
ringu přímo v jejich domácím prostředí.

V současné době jich budějovičtí kar-
diologové na dálku hlídají 1 500. „Vede-
ní nemocnice nám umožňuje používat
hi-tech medicínu a jít s dobou tak, aby-
chom byli na špici nejen v evropském,
ale i ve světovém kontextu. Chceme se
takto starat o všechny své pacienty s im-
plantovanými defibrilátory, protože
víme, že to zlepšuje jejich prognózu a to
je pro nás podstatné. Přitom to není léč-
ba a způsob sledování, který je v Česku
zcela běžný,“ konstatuje Bulava.

Při průzkumu, který si budějovičtí
kardiologové dělali před dvěma lety,
zjistili, že v republice je dálkově sledo-
vána necelá polovina pacientů se srdeč-
ní resynchronizační léčbou. V zemi pod-
stoupí ročně implantaci defibrilátoru při-
bližně 4 500 lidí. Údaje o tom, kolik Če-
chů celkem by tento zákrok v současnos-
ti potřebovalo, však nemají lékaři k dis-
pozici.

„Pacienti v nemocnici se mě ptali - ty
do toho půjdeš? Opáčil jsem, že jdu oka-
mžitě. Proč do sebe cpát denně deset sil-
ných prášků, když mi lékaři nabídli to-
hle, co mi umožní žít lépe,“ vypráví
Petr Tkáč. Zároveň si rozepíná košili a
ukazuje místo, kde mu kardiolog zavedl
přístroj hlídající jeho srdce. Kůže je
hladká, po zákroku není ani stopy.
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Alan Bulava (vpravo) voperoval Petru Tkáčovi nejmenší kardiostimulátor v
Česku. FOTO | DAVID PELTÁN, MAFRA

Lékař Alan Bulava
z kardiocentra
budějovické nemocnice
voperoval před dvěma
týdny pacientovi
nejmenší srdeční
defibrilátor v Česku.

Sleva se vztahuje na vybrané obruby a platí při nákupu kompletních dioptrických brýlí (obruba + brýlové čočky). Platí na obruby označené samolepkou. Akci nelze kombinovat ani sčítat s jinými
akčními nabídkami nebo slevovými kupony. Akce platí do odvolání. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Více informací v prodejnách GrandOptical nebo na www.grandoptical.cz.ý p y p y j p p j p g p

STRAKONICE Nákupní park Strakonice

INZERCE

Srdce hlídá nejmenší defibrilátor
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MICHAL BĚLSKÝ

JIŽNÍ ČECHY | Už několik týdnů je
možné díky nezvykle teplému počasí
potkávat ve volné přírodě různé druhy
žab, ještěrek a nějakého toho hada. Ob-
jevují se hlavně v místech, kde se mo-
hou slunit a kde mají dostatek potravy.
Kvůli tomu ale musejí zdolávat delší
úseky, které přetínají člověkem vytvoře-
né překážky. Nejzrádnější jsou pro ně
víceproudové silnice. I proto kolem
nich v poslední době vyrůstá mnoho níz-
kých plůtků.

„Když se k teplu přidá ještě vlhko, ví-
dáme kolem stavby poměrně dost oboj-
živelníků. Teď to sice není velká sláva,
ale až pořádně zaprší, bude všude spous-
ta žab,“ říká ekologický pracovník spo-
lečnosti NaturaServis Ludvík Závodný,
který podél dálničních staveb třetím
rokem zajišťuje odchyt a přesun chráně-
ných žab, jakými jsou třeba blatnice,
kuňky a skokani. Občas ale objeví i
užovky, zmije, různé ještěrky a také ně-
které druhy čolků.

Poslední dva roky se společně s kole-
gou Miloslavem Poncem stará o právě
budované úseky na dálnici D3 u Ševětí-
na a nově také mezi Úsilným, Hodějovi-
cemi a Třebonínem. Podél náspů budují
nízké bariéry z bílé plachtoviny připnu-
té k dřevěným kolíkům zatlučeným v
zemi. Právě tyto překážky mají zastavit
zvířata na jejich pouti za potravou a roz-
množováním.

„Jenom v úseku od Ševětína až k Bor-
ku jich máme po obou stranách přibliž-
ně dvanáct kilometrů. Než obě strany
ve dvou obejdeme, trvá nám to pět až
šest hodin, ale to záleží samozřejmě na
aktivitě zvířat,“ odhaduje Závodný.

Živočichy sbírá z předem připrave-
ných plastových nádob zapuštěných do
země, které jsou umístěné v těsné blíz-
kosti bariér. Do nich se dostávají převáž-
ně v noci, kdy jsou nejvíce aktivní. Při
ranní obchůzce pak Závodný s Poncem
kontrolují všechny nádoby a zachycené
kusy odvážejí na bezpečnější místa dál
od dálnice.

„V posledních dnech jsme jich však

moc neměli. Jak jsou vysoké teploty a
delší dobu neprší, zvířata jsou jen mini-
málně aktivní. Ale občas se nějaká ta
ještěrka nebo žába přeci jen najde,“ při-
pouští Závodný s tím, že loni zkraje
května se jim za výrazně lepších podmí-
nek podařilo za jeden den posbírat až
220 jedinců.

Zpravidla se obojživelníci a plazi v
suchých dnech stahují do tůní, kde mají
klid a dostatek vody pro život. „Taková
místa zkoušíme prohledávat podběrá-
kem, většinou s úspěchem. Tam se líbí
hlavně žabám,“ říká s úsměvem.

Nejvíce práce má však s Poncem a ně-
kolika pomocnými brigádníky na nově
budovaném úseku D3 mezi Úsilným a
Třebonínem, kde se práce rozjely teprve
před několika týdny. Musejí zde posta-
vit přibližně třináct kilometrů bariér.

„Občas se nám stává, že sotva dodělá-
me jednu část, můžeme tu předchozí
opravovat. Stačí jen, že trochu víc zafou-
ká a vítr nám bariéry povalí nebo potr-
há,“ připouští Závodný s tím, že je kolí-
ky s plachtou třeba kontrolovat často a
pravidelně.

Nejsou to však jen dálnice, kde je nut-
né přesouvat větší počty obojživelníků.
V minulosti se zaměstnanci NaturaSer-
visu postarali o unikátní projekt, kdy
přestěhovali najednou rekordní množ-
ství zvířat. „Poblíž Jaderné elektrárny
Temelín jsme měli za úkol pro ČEZ
uvolnit jednu lokalitu. Tehdy jsme napo-
čítali odhadem asi 114 tisíc jedinců a
všechny jsme pak převezli do náhradní-
ho biotopu,“ připomíná Závodný nároč-
ný projekt, kterého se také zúčastnil. Ta-
kové množství zvířat však u bariér po-
dél dálnice D3 pravděpodobně nikdy ne-
uvidí.

Start: 8 – 10 h od občerstvení Hokejka ve sportovním areálu Veselí nad Lužnicí
Trasy: CYKLO - 35 km – Greenway Selského baroka, 62 km – přes blatské vesnice

do Bechyně a zpět, PĚŠMO – 13 km – výývýlet okolo Veselí n. L. přes Žíšov a Dráchov.
Účastníci na startu obdrží informační mapku s popisem trasy a v cíli pamětní list. Kromě

zážitků se mohou těšit i na oblíbené blatské koláčky a slosování o zajímavé ceny.

Pořádá Infocentrum města Veselí nad Lužnicí ve spolupráci s turistickým oddílem
TJ Lokomotiva Veselí n. L. a Sdruženou obcí baráčníků Vitoraz Veselí n. L.

Více na wwwwwwwwww.veseli.cz, tel. 381 548 180, e-mail ic@veseli.cz

Město Veselí nad Lužnicí si Vás dovoluje pozvat
na jubilejní 20. ročník cykloturistické jízdy a pochodu blatskou krajinou

Jaro na Blatech
Datum konání:

sobota 11. května

Ludvík Závodný zachraňuje u dálnice žáby a další obojživelníky, kteří by zahynuli pod koly aut. FOTO | MAFRA

Zachraňuje žáby. U dálnice
nachodí desítky kilometrů
Na jaře spousta
obojživelníků migruje za
potravou i přes dálniční
staveniště. Tam je
ekologičtí pracovníci
jako Ludvík Závodný
odchytávají a odvážejí
do bezpečí.
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JOSEF HORA

ČR | Günter Verheugen bývá označován
za „otce“ vstupu Česka do Evropské unie,
protože jako komisař pro rozšíření s Če-
chy jednal roky před tím, než 1. května
2004doUnie vstoupili. Prošel si všemipo-
rodními bolestmi, které tomu předcháze-
ly. Po 15 letech od těch chvil v rozhovoru
pro týdeník 5plus2 vzpomíná na tehdejší
události, ale i na chvíle, kdy se s politiky
či přáteli ve chvílích volna toulal Prahou.
V neděli navíc oslavil 75. narozeniny.

Pojďme si zahrát takovou hru a před-
stavit si Evropskou unii coby „rodi-
nu“ a vstup České republiky jako ta-
kové vaše „dítě“. Před pár dny toto
„dítě“ oslavilo 15 let. Jak se mu daří?
Mám trochu problém představit si vstup
Česka do EU jako narození republiky,
protože český národ byl už tehdy zralý,
s bohatou, i když někdy složitou, histo-
rií a fascinující přítomností. Pokud by-
chom ale řekli, že zapomenutý člen ev-
ropské rodiny se konečně objevil a byl
v roce 2004 v rodině uvítán, tak bych
s vaším návrhem souhlasil.

Dobře, a jaké by tedy bylo vaše hod-
nocení takovéhočlena rodinypo 15 le-
tech od návratu domů do Evropy?
Ke Středo a Východoevropanům chovám
velkou úctu. Tyto národy totiž po roce
1990 prošly obrovskou a bolestnou pře-
měnou snad všeho, a to bez jakéhokoliv
návodu. Jen málo lidí v západním světě
dnes plně pochopilo nebo doceňuje
dechberoucí složitost a hloubku takové
přeměny. Věřím, že lidé z Česka jsou na
to, čeho dosáhli, hrdí. Dnešní Česká re-
publika je v EU na stejné úrovni jako
ostatní země a daří se jí velmi dobře. Sa-
mozřejmě nikdo nemůže očekávat, že
všechny rány zminulosti už jsou uzdrave-
ny a zmizí, aniž by zanechaly jizvy.
Všechny země přistupující v letech 2004
a 2007 například stále ekonomicky za-
ostávají. Důležitou otázkou je však trend
a ten je pozitivní. Velmi dobrým ukazate-
lem toho, zda je společnost na správné
cestě, je porodnost. Pokud roste, lidé věří
v budoucnost. A to se u vás děje. Rostou
příjmy, rodí se děti, roste populace.

V evropské rodině je Česko trochu
jako mladší sourozenec. Jaký mají
starší bratři a sestry, tedy ostatní
státy, dnes k Česku vztah?
Nikdo by neměl zapomenout, že Česká
republika by po 2. světové válce nejspíš
patřila k zakládajícím členům EU. Jenže
přišlo rozdělení na Východ – Západ.
V Československu Edvard Beneš, v Pol-
skuWładysław Sikorski sdíleli v londýn-
ském exilu, ještě dříve než mnoho ostat-
ních, sny o společné Evropě. Proto opa-
kuji, vaše země se vrací k rodinnému ev-
ropskému stolu, kam právoplatně patří.

V Česku i dalších zemích dostávají
děti v 15 letech občanský průkaz.

Znamená to pro ně krok do dospě-
losti – větší zodpovědnost, ale také
sebevědomí. Je Česká republika
spíš teenager, nebo už dospělý je-
dinec?
Popádu berlínské zdi se ve východ-
ním Německu zpívala taková pí-
seň. Byla o tom, že západní demo-
kracie jsou sice vyspělé, ale tak
trochu staromódní a znavené, za-
tímco vznikající středo a východo-
evropské demokracie jsou plné na-
dějí a odvahy, ale také žijí v urči-
tých iluzí o světě. Význam této částeč-
ně pravdivé písně je možná odpovědí
na vaši otázku.

A co byste tomu českému teenage-
rovi v EU k 15. narozeninám popřál
nebo vzkázal?
Pokračuj, zůstaň odvážný a važ si sám
sebe. I ve chvílích nedorozumění a kon-
fliktů buď dobrým ke svým blízkým
i vzdálenějším sousedům. Všichni lidé
na zemi čelí klíčovým hrozbám, jakými
jsou nukleární zbraně, změny klimatu či
umělá inteligence. Je třeba pochopit, že
v první řadě jsme všichni lidské bytosti.
To je to, co nás spojuje a je to pro mě dů-
ležitější než cokoli jiného.

Jak lidé ze západní Evropy vnímali
Českopo sametové revoluci, předpři-
jetím do Unie? A co od nás očekávali?
Přijímání Česka, Slovenska, Polska
aMaďarska bylo politicky mnohem jed-
nodušší než přijetí Bulharska a Rumun-
ska.Mělo to co dělat s postojemNěmec-
ka, které nebylo přijetí dvou balkán-
ských zemí zcela oddáno. Naopak veli-
ce vřele je tehdy podporovala Velká Bri-
tánie, která rozšířením na východ chtěla
vyléčit staré historické rány.

Vidíte velké rozdílymezi dnešní Čes-
kou republikou a tou v květnu
2004, kdy jsme do EU vstupovali?
Vidím pokračující transformaci a hodně
velkých úspěchů. Kromě několika dráž-
divých událostí, které ale najdete v kaž-
dém státě, máte stabilní politickou situa-
ci. Vaše ekonomika je silná a roste, stej-
ně tak i populace. Rodí se děti, neza-
městnanost se drží nízko. Mám z toho
všeho radost. Co se nejspíš nezměnilo,
je, jak já tomu říkám, typický český pří-
stup: Vždy stateční, ale opatrní a součas-
ně ke všemu lehce skeptičtí.

Günter Verheugen se s českými po-
litiky v době přístupových jednání
s Evropskou unií setkával pravidel-
ně. Na snímku je s tehdejším pre-
miérem Vladimírem Špidlou. V po-
sledních letech Verheugen přede-
vším přednáší na univerzitách
a účastní se odborných konferencí.

FOTO | ARCHIV MAFRA A PROFIMEDIA
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■ ROZHOVOR

Günter Verheugen
■ Narodil se 28. dubna 1944 v německém
Bad Kreuznach.

■ Vystudoval historii, sociologii
a politická studia na univerzitě v Kolíně
nad Rýnem a univerzitě v Bonnu.

■ Ve vrcholné politice se angažuje od
konce 70. let, především v barvách
sociální demokracie.

■ Od srpna 1999 do listopadu 2004 byl
v Evropské komisi vedené Romanem
Prodim komisařem pro rozšíření EU -
tedy v době, kdy do EU vstupovalo
i Česko.

■ Nyní přednáší na univerzitách.

Říkalo se mu „pan
Evropa“. Günter
Verheugen byl v době,
kdy Česká republika
jednala o svém vstupu
do Evropské unie,
klíčovým mužem,
komisařem pro
rozšiřování EU.
„Zůstaňte odvážní
a važte si sami sebe,“
vzkazuje Čechům 15 let
od vstupu do Unie.

Češi jsou stateční a upřímní lidé.
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V rodinách jsou si někteří sourozen-
ci bližší a někteří naopakméně. Kte-
ří sourozenci v „evropské rodině“
jsou podle vás Česku nejblíže?
Záleží na úhlu pohledu. Obecně jsou si
nejbližší Česko a Slovensko. Vaše země
sdílí mnoho i se státy, které byly členy
takzvaného sovětského impéria. Navíc
má Česko výrazné podobnosti se země-
mi bývalého Rakouska-Uherska. Dále
jste definováni středoevropskou pozicí,
čímž máte silné vazby na všechny souse-
dy. Mám radost z toho, že Němci jsou
dnes v Česku největší menšina z unijních
zemí. Ukazuje to, že lidé z obou našich
států se stávají partnery a dokonce přáte-
li. Zajímavá je otázka jazykových znalos-
tí nebo naopak bariér. V Německu se
říká, že bychom si ve střední a východní

Evropě zlámali jazyk. Jako Němec abso-
lutně nejsem schopen říct to vaše „tři sta
třicet tři“. Nemůžu! Obdivuji mnoho Če-
chů, kteří ovládají různé cizí jazyky včet-
ně angličtiny a němčiny. A pozor, Češi
a další středo a východoevropské země
jsou mnohem lépe jazykově vybaveni
než Němci nebo Francouzi.

Jednou jste prohlásil, že staré člen-
ské státy vidí postkomunistické
země jako členy „druhé kategorie“.
A že říkají, že noví členové by měli
být zticha a jen poslouchat starší
a zkušenější. Je to pravda?
Jestli se dobře pamatuji, tak něco v tom
smyslu jednou prohlásil francouzský
prezident. Můj názor to ovšem nikdy ne-
byl a naprosto odmítám falešné rozlišo-
vání a aroganci, že postkomunistické
státy jsou v EU členy druhé kategorie.
Jak všichni víme, předsudky a mýty
mají dlouhou životnost, vrozená hlou-
post jen tak lehce nezemře. Poučování
je totiž někdy jednodušší než naslouchá-
ní a porozumění.

V roce 2004 proběhlo takzvané „vý-
chodní rozšíření“. Novými členy
Unie se stalo Česko, Slovensko, Es-
tonsko, Litva a Lotyšsko, dále Kypr,
Maďarsko, Malta, Polsko a Slovin-
sko. O tři roky později Bulharsko
a Rumunsko. Jak byste v porovnání
právě s těmito zeměmi ohodnotil
pozici dnešního Česka?
Nechci hodnotit žádnou zemi. „Východ-
ní rozšíření“ by nemělo smysl třeba bez
Polska nebo jakékoliv jiného státu, rozší-
ření bylo v zájmu nás všech. Proces inte-
grace ale stále není dokončen, potřebuje-
me mír a spolupráci, naslouchání od Lisa-
bonu po Vladivostok. Doufám, že Česká
republika bude vždy podporovat integra-

ci celého kontinentu. Nemohu říci, v čem
je dnes Česko nejlepší. Je lepší český
Smetana, nebo polský Chopin? Které
hlavní město je hezčí? Praha, či litevský
Vilnius? Každá země je jedinečná. Mě
osobně těší, že Česko navštěvuje mnoho
turistů, že české a německé pohraniční re-
giony blízce spolupracují, stejně jako eko-
nomika obou států jako takových. Vzhle-
dem k naší německé minulosti je dnešní
česko-německé porozumění, blízké part-
nerství a přátelství velmi drahocenné.

Je Česko v rámci celé Unie v něčem
nejlepší či jedinečné?
Věřím, že čeští lidé mají otevřená srdce
k cizincům. Jsou velkorysí a pohostinní.
Dnes jste také imigrantskou zemí – zejmé-
na pro mladé lidi z Ukrajiny, Ruska nebo
Vietnamu, kterým dáváte práci. Česko je
domovem pro mnoho Němců, Angličanů
i Američanů. Osobně jsem vždy velmi
oceňoval váš upřímný a vyvážený pohled
na složité mezinárodní otázky. Všiml
jsem si, že Česko slaví 15 let od rozšíření,
přitom třeba má země to nedělá, ačkoliv
k oslavám má dobrý důvod – rozšířením
se hluboce změnila německá geopolitic-
ká situace a dnes sousedíme pouze s přáte-
li, což je velice luxusní pozice.

V čem jsme naopak nejhorší?
Na to by neměl odpovídat žádný cizi-
nec. Věřím, že ani dva Češi by se na
správné odpovědi neshodli. Ani jako
Němec ve vztahu k mé zemi nemohu ni-
jak odpovědět. Obecně jsem velice zne-
pokojen znovuobjevujícím se naciona-
lismem a rasismem napříč Evropou.
Ale ať je jasno, žádný národ na evrop-
ském kontinentě není horší než jiný.

Pokračování na straně 6

Jak se Česko před 15 lety vrátilo do Evropy
Pro Česko to byl jeden z nejdůležitějších okamžiků
moderních dějin. Před 15 lety, 1. května 2004, republika
vstoupila do Evropské unie a dokonala tak svůj návrat do
společenství, ze kterého jej na dlouhé desítky let předtím
vyrvala železná opona. „Teď evropský obr vylézá ze své
postýlky, rozhlíží se a bude se muset ujmout své globální
role v globálním světě. Nejsou staré a nové země EU.
Jsou pouze členské země Unie. Je pryč stará Evropa plná
nacionalismu, xenofobie, nenávisti a tisíců válek,“
oslavoval vstup tehdejší premiér Vladimír Špidla.
Oficiální žádost o vstup do Unie podalo Česko v lednu
1996, přístupová jednání začala o dva roky později.
Od roku 1999 až do
posledních chvil
provázel snahu Česka

Günter Verheugen, který byl pět let komisařem pro
rozšíření EU. Republika musela splnit řadu podmínek,
než v dubnu 2003 mohl v Aténách prezident Václav
Klaus a premiér Špidla podepsat smlouvu o přistoupení.
Následně ještě tento dokument ratifikovaly národní
parlamenty 15 starých členských zemí.

Poté se manželé Kolečkovi domluvili se společností FINE-
MO.CZ na výplatě jednorázové částky, aby si mohli zakou-
pit letenky.

„Už se nemůžu dočkat, až uvidím všechny ty krásné země...
Francii, Kanadu, Mexiko, Kubu, Thajsko“, líčí nadšeně paní
Ivana.

Manželé Ivana a Libor Kolečkovi se kdysi seznámili díky cestování, které bylo jejich koníčkem
a nakonec spojilo i jejich životy. Potompřišly děti, radosti i starosti s nimi spojené a na cestování
nebylo najednoudost času. Poodchodudodůchodubyli zase rádi, když s penězi jakžtakž vystačí
a pomalu se smiřovali s tím, že vysněnou cestu kolem světa nikdy nezrealizují.

S Rentou z nemovitosti kolem světa

Potom se z novin dozvěděli o Rentě z nemovitosti a vysvit-
la jim nová naděje. Samozřejmě měli určité obavy, proto-
že nechtěli přijít o dům, ale Renta z nemovitosti je natolik
oslovila, že si domluvili schůzku se zástupcem společnosti
FINEMO.CZ, která Rentu z nemovitosti jako jediná v České
republice poskytuje.

„Byli jsme ujištěni, že naše obavy jsou zcela zbytečné. Zů-
staneme vlastníky domu a za našeho života nemusíme nic
splácet,“ říká paní Ivana.

„Jedinou nevýhodou je, že se o vybranou částku později sníží
hodnota dědictví,“ dodává pan Libor.

Manželé Kolečkovi se sešli se svým synem a všechno s ním
probrali. Ten s tím neměl žádný problém, protože už byl
dostatečně zajištěný. Naopak rodiče v jejich smělém plá-
nu cesty kolem světa podpořil, protože sám rád cestuje.

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

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.

„ Naprosto
odmítám

falešné rozlišování
a aroganci, že
postkomunistické státy
jsou v Evropské unii
členy druhé kategorie.

INZERCE

Miluju ale i vaše pivo a knedlíky
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Vzpomněl byste si ještě na první
společná vyjednávání s Čechy?
Jistě, během prvních setkání bylo mou
hlavní starostí to, jak mě Češi – jako
Němce – přijmou. Obával jsem se, že
budu kvůli německé vině z minulosti mu-
set čelit nedůvěře a rezervovanosti. To se
ale nestalo. Místo toho jsem byl českými
vyjednávači posuzován jako člověk.
A také jsem byl vítaný jako přítel.

Jaké hlavní problémy muselo Česko
vyřešit, než do Unie vstoupilo?
Česko mělo podobné problémy jako
ostatní transformující se země, tedy jak
z ničeho vybudovat fungující demokracii
se silným právem. Navíc se vše budovalo

s lidmi, kteří ještě nedávno žili v zemi za
úplně jiných podmínek. Ovšem vážným
problémem byla samozřejmě touha někte-
rých lidí po moci a korupce. Dodnes po-
važuji za zázrak, že transformace postu-
povala celkem hladce. Je také třeba do-
dat, že ani u starých členů EU nebylo vše
perfektní – zachování práva a boj proti
korupci jsou výzvy v celé Unii. Někde se
s tím vyrovnávají lépe, jinde hůře.

Motto či heslo Evropské unie zní
„Jednotná v rozmanitosti“. Platí to
stále?
Ano, je to jediná cesta, jak může EU pře-
žít. Lidé v Evropě nejsou stejnorodí, není
žádná jedinečná evropská identita, která
nahradí národní, náboženské nebo kraj-
ské identity a kultury. Síla evropské inte-

grace tkví ve sdílení určitých věcí přesto,
že národy jsou rozdílné. To je zpráva, kte-
rou vysíláme do celého světa: Jsme
schopni pracovat společně, nehledě na
rozdílnou národnost a kulturu. Chceme
to tak dělat, protože jsme partneři. Pře-
mostit rozmanitost a zároveň ji respekto-
vat, to je společný politický závazek
a klíč pro veškerou lidskou spolupráci.

Jenže Británie z Unie odchází.
Co kdyby k podobnému kroku jed-
nou směřovala i Česká republika?
Osobně vidím brexit jako velkou ztrátu
jak pro Unii, tak i pro Británii. Ztrátu po-
litickou, ekonomickou i kulturní. S vel-
kým respektem k oběma celkům, brexit
není o výhře na obou stranách, naopak,
vytvoří jen poražené. Stále chovám na-
ději, že budeme schopni zformovat vel-
mi blízké partnerství a možná, že lidé ži-
jící v Anglii změní jednou názor. Ne-
chci další podobné ztráty, jako případný
czexit. Pokud by se EU rozpadla, kdo
nás ochrání? NATO nenahradí politic-
ká, ekonomická a sociální evropská pou-
ta, která vytváří právě Unie.

V Česku jste byl často, co na naší
zemi máte nejraději?
Nevím, kde začít. Nemohu to přesně po-
psat, protože je to jen pocit. Kdykoliv
k vám přijedu, cítím z lidí jakéhosi svo-
bodného ducha. Poprvé jsem toto pocí-
til při první návštěvě ČSSR na začátku

května 1968. Co mám ještě rád? Dobré
jídlo s českými přáteli, v pražské hos-
půdce si společně užít pivo a knedlíky.
Mám rád nádhernou architekturu Prahy
a pár skrytých míst, kde je možné cítit
ozvěnu minulých staletí.

Na závěr se krátce podívejme do bu-
doucnosti. Měla by podle vás Česká
republika přijmout euro?
Přijetí eura vyžaduje splnění velmi
striktních pravidel. Je závislé na ekono-
mické situaci, aby tento krok vedl k pro-
speritě země a celého regionu. Rozhod-
nutí je hlavně na České republice, vy
musíte říci, že teď je ten pravý moment,
a zároveň oslovit země a instituce eu-
rozóny, aby vynesly konečné rozhodnu-
tí. Jak ale vidím, tak eurozóna na Česko
nijak s přijetím eura netlačí a nespěchá.

www.ekonomicke-stavby.cz

Vlastní dům
s NULOVOU
HOTOVOSTÍ

Kristýna 38 4+KK

8769 Kč
měsíčně v programu Nulová hotovost

katalog 600 domů

FOTO | ARCHIV MAFRA

FOTO | JAN ZÁTORSKÝ, MAFRA
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Projekt Zlatá stezka – síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“ je spolufinancován Jihočeským krajem, Státním rozpočtemČR a Evropskou unií z Evropského fondu regionálního
rozvoje (ERDF) v rámci Evropské územní spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, číslo projektu 88.

Prachatice, Velké náměstí
sobota 11. května 2019, 10.00–17.00 hodin

ZAHAJUJEME TURISTICKOU SEZÓNU NA ZLATÉ STEZCE.
ZLATÁ STEZKA – největší síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“ se opět otevřela pěším turistům.

Přijďte si užít den plný zábavy a zajímavostí na nově vyznačené Zlaté stezce.
Více o programu na: www.zlatoustezkou.cz • www.facebook.com/zlatastezka

Prachatice, Velké náměstí

ZAHÁJENÍ
TURISTICKÉ SEZÓNY
NAZLATÉ STEZCE

JIHOČESKÁCENTRÁLACESTOVNÍHORUCHUVÁS SRDEČNĚZVENA
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JOSEF HORA

ČR | Dětská obrna, záškrt, tuberkulóza a
černý kašel. Dnes před běžnými infekč-
ními nemocemi chrání očkování, ještě
před několika desítkami let děsily epide-
mie každou rodinu. Například na kom-
plikace u spalniček umíraly před zavede-
ním očkování ročně stovky dětí. Povin-
nou vakcinaci na tuto chorobu zavedlo
Československo jako první země na svě-
tě. Stalo se tak před 50 lety, roku 1969.

Hrůzu z nemocí dobře ilustruje příběh
z roku 1943. V zemi řádí tuberkulóza,

na kterou není
o č k o v á n í

povinné. Některé vesnice v Čechách i na
Moravě jsou nemocí doslova promoře-
né. Je rozhodnuto, že všechny děti se
musí vyšetřit, v autobusech i na korbách
náklaďáků míří do města na rentgen.
U koho se potvrdí nález, putuje do léčeb-
ny. Rodiče tehdy zažívali obrovská
muka, protože na tuberkulózu se často
umíralo. Běžná praxe byla, že před léč-
bou zavedli dítě k fotografovi, aby si ro-
dina uchovala aspoň vzpomínku. Na
TBC se v Československu začalo povin-
ně očkovat až v roce 1950, konec povin-
né vakcinace byl uzákoněn v roce 2010,
kdy byla tuberkulóza téměř vymýcena.

Jenže v zemi řádily i další nemoci, kte-
ré děsily československý lid. Asi nejvíce
dětských úmrtí zapříčinily spalničky.
„V období před zavedením povinného
očkování dětí (před rokem 1969, pozn.
red.) patřilo toto mimořádně nakažlivé
onemocnění mezi nesmírně časté a také
velmi obávané infekce. Počet hlášených
případů dosahoval padesáti až osmdesáti
tisíc za rok a stovky dětí umíraly na spal-
ničky a zejména na jejich komplikace,“
vysvětluje Rostislav Maďar, vedoucí
Ústavu epidemiologie a ochrany veřejné-

ho zdraví Lékařské fakulty
Ostravské univerzity. Smr-

telnými komplikacemi
byly především zápa-
ly plic nebo menin-

gitida čili zánět mozkových blan. Velmi
obávanou komplikací pak tzv. subakutní
sklerotizující panencefalitida – vzácný,
ale téměř pokaždé smrtelný následek
spalničkové nákazy, který se může proje-
vit až po šesti letech od nakažení. Zprvu
jako nenápadné poruchy chování a kon-
centrace, které později vyústí v demenci.
Při epidemiích nejčastěji umíraly
nejmladší děti, tedy ty, které se nakazily
během prvního a druhého roku života.

Zajíkavý černý kašel

„Kdo jednou záchvat černého kašle vi-
děl a slyšel, tak mu utkví v paměti, že ne-

moc podruhé okamžitě pozná,“ řekl
v roce 1879 Jan Eiselt, český průkopník
lékařské prevence. Narážel na onemoc-
nění typické kokrhavým nádechem,
prudkými záchvaty kašle, krvavýma oči-
ma s podlitinami či zvracením. „Dávivý
kašel u nás kdysi býval velmi častou in-
fekcí postihující hlavně děti předškolní-
ho věku. Ročně onemocněly i desítky ti-
síc dětí a mnohé z nich umíraly,“ říká
Rostislav Maďar. Například v roce 1925
bylo v ČSR skoro 1800 úmrtí na toto na-
kažlivé onemocnění, o rok později té-
měř tři tisíce, většinou dětí. V ČSR se za-
čalo povinně očkovat roku 1958, ještě
čtyři roky předtím se objevilo přes třicet
tisíc případů. Ovšem šest let po zahájení
povinného očkování bylo hlášeno pouze
necelých sedm stovek nemocných. Dnes
je černý, dříve nazývaný zajíkavý, kašel
zase na vzestupu. Choroba našich před-
ků se vrací. Nemocnost ale nedosahuje
tak závratných hodnot, jako kdysi před
očkováním. Nicméně je ročně diagnosti-
kováno kolem tisícovky případů.

Počátky očkování sahají do roku 1796, tehdy proti neštovicím. Název vakci-
nace vychází z latinského slova vacca, tedy kráva. FOTO | ARCHIV MAFRA

Odmítači očkování dnes
hrají se svými dětmi
ruskou ruletu. Buď má
nemoc nabito, nebo ne.
Jak to v Čechách a na
Moravě bylo v čase, kdy
se ještě neočkovalo?

5plus2
■ TÉMA

Strach před vakcinacímají nejen děti. Rodiče váhají, zda
nechat očkovat své ratolesti. Odpíračky-biomatky na
internetových stránkách řeší, zda svobodně nenechávat
vakcinovat vůbec, nebo možná jen proti některým
nemocem. Proočkovanost populace tak stále klesá.
I proto se poslední dobou Evropou šíří spalničky.

Před léčbou dítě raději vyfotili,

INZERCE
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Loni onemocnělo v Bangladéši na zá-
škrt přes tři tisíce dětí, třicet jich zemře-
lo. Událost, která dnešní Českou re-
publiku zdravotně neohro-
zí a lidi ani nevzruší. Jen-
že přesně takové a ještě
horší epidemie záškrtu zaží-
vali Češi ještě v 50. letech.
„V Československu se před
zavedením povinného očko-
vání vyskytovaly až desítky ti-
síc případů onemocnění roč-
ně, mnoho dětí na záškrt umíra-
lo,“ podotýká Maďar.

Zhoubný záškrt
zabíjel stovky dětí
Nemoc se projevuje podobně jako těžká
angína a při špatném léčení, což se čas-
to dělo, může propuknout v tzv. zhoub-
ný záškrt. Teplota nemocného se vy-
houpne i na 40 stupňů, ústy těžce dýchá
a podčelistní uzliny dosahují velikosti
ořechu. Krk může zduřet tak, až má ob-
vod stejný jako hlava – takovému proje-
vu se říká caesarský krk.

Nemoc se může rozvinout i v záškrto-
vou obrnu nebo problémy se srdcem či v

zánět ledvin. Nejhorší rok na území dneš-
ního Česka byl 1894. Tehdy onemocnělo
více než 16 tisíc lidí, přes 6 tisíc jich ne-
přežilo. Ještě víc však kosila české a mo-
ravské obyvatelstvo vůbec nejhorší epide-
mie záškrtu v novodobé historii propuk-
nuvší ještě 20 let předtím. Povinná vakci-
nace na záškrt se objevila velmi brzy.
„Ze současných očkování má v naší re-

publice nejdelší tradici. V omezeném roz-
sahu se začalo očkovat již před druhou
světovou válkou, od roku 1947 se stalo
povinným,“ doplňuje Rostislav Maďar.

Obrna přišla s Němci

Rok 1939 nebyl tragický jen kvůli nacis-
tické okupaci, po příchodu fašistických

vojsk se republikou začala ještě šířit obr-
na. Byla to vůbec první zdokumentovaná
epidemie na českém území. Boj byl na-
štěstí úspěšný. Další epidemie se objevi-
la ještě tři roky po válce, kdy onemocně-
ly asi dva tisíce dětí, stejně jako v roce
1953. Pokud vir napadl centrální nervo-
vou soustavu a byl zasažený dýchací či
polykací reflex, pak i na obrnu se umíra-
lo. Mnoho lidí a hlavně dětí skončilo kvů-
li postižení svalů s pokroucenými a ochr-
nutými končetinami. Další očekávanou
epidemii zastavili českoslovenští lékaři.

„V mimořádně záslužné a úspěšné
kampani byla tehdy naočkována celá
dětská populace do 15 let věku a efekt
vakcinace byl skutečně výborný. One-
mocnění vymizelo prakticky okamžitě
a od té doby na našem území už nejsou
hlášeny žádné případy dětské přenosné
obrny. Byli jsme zcela jistě jedním
z prvních států na světě, kde paralytická
poliomyelitida (obrna, pozn. red.) byla
eliminována,“ chválí tehdejší akci léka-
řů Maďar. Poslední epidemie obrny v
Evropě je hlášena z Nizozemska z let
1992 až 1993. Tam tehdy onemocnělo
kolem sedmdesáti osob, které patřily do
skupiny odmítačů očkování.

Při povinné vakcinaci šlo o „masovou“ záležitost. Například proti obrně
byla v 50. letech očkována celá dětská populace. FOTO | MAFRA

aby rodiče měli aspoň památku

INZERCE
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HORU KŘÍŽŮ NEZNIČILY
ANI BULDOZERY
Národní poutní místo všech Litevců,
které v roce 1993 navštívil dokonce
i papež Jan Pavel II., připomíná spíše
hororovou kulisu. Takzvanou Horu
křížů, kterou tvoří dvě vyvýšeniny,
pokrývají desetitisíce křížů všech mož-
ných velikostí i materiálů. Hora se jimi
zaplňuje už přes 150 let. Některé z křížů
jsou zde například na památku lidí
deportovaných do sibiřských gulagů.
Rusové se litevské poutní místo snažili
za bolševické nadvlády několikrát zni-
čit. V roce 1961 srovnali místo se zemí
buldozery, ovšem zanedlouho stály
na místě kříže nové. Někteří lidé zde
dodnes cítí zvláštní druhy energie.

OSTROV JEN NA ZVLÁŠTNÍ POVOLENÍ
Čekárna na smrt – tak se svého času přezdívalo nenápadnému ostrůvku Poveglia, jenž patří k romantic-
kým italským Benátkám. V minulosti, během morových epidemií, totiž Poveglia sloužila jako karanténa pro
nemocné a zároveň také coby masový hrob obětí smrtící nemoci. Moru zde podlehlo až 100 tisíc lidí. Rybá-
řům se údajně jejich části zamotávaly do sítí. Ve 20. století zde fungoval ústav pro duševně choré s velmi
pochybnou pověstí. Na pacientech se zde měly provádět nelidské pokusy a podstupovali také loboto-
mii. Vstup sem je přísně zakázaný, avšak se zvláštním povolením se sem ročně několik zvědavců dostane.
Od roku 2014 se vláda snaží prodat nemovitosti na ostrově. Je možné, že nový majitel založí na hororové
historii místa nový byznys.

dodnes cítí zvláštní druhy energiedodnes cítí zvláštní druhy energie.

Dovolená jako od Hitchcocka
Slavný režisér hororů Alfred Hitchcock by se zaradoval. Mnohé lidi přestávají bavit
klasické dovolené u moře a za památkami, ale dávají přednost výletům na místa
tajemná až hrůzostrašná. Takovým je například strašidelný dům v Kalifornii nebo
kavkazská vesnička plná obřích hrobek. FOTO: Profimedia, Wikipedia, whaleyhouse.org

VESNICE MRTVÝCH JE PLNÁ HROBEK
Svahy kavkazské hory Raminirah v Severní Osetii skýtají místo, kterému by
se pověrčiví lidé měli raději vyhýbat. Dargavs neboli město mrtvých totiž
provází pověst, že kdo sem vkročí, ten
živý neodejde. Na první pohled připo-
míná 90 kamenných hrobek různých
velikostí malebná obydlí. V podstatě
ale tvoří jakousi vesničku zesnulých,
přičemž každé stavení ukrývá ostatky
jedné rodiny. Turisté mířící k nekro-
poli musí zdolat strmý náročný terén,
podívaná ale stojí za to.

ZA DUCHY DO DOMU WHALEYŮ
Jedním z nejproslulejších strašidelných domů ve Spojených státech je dům
rodiny Whaleyů v kalifornském San Diegu. Ten je veřejnosti otevřený už
od 60. let. Za 13 dolarů, tedy přibližně za 300 korun, si zde zájemci mohou
vychutnat chvíle hrůzy ve dne, ale i během speciálních nočních prohlídek.
Při nich se občas návštěvníkům podaří spatřit zdejší lákadlo – zřetelné posta-
vy duchů rodiny Whaleyů, která se sem přistěhovala na konci 19. století. Už
jejím členům se ale u domu zjevoval oběšený muž. Nadpřirozené jevy vídají
především děti.

se pověrčiví lidé měli raději vyhýbat. Dargavs neboli město mrtvých totiž 
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VERONIKA STREJCOVÁ

ČR | Přibližně tisícovka Čechů, z nichž
je 200 dětí, se potýká se vzácným dědič-
ným onemocněním, pro které je příznač-
ná významná porucha srážlivosti krve.
Kvůli ní může hemofiliky životně ohro-
žovat například krvácení v důsledku úra-
zu, s nímž by si organismus zdravého
člověka bez větších problémů poradil.

Naprosto klíčové je v takových si-
tuacích rychlé podání srážecího faktoru,
bez jehož pravidelného užívání se hemo-
filici neobejdou, a následný neodkladný
převoz do hematologického centra.

Trend posledních 10 až 20 let ve vy-
spělých zemích je tedy jasný – zásadní
je identifikovat pacienty na první po-

hled. A to díky speciální sadě pomůcek,
obsahující například rozlišovací nára-
mek, na němž je uvedený typ krvácivé-
ho onemocnění a telefon na hemofilic-
ké centrum.

„Velmi často se ale odehrává krváce-
ní bez jakéhokoli vyvolávacího faktoru.
A to například krvácení do kloubů. Kaž-
dé toto krvácení se počítá. Po několika
letech jsou totiž patrné změny na klou-
bech,“ říká Ester Zápotocká z Kliniky
dětské hematologie a onkologie
2. LF UK a FN Motol s tím, že dříve pa-
cienti s hemofilií často končili na inva-
lidním vozíku.

Šance na delší život

Většina hemofiliků si musí pravidelně
aplikovat srážecí faktor do žíly dvakrát
až třikrát týdně, děti nevyjímaje. Díky
moderní léčbě se ale dnešní pacienti doží-

vají srovnatelného věku jako lidé bez
této diagnózy. „To je ostatně nové téma,
učíme se poznávat potíže stárnoucích he-
mofiliků. Dříve se tak vysokého věku
jako dnes nedožívali,“ vysvětluje Zápo-
tocká s tím, že výraznějšími potížemi –
zejména pokud jde o opotřebení kloubů,
trpí hlavně pacienti, kteří se narodili před
rokem 1990. Základem je, že dnešní léč-
ba snižuje už samotné riziko krvácení,
což je pro hemofiliky to nejdůležitější.

5plus2
■ ZDRAVÍ

Mužská nemoc
Hemofilie se vyskytuje prakticky pouze
umužů. Ženy v sobě genovou poruchu sice
nosí, ale v naprosté většině případů se
u nich nijak neprojevuje. Problém nastává
v případě, kdy žena porodí syna. Existuje
totiž 50procentní pravděpodobnost, že
bude trpět hemofilií. „Je to celoživotní boj
s pocitem, že předáváte svému dítěti něco,
kvůli čemu je nemocné,“ popisuje Kateřina
Altmanová, v jejíž rodině se hemofilie
předává už od 19. století. Se svým dnes již
dospělým synem v současnosti přednáší
o hemofilii na školách.

I drobné poranění může člověku
s diagnózou hemofilie ohrozit ži-
vot. FOTO | SHUTTERSTOCK

Pokud člověk trpí závažným onemocněním, nemá
obvykle potřebu svěřovat se se svou diagnózou
širšímu okolí. Lidi, jež trpí vzácnou hemofilií, by
ale taková touha po soukromí mohla stát život.

www.postovnisporitelna.cz | 800 210 210

Vzorový příklad:
Poštovní půjčka ve výši 100 000 Kč se splatností 5 let:
RPSN 10,4%, pevná úroková sazba 9,9% p. a., měsíční
splátka 2 120 Kč, celkem k úhradě 127 200 Kč.

Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.
Poskytovatelem úvěru je ČSOB.

Poštovní půjčky
Jsou teď ještě výhodnější!

Jako odměnu za sjednání navíc získáte
skládací nákupní košík.
Více nawww.postovnisporitelna.cz/postovni-pujcka.
Akce platí do 31. května 2019.

Sazby se jim totiž snížily a začínají na 4,9 % p.a.

Ať vám
neutečou!
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Hemofilie. Prokletí, které se dědí
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Veřejná nabídka investice pro občany:

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

• 88 apartmánů o výměře 25 až 140 m2

• Uzavřené parkoviště pro 70 automobilů
• Kongresový sál až pro 100 osob
• Restaurace
• Wellness, fitness a bazén
• Hotelové taxi do centra Brna zdarma

Dluhopisy je možné objednat na www.e-finance.eu nebo telefonicky na tel.: 515 555 555

Cena již od 1 112 Kč/noc pro dvě osoby, při objednání ubytování na www.efihotel.cz použijte slevový kód: metro4

e-Finance, a.s. | 18 let zkušeností s investicemi do nemovitostí | www.e-finance.eu

Z PORTFOLIA NEMOVITOSTÍ E-FINANCE VÁM NABÍZÍME:

Bratislavská 52, Brno
Tel. 515 555 500
www.efihotel.cz

Turistická odysea
Mücke Pavel – Krátká Lenka (eds.)

Kniha představuje zá-
sadní posun v bádání
o různých formách a po-
dobách cestovního ru-
chu v předlistopado-
vém Československu.
Vedle tendencí politiky

na tomto poli představuje v jednotlivých
studiích nejrůznější aspekty dobových fe-
noménů, jako byly odborové či podnikové
rekreace, turistická hnutí, chatařství i cizi-
necký cestovní ruch.

Nakladatelství Karolinum

Malé sladké lži
Caz Frearová

Cat Kinsellová bývala
tatínkova holčička až
do dne, kdy svého otce
přistihla, jak flirtuje se
17letou Maryanne ze
sousedství. Když pár
dní nato Maryanne

beze stopy zmizí, Catin otec zapírá, že by
ji znal. Od té doby se Cat tím tajemstvím
užírá a jejich vztah tahle malá sladká lež
navždy poznamená. K zážitku se nečeka-
ně vrátí, když se stane detektivkou.

Nakladatelství GRADA

Černobyl
Serhii Plokhy

O Černobylu komplex-
ně a bez cenzury. Do-
zvíte se, co jste ještě ne-
věděli o největší nukle-
ární katastrofě naší
doby. Nedokonalý reak-
tor, chyby obsluhy, ex-

ploze a radioaktivní zamoření značné čás-
ti Evropy. Autor vás seznámí s genezí so-
větského jaderného výzkumu, konstrukcí
dvou hlavních typů reaktorů užívaných
v SSSR, s jejich přednostmi i chybami.

Nakladatelství JOTA

Poslední kapitán
Francis Scott Fitzgerald

Rafinovaný, napínavý
román lásky a intrik ze
zlatých časů Holly-
woodu. Osobnost mladé-
ho a mimořádně schop-
ného filmového produ-
centa, jenž tuší blížící se

tragédii, ale dokáže skrývat obavy, se na
nejpůsobivějších místech snad vzpírá auto-
rovým prvotním záměrům. Hrdinové romá-
nu podléhají nejistotě, zmatkům – a pak
v nich k vlastní škodě vášnivě setrvávají.

Nakladatelství LEDA

Reforma EU
nenímožná
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První jarní grilování je sice možné odbýt klasikou, tedy
flákotou masa doplněnou zeleninou, ale také můžete
celé menu povýšit a zabrousit třeba do asijské kuchyně.

GRILOVÁNÍ

Grilovačka s asijským šmrncem
Grilovaná hovězí svíčková, teriyaki glazé,
sójové boby, salát z čínského zelí a hlíva
Na 4 porce potřebujeme: teriyaki omáčka - 100 g cukru, 200 ml sójové omáčky,
100 ml kuřecího vývaru, 3 lžíce rýžového octa, 150 ml mirinu (rýžové víno),
1 ks oloupaného zázvoru, 2 stroužky česneku, 1 svazek jarní cibulky, 2 lžíce
namočeného solamylu. Hovězí svíčková - 600 g očištěné hovězí svíčkové,
4 ks čínského zelí, 2 ks hlívy ústřičné, 2 hrsti sójových bobů, 1 svazek tymiánu.
Postup: V rendlíku si rozpustíme krystal cukr v lehce tmavý karamel, který podlijeme
sójovou omáčkou, kuřecím vývarem, rýžovým octem a rýžovým vínem. Do takto
připraveného základu přidáme překrájené kousky čerstvého zázvoru, celé stroužky
česneku, překrájenou jarní cibuli a řapíkatý celer. Základ pomalu přivedeme k varu
a vaříme při mírném ohni 30 minut. Poté základ zahustíme předem namočeným
solamylem. Zahuštěnou teriyaki omáčku přecedíme přes jemný cedník.
Hovězí svíčkovou vcelku opepříme a posypeme překrájenými snítky tymiánu. Vložíme
na předem rozpálený gril. Hovězí svíčkovou grilujeme z obou stran 3 minuty. Poté
dopékáme na kraji grilu 15 minut. V průběhu dopékání potíráme hovězí svíčkovou
předem připravenou teriyaki omáčkou. Po dopečení necháme hovězí svíčkovou
odpočinout 10 minut. Ihned servírujeme. V průběhu grilování přidáváme
na gril překrájené čínské zelí a hlívu ústřočnou grilujeme z obou stran do zlatova.
V průběhu grilování pokapeme olivovým olejem.
Servírování: Grilovanou hovězí svíčkovou před servírováním nakrájíme na tenké
plátky, které přelíváme teriyaki omáčkou. Jako přílohu přidáme grilované čínské zelí
a hlívu ústřičnou. Celý pokrm doplníme čerstvými sójovými boby.

Zdroj receptu: Lidovky.cz

Kuřecí saté na grilu
Potřebujeme: 400 g kuřecích prsou, 3 lžíce sójové
omáčky, 1 lžíci oleje, 1/2 ks cibule, chilli papričku,
150 g arašídovéhomásla, 2 lžíce bílého vína nebo saké,
150ml kokosovéhomléka, 5 lžic sladké sójové omáčky,
2 lžičky kokosovéhomléka, jarní cibulku.

Postup:Nařežeme kuřecí maso na 8 stejně velkých
kousků po zhruba 50 gramech a napíchneme je
na špíz. Potřeme sójovou omáčkou a necháme
zhruba 15minut v ledničce odpočívat.
Připravíme si arašídovou omáčku: Nakrájíme
cibuli a chilli, obojí orestujeme v hrnci na oleji.
Poté do hrnce přidáme arašídovémáslo, bílé
víno nebo saké, kokosovémléko a sladkou
sójovku a přivedeme k varu. Jakmile směs začne
vřít, stáhneme hrnec z plotny. Maso na špízu

ogrilujeme z obou stran nebo osmažíme na pánvi.
Hotovémaso naservírujeme na talíře a přelijeme
trochou kokosovéhomléka. Přidáme omáčku

a ozdobíme cibulkou. Šéfkuchař Roman Dolejš

Jídlo je

A grilování je jeden velký žár, zapalte se
s námi pro každodenní kvalitu. Ať už jde
o maso, ryby nebo třeba pečené
brambory – v Kauflandu vás čeká
nepřeberný výběr na váš gril. A cena?
Zůstává vždy nízká.
Více na kaufland.cz/jidlo

vášeň

5plus2
■ V KUCHYNI
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ČR | Ligového fotbalu si čeští fanoušci
letos užijí jako ještě nikdy dřív.
Po 30 kolech základní části se týmy po-
dle postavení v tabulce rozdělily na tři
skupiny, které nyní čekají další boje.
O titul, evropské poháry i o záchranu.
Ovšem už základní část Fortuna ligy ne-
bývale táhla, jak dokládají statistiky.

Návštěvnost

Základní část ligy vidělo nejvíce divá-
ků za posledních 19 let. Uplynulých
30 kol navštívilo dohromady 1 333 053
lidí, což dělá průměr 5554 na utkání.
Více fanoušků chodilo na nejvyšší sou-
těž naposledy v ročníku 1999/2000,
kdy byla průměrná návštěvnost
5972 diváků. Nejvíce diváků stej-
ně jako v minulé sezoně vidělo domácí
duely vedoucího týmu tabulky Slavie,
průměrná návštěva na jedno utkání
v Edenu stoupla na 13 051 lidí.

Individuální rekordy

Nejlepším střelcem ligy se s velkým
náskokem stal kanonýr Mladé Boleslavi
Nikolaj Komličenko, na jehož 24 přes-
ných tref nikdo neměl. Druhý v pořadí –
Jean-David Beauguel z Plzně se trefil
14krát, jablonecký Martin Doležal
13krát. Nejvíce gólových asistencí zazna-
menal slávisla Hušbauer. Mezi třemi tyče-
mi byl nejúspěšnější Hušbauerův spolu-
hráč Ondřej Kolář, jež vychytal 13 čis-
tých kont. Na druhém místě pořadí je
Vlastimil Hrubý z Jablonce (12) a olo-

moucký Miloš Buchta (11). Jednoznačně
nejtrestanějším hráčem sezony byl spar-
ťanský záložník Kanga, který si ve 20 ode-
hraných zápasech stačil vykoledovat
12 žlutých a jednu červenou. Druhý v po-
řadí Roman Potočný z Liberce měl sice
jen o jednu žlutou méně (červenou nedo-
stal), ovšem ten nastoupil v 27 utkáních.

Týmová produktivita

Nejlépe seřízená mířidla měli fotbalisté
Slavie, nasázeli 72 branek, což je zdale-
ka nejvíc ze všech. Jablonec zazname-
nal 53 přesných tref, Sparta s Boleslaví
52, Plzeň 47. Nejméně radosti si užili fa-
noušci Bohemians (29) a Dukly (25).
Naopak v tabulce předposlední Karviné
to v útoku šlapalo, s 29 góly jí patří ve
střelecké tabulce sedmá příčka. (mb)

Základní část Fortuna ligy je po víkendu minulostí.
Novinková nadstavbová část začíná už v sobotu.
Nabídne včetně baráže porci dalších 41 zápasů.

Nadstavbová část
Fortuna ligy

Skupina o titul
1. kolo
Sparta - Ostrava (SO 4. 5., 17:30)
Liberec - Slavia (SO 4. 5., 20:00)
Plzeň - Jablonec (NE 5. 5., 18:00)
2. kolo
Jablonec - Ostrava (SO 11. 5., 17:30)
Sparta - Liberec (SO 11. 5., 20:00)
Slavia - Plzeň (NE 12. 5., 18:00)
3. kolo
Ostrava - Liberec (ÚT 14. 5., 20:00)
Plzeň - Sparta (ST 15. 5., 17:30)
Slavia - Jablonec (ST 5. 5., 20:00)
4. kolo
Ostrava - Slavia, Liberec - Plzeň,
Sparta - Jablonec (vše NE 19. 5., 15:00)
5. kolo
Plzeň - Ostrava, Slavia - Sparta,
Jablonec - Liberec (vše NE 26. 5., 15:00)
Skupina o Evropu
Semifinále - 1. zápas: Teplice - Boleslav,
Zlín - Olomouc (oba PÁ 3. 5., 18:00)
Semifinále - 2. zápas: Boleslav - Teplice,
Olomouc - Zlín (oba NE 12. 5., 15:00)
Skupina o záchranu
1. kolo: Dukla - Bohemians (PÁ 3. 5., 18:00),
Slovácko - Příbram (NE 5. 5., 15:30),
Opava - Karviná (NE 5. 5., 15:30)
2. kolo: Příbram - Karviná,
Opava - Dukla, Bohemians - Slovácko
(vše SO 11. 5., 15:00)
3. kolo: Karviná - Dukla,
Bohemians - Příbram, Slovácko - Opava
(vše ÚT 14. 5., 17:30)
4. kolo: Karviná - Bohemians,
Dukla - Slovácko, Opava - Příbram
(vše SO 18. 5., 17:00)
5. kolo: Slovácko - Karviná,
Bohemians - Opava, Příbram - Dukla
(vše SO 25. 5., 17:00)

Ligave stínu tragédie.VTureckuza-
hynul při autonehodě reprezentant a
bývalý hráč Sparty či Liberce Josef
Šural. V sobotu za něj budou u Nisy
držet minutu ticha. FOTO | SPARTA

Liga táhne. Fandů přišlo
nejvíc za dvě desetiletí

14 3. května 2019 Fotbal



TV program týdeníku 5plus2 sobota 4. května 2019

ČT1
7.30 Florijánkovo štěstí 8.10 Gejzír 8.40
Durrellovi III (4/8) 9.30 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
Blankytná pohádka 14.15 Rozpaky kuchaře
Svatopluka (5/13) 15.25 Slasti Otce vlasti
17.10 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
20.00 Manéž Bolka Polívky – klaun

slaví 70
21.10 Vražda v Orient expresu

Detektivka (VB, 1974).
Hrají A. Finney, L. Bacallová,
I. Bergmanová, J. Bissetová,
M. York a další. Režie
S. Lumet

23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

23.15 V Bruggách
Krimikomedie (VB/USA, 2008).
Hrají C. Farrell, B. Gleeson,
R. Fiennes, C. Poésyová a další.
Režie M. McDonagh

1.00 Banánové rybičky
1.30 Na forbíně TM
2.10 Zahrada je hra
2.35 Sama doma
4.05 Malá farma
4.35 Žiješ jenom 2x
5.00 Sýrové soirée
5.30 Z metropole

Nova
8.00 Show Toma a Jerryho II (7) 8.20
O Červené karkulce 9.15 The Voice Česko
Slovensko 11.15 Koření 12.15 Volejte Novu 12.50
Rady ptáka Loskutáka 13.40 Tipy ptáka
Loskutáka 13.55 Výměna manželek 15.15 Už
jsme doma? 17.00 Hrabě Monte Christo 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Jurský svět
Akční sci-fi film (USA, 2015)

22.40 Gravitace
Sci-fi thriller (USA/VB, 2013)

0.10 50x a stále poprvé
Romantická komedie (USA, 2004)

1.55 Volejte Novu
2.25 Holky pod zámkem III
3.20 Krok za krokem VI (6)

Prima
6.20 Marvel Superhrdinové 6.45 My Little
Pony III (9) 7.15 M.A.S.H (253) 7.45 M.A.S.H
(254) 8.15 M.A.S.H (255) 8.50 Autosalon
10.00 Bikesalon 10.35 Prima Partička 11.45
Máme rádi Česko 13.20 Česko Slovensko má
talent 14.55 Kam čert nemůže. Filmová
komedie (ČR, 1959). Hrají M. Horníček,
J. Hlaváčová, V. Brodský 16.45 Smích se lepí
na paty. Komedie (ČR, 1986). Hrají V. Brodský,
J. Kemr, J. Bohdalová, P. Čepek a další 18.55
Velké zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR
20.15 Účastníci zájezdu

Komedie (ČR, 2006). Hrají
A. Polívková, E. Holubová,
B. Klepl a další. Režie J. Vejdělek

22.55 Mezi náhrobními kameny
Krimithriller (USA, 2014). Matt
Scudder je bývalý newyorský
policista a vyléčený alkoholik,
který pracuje jako soukromý
detektiv bez licence pro ty, kdo
z jakýchkoliv důvodů nemůžou
jít za policií. Hrají L. Neeson,
D. Stevens, D. Harbour a další.
Režie S. Frank

1.20 Růžový panter
Komedie (VB/USA, 1964).
Hrají P. Sellers, C. Cardinaleová,
D. Niven a další. Režie
B. Edwards

3.45 Vraždy v Midsomeru X
Smrt na gilotině. Krimiseriál
(VB, 2006). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, R. Hope a další

Joj Family
6.00 Noviny 6.35 Policisté v akci

7.30 Policisté v akci 8.35 Na chalupě 9.35 Nové
bydlení 10.50 V sedmém nebi 12.40 Třetí patro
(3/6) 14.10 Policisté v akci 15.05 Policisté v akci
16.05 Policisté v akci 17.05 Nové bydlení 2 18.15
Postavíme, opravíme, zvelebíme 19.00Krimi 19.30
Noviny 20.20Osvobozeni Prahy (2/2) 21.55Nikdo
není dokonalý 23.25 Nikdo není dokonalý

Prima cool
9.40 Pevnost Boyard (10) 12.05 Re-play 12.40
COOL e-sport 13.10 Futurama III (7) 13.40
Simpsonovi XXIX (14, 15) 14.30 COOLfeed 14.40
Simpsonovi XXIX (16, 17) 15.35 Futurama III (8)
15.55 COOLfeed 16.05 Válka mozků 17.50
COOLfeed 17.55 Simpsonovi XXIX (18, 19) 18.55
Simpsonovi XXIX (20) 19.30 Simpsonovi XXIX (21)
19.50 COOLfeed 20.00 Tučňáci z Madagaskaru
22.00 Pot a krev 0.35 Akta X XI (4)

Nova Cinema
6.00 Jako vejce vejci 8.15 Mentalista V (21, 22)
10.00 Mistr iluze (6, 7), miniseriál (USA, 2018)
12.20 Tři uprchlíci, komedie (USA, 1989) 14.10
Eldorádo, animovaný film (USA, 2000) 15.55
Gremlins, hororová komedie (USA, 1984) 17.50
Zachraňte Willyho, dobrodružný film (USA/Fr.,
1993) 20.00 Collateral Beauty: Druhá šance,
drama (USA, 2016) 21.55 Týpci a zbraně, komedie
(USA, 2016) 0.05 Bláznivá dovolená

Prima Max
7.55 My Little Pony III (8) 8.20 Ninjago VIII (10)
8.50 Velké zprávy 10.15 Pekelná kuchyně XV (1, 2)
12.05 Dívka na koštěti, filmová komedie (ČR, 1971)
13.45 Luisa a Lotka, rodinný film (N, 2017) 15.45
Noc a zmatek, krimifilm (Fr., 1958) 17.45 Agent
Cody Banks, dobrodružný film (USA/Kan., 2003)
20.00 Tohle je válka!, romantický film (USA, 2012)
22.10Zabijácká hora, sci-fi thriller (USA, 2011)0.05
Pot a krev, akční film (USA, 2013)

AKČNÍ

SOBOTA

6.10 Noviny 6.45 Soudní síň 7.50
Soudní síň – cz 8.45 Nové bydlení 2 9.50 Nová
zahrada 10.45 Postavíme, opravíme, zvelebíme
11.25 Nikdo není dokonalý 13.15 Osvobozeni Prahy
(2/2) 14.55 Jeden z nich je vrah 16.55 Na chalupě
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20V sedmémnebi 21.50Všechno, comám rád
23.50 Všechno, co má Ander rád 0.25 Na chalupě

NEDĚLE

8.40 Soudní síň – cz 9.40 Soudní
síň – cz 10.40 Policisté v akci 11.45Dr. Stefan Frank
(71) 12.55 Aféry 2 13.55 Aféry 2 14.50 Soudní síň
16.00 Soudní síň – cz 17.00 Policisté v akci 18.00
Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Jeden z nich je vrah 22.10 Policisté v akci 23.05
Policisté v akci 0.00 Nová zahrada

PONDĚLÍ

10.45 Policisté v akci 11.40 Dr. Stefan
Frank (72) 12.50 Aféry 2 13.45 Aféry 2 14.40
Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové případy 17.00
Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (32, 33/82)
22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

ÚTERÝ

10.05 Soudní síň 11.10 Policisté v akci
12.05 Dr. Stefan Frank (73) 13.05 Medicopter 117
(32, 33/82) 15.05 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 23.30 Policisté v akci

STŘEDA

10.55 Policisté v akci 11.55 Dr.
Stefan Frank (74) 12.55 Aféry 2 13.45 Aféry 2
14.45 Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové případy
17.00 Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (34, 35)
22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

ČTVRTEK

11.05 Policisté v akci 12.05 Dr. Stefan
Frank (75) 13.05 Medicopter 117 (34, 35/82) 15.10
Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 17.05Policisté v akci
18.05Novázahrada 19.00Krimi 19.30Noviny20.20
Třetí patro (4/6)21.50Policisté vakci22.50Policisté
v akci 23.50 Nová zahrada 0.50 Dr. Stefan Frank

PÁTEK

Relax
5.55 Doktor z hor 6.55 Doktor z hor

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

SOBOTA

6.05 Stefanie 7.00 Stefanie 8.30
Stefanie 9.25 Stefanie 10.20 Pralinky 11.00
Filmové novinky 11.20 Indian – Pořad o hrách 11.55
Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda
17.45 Esmeralda 18.45 Dámská jízda Heidi 19.40
Esmeralda 20.40 Esmeralda, seriál (Mex., 1997)
21.40Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE

8.55 Stefanie 9.55 Divoký anděl
10.50 Filmové novinky 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ

11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie, seriál (N, 1995) 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ÚTERÝ

11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie, seriál (N, 1995) 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 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie, seriál (N, 1995) 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ČTVRTEK

10.50 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PÁTEK
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ČT1
7.30 Florijánkovo štěstí 8.10 Gejzír 8.40
Durrellovi III (4/8) 9.30 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
Blankytná pohádka 14.15 Rozpaky kuchaře
Svatopluka (5/13) 15.25 Slasti Otce vlasti
17.10 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
20.00 Manéž Bolka Polívky – klaun

slaví 70
21.10 Vražda v Orient expresu

Detektivka (VB, 1974).
Hrají A. Finney, L. Bacallová,
I. Bergmanová, J. Bissetová,
M. York a další. Režie
S. Lumet

23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony

23.15 V Bruggách
Krimikomedie (VB/USA, 2008).
Hrají C. Farrell, B. Gleeson,
R. Fiennes, C. Poésyová a další.
Režie M. McDonagh

1.00 Banánové rybičky
1.30 Na forbíně TM
2.10 Zahrada je hra
2.35 Sama doma
4.05 Malá farma
4.35 Žiješ jenom 2x
5.00 Sýrové soirée
5.30 Z metropole

Nova
8.00 Show Toma a Jerryho II (7) 8.20
O Červené karkulce 9.15 The Voice Česko
Slovensko 11.15 Koření 12.15 Volejte Novu 12.50
Rady ptáka Loskutáka 13.40 Tipy ptáka
Loskutáka 13.55 Výměna manželek 15.15 Už
jsme doma? 17.00 Hrabě Monte Christo 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Jurský svět
Akční sci-fi film (USA, 2015)

22.40 Gravitace
Sci-fi thriller (USA/VB, 2013)

0.10 50x a stále poprvé
Romantická komedie (USA, 2004)

1.55 Volejte Novu
2.25 Holky pod zámkem III
3.20 Krok za krokem VI (6)

Prima
6.20 Marvel Superhrdinové 6.45 My Little
Pony III (9) 7.15 M.A.S.H (253) 7.45 M.A.S.H
(254) 8.15 M.A.S.H (255) 8.50 Autosalon
10.00 Bikesalon 10.35 Prima Partička 11.45
Máme rádi Česko 13.20 Česko Slovensko má
talent 14.55 Kam čert nemůže. Filmová
komedie (ČR, 1959). Hrají M. Horníček,
J. Hlaváčová, V. Brodský 16.45 Smích se lepí
na paty. Komedie (ČR, 1986). Hrají V. Brodský,
J. Kemr, J. Bohdalová, P. Čepek a další 18.55
Velké zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR
20.15 Účastníci zájezdu

Komedie (ČR, 2006). Hrají
A. Polívková, E. Holubová,
B. Klepl a další. Režie J. Vejdělek

22.55 Mezi náhrobními kameny
Krimithriller (USA, 2014). Matt
Scudder je bývalý newyorský
policista a vyléčený alkoholik,
který pracuje jako soukromý
detektiv bez licence pro ty, kdo
z jakýchkoliv důvodů nemůžou
jít za policií. Hrají L. Neeson,
D. Stevens, D. Harbour a další.
Režie S. Frank

1.20 Růžový panter
Komedie (VB/USA, 1964).
Hrají P. Sellers, C. Cardinaleová,
D. Niven a další. Režie
B. Edwards

3.45 Vraždy v Midsomeru X
Smrt na gilotině. Krimiseriál
(VB, 2006). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, R. Hope a další

Joj Family
6.00 Noviny 6.35 Policisté v akci

7.30 Policisté v akci 8.35 Na chalupě 9.35 Nové
bydlení 10.50 V sedmém nebi 12.40 Třetí patro
(3/6) 14.10 Policisté v akci 15.05 Policisté v akci
16.05 Policisté v akci 17.05 Nové bydlení 2 18.15
Postavíme, opravíme, zvelebíme 19.00Krimi 19.30
Noviny 20.20Osvobozeni Prahy (2/2) 21.55Nikdo
není dokonalý 23.25 Nikdo není dokonalý

Prima cool
9.40 Pevnost Boyard (10) 12.05 Re-play 12.40
COOL e-sport 13.10 Futurama III (7) 13.40
Simpsonovi XXIX (14, 15) 14.30 COOLfeed 14.40
Simpsonovi XXIX (16, 17) 15.35 Futurama III (8)
15.55 COOLfeed 16.05 Válka mozků 17.50
COOLfeed 17.55 Simpsonovi XXIX (18, 19) 18.55
Simpsonovi XXIX (20) 19.30 Simpsonovi XXIX (21)
19.50 COOLfeed 20.00 Tučňáci z Madagaskaru
22.00 Pot a krev 0.35 Akta X XI (4)

Nova Cinema
6.00 Jako vejce vejci 8.15 Mentalista V (21, 22)
10.00 Mistr iluze (6, 7), miniseriál (USA, 2018)
12.20 Tři uprchlíci, komedie (USA, 1989) 14.10
Eldorádo, animovaný film (USA, 2000) 15.55
Gremlins, hororová komedie (USA, 1984) 17.50
Zachraňte Willyho, dobrodružný film (USA/Fr.,
1993) 20.00 Collateral Beauty: Druhá šance,
drama (USA, 2016) 21.55 Týpci a zbraně, komedie
(USA, 2016) 0.05 Bláznivá dovolená

Prima Max
7.55 My Little Pony III (8) 8.20 Ninjago VIII (10)
8.50 Velké zprávy 10.15 Pekelná kuchyně XV (1, 2)
12.05 Dívka na koštěti, filmová komedie (ČR, 1971)
13.45 Luisa a Lotka, rodinný film (N, 2017) 15.45
Noc a zmatek, krimifilm (Fr., 1958) 17.45 Agent
Cody Banks, dobrodružný film (USA/Kan., 2003)
20.00 Tohle je válka!, romantický film (USA, 2012)
22.10Zabijácká hora, sci-fi thriller (USA, 2011)0.05
Pot a krev, akční film (USA, 2013)

AKČNÍ

SOBOTA

6.10 Noviny 6.45 Soudní síň 7.50
Soudní síň – cz 8.45 Nové bydlení 2 9.50 Nová
zahrada 10.45 Postavíme, opravíme, zvelebíme
11.25 Nikdo není dokonalý 13.15 Osvobozeni Prahy
(2/2) 14.55 Jeden z nich je vrah 16.55 Na chalupě
17.55 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20V sedmémnebi 21.50Všechno, comám rád
23.50 Všechno, co má Ander rád 0.25 Na chalupě

NEDĚLE

8.40 Soudní síň – cz 9.40 Soudní
síň – cz 10.40 Policisté v akci 11.45Dr. Stefan Frank
(71) 12.55 Aféry 2 13.55 Aféry 2 14.50 Soudní síň
16.00 Soudní síň – cz 17.00 Policisté v akci 18.00
Nová zahrada 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Jeden z nich je vrah 22.10 Policisté v akci 23.05
Policisté v akci 0.00 Nová zahrada

PONDĚLÍ

10.45 Policisté v akci 11.40 Dr. Stefan
Frank (72) 12.50 Aféry 2 13.45 Aféry 2 14.40
Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové případy 17.00
Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (32, 33/82)
22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

ÚTERÝ

10.05 Soudní síň 11.10 Policisté v akci
12.05 Dr. Stefan Frank (73) 13.05 Medicopter 117
(32, 33/82) 15.05 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 23.30 Policisté v akci

STŘEDA

10.55 Policisté v akci 11.55 Dr.
Stefan Frank (74) 12.55 Aféry 2 13.45 Aféry 2
14.45 Soudní síň 15.45 Soudní síň – nové případy
17.00 Policisté v akci 18.00 Nová zahrada 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Medicopter 117 (34, 35)
22.25 Policisté v akci 23.25 Policisté v akci

ČTVRTEK

11.05 Policisté v akci 12.05 Dr. Stefan
Frank (75) 13.05 Medicopter 117 (34, 35/82) 15.10
Soudní síň 16.10 Soudní síň – cz 17.05Policisté v akci
18.05Novázahrada 19.00Krimi 19.30Noviny20.20
Třetí patro (4/6)21.50Policisté vakci22.50Policisté
v akci 23.50 Nová zahrada 0.50 Dr. Stefan Frank

PÁTEK

Relax
5.55 Doktor z hor 6.55 Doktor z hor

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

SOBOTA

6.05 Stefanie 7.00 Stefanie 8.30
Stefanie 9.25 Stefanie 10.20 Pralinky 11.00
Filmové novinky 11.20 Indian – Pořad o hrách 11.55
Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda
17.45 Esmeralda 18.45 Dámská jízda Heidi 19.40
Esmeralda 20.40 Esmeralda, seriál (Mex., 1997)
21.40Vladimír Hron: Poslední zhasne 23.15 7 pádů
Honzy Dědka 23.45 Luxus store

NEDĚLE

8.55 Stefanie 9.55 Divoký anděl
10.50 Filmové novinky 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Fantastická příroda 19.55 Esmeralda 20.50
Esmeralda 21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PONDĚLÍ

11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie, seriál (N, 1995) 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ÚTERÝ

11.25 Pohodové zprávy 11.55 Luxus
store 15.55 Esmeralda 16.50 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie, seriál (N, 1995) 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 Esmeralda 17.45
Stefanie 18.50 Pohodové zprávy 19.15 Fantastická
příroda 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda 21.50
Stefanie, seriál (N, 1995) 22.50 Pohodové zprávy
23.10 7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

ČTVRTEK

10.50 Top Relax 11.25 Pohodové zprávy
11.55 Luxus store 15.55 Esmeralda 16.50
Esmeralda 17.45 Stefanie 18.50 Pohodové zprávy
19.15 Zvěřinec 19.55 Esmeralda 20.50 Esmeralda
21.50 Stefanie 22.50 Pohodové zprávy 23.10
7 pádů Honzy Dědka 23.45 Luxus store

PÁTEK

SÉRUM PRAVDY ČÍSLO 265KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠSÉRUM PRAVDY ČÍSLO 265KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

MLČENÍ
Příběh dvou katolických misionářů,
kteří se v polovině 17. století vydají
na japonské ostrovy, aby našli svého
učitele (Liam Neeson).

MLČENÍ
Příběh dvou katolických misionářů, 
ÚTERÝ 20:15
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neděle 5. května 2019

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 O hloupé

ženě. Pohádka (ČR, 1968) 6.35
O zatoulané princezně. Pohádka (ČR,
1988) 8.10 Úsměvy Vladimíra Drhy
8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.00 Cukrárna (1/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Omalíři Adamovi
14.05 Černovláska
14.35 Ať žijí duchové!
16.00 Zlatí úhoři
17.25 Pošta pro tebe
18.25 Co naše babičky uměly

a na co my jsme zapomněli
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Živé terče (2/3)
21.15 168 hodin
21.45 Koptashow
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Reportérka (2)
23.30 Taggart
0.20 Banánové rybičky
1.00 Na forbíně TM

NOVA
6.00 Oggy a Škodíci V
6.10 Tlapková patrola III (9)
6.35 Tlapková patrola III (10)
7.00 Looney Tunes: Nové příběhy (4)
7.20 Looney Tunes: Nové příběhy (5)
7.45 Show Toma a Jerryho II (8)
8.05 Stolečku, prostři se!

Pohádka (N, 2008)
9.20 Poslední píseň

Romantické drama (USA, 2010)
11.30 Princ a Večernice

Pohádka (ČR, 1978)
13.15 Jurský svět

Akční sci-fi film (USA, 2015)
15.35 Zítra vstanu a opařím se čajem

Sci-fi komedie (ČR, 1977)
17.35 Šest medvědů s Cibulkou

Komedie (ČR, 1972)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 The Voice Česko Slovensko
22.20 Střepiny
22.45 8MM

Thriller (USA/N, 1999)
1.10 Zítra vstanu a opařím se čajem

Sci-fi komedie (ČR, 1977)
2.40 DO-RE-MI
3.25 Krok za krokem VI (7)

Prima
6.10 Marvel Superhrdinové –

Avengers: Sjednocení!
6.40 My Little Pony III (10)
7.10 Bolek a Lolek vyrážejí do světa
7.25 M.A.S.H (1)
7.50 Svět ve válce (8)
9.10 Prima ZOOM Svět
9.40 Mordparta (2)
11.00 Partie
11.55 Receptář prima nápadů
12.50 Vychytávky Ládi Hrušky
13.35 Jak se staví sen
14.20 Jak se budí princezny

Pohádka (ČR, 1977)
16.10 Účastníci zájezdu

Komedie (ČR, 2006)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Temný Kraj (4)

Loupežníci 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)

21.35 Sport Star
22.25 Zločin

Krimifilm (Fr., 1993)
0.20 Bikesalon
0.50 Svět ve válce (8)
2.00 Vraždy v Midsomeru X

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Ulice (3670)
9.55 Specialisté (23)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VI (8)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (445)
14.05 Mentalista VI (1, 2)
15.55 Kriminálka Miami IX (6)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3671)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Specialisté (78)
21.20 Specialisté (24)
22.20 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II
23.10 Beze stopy II (5)
0.05 Mentalista VI (1, 2)
1.35 Krok za krokem VI (8)
2.00 Technická pauza
4.55 Novashopping

Prima
6.15 Ninjago X (1)
6.40 My Little Pony III (11)
7.25 M.A.S.H (1)
8.15 M.A.S.H (2)
8.55 M.A.S.H (3)
9.25 Policie v akci
10.25 Rosamunde Pilcherová:

Vůně vanilky
Romantický film (N, 2015)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (8)
13.30 Doktor z hor:

Nové příběhy VI (7)
14.30 Komisař Rex II (10)
15.30 Komisař Rex II (11)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Modrý kód (174)
21.30 Poklad z půdy
22.45 Rozpal to, šéfe!
23.30 Policie v akci
0.25 Komisař Rex II (10)
1.25 Komisař Rex II (11)
2.30 Doktor z hor: Nové příběhy VI (7)

Nova Cinema
5.45 Zachraňte Willyho 7.45 Neuvěřitelné příběhy
8.15 Neuvěřitelné příběhy 8.40 Gremlins 11.15 50x
a stále poprvé 13.00 Collateral Beauty: Druhá
šance 14.50 Sherlock Holmes: Jak prosté II (15-17)
17.30 Hrabě Monte Christo 20.00 Počátek, akční
sci-fi thriller (USA/VB, 2010) 22.55 Nenarození,
horor (USA, 2009) 0.30 Zakázané uvolnění

Prima cool
9.40 Pevnost Boyard (1) 12.15 COOL Motorsport
12.35 Bikesalon 13.10 Futurama III (8) 13.40
Simpsonovi XXIX (18, 19) 14.30 COOLfeed 14.40
SimpsonoviXXIX (20, 21) 15.35Futurama III (9) 15.55
COOLfeed 16.05 Tučňáci z Madagaskaru 17.50
COOLfeed 17.55 Simpsonovi (1-4) 19.50Úplně debilní
zprávy 20.00 Divergence 22.55 American Horror
Story: Roanoke (1) 23.55 X-Men: Nová generace (5)

Prima Max
7.45 My Little Pony III (9) 8.10 Marvel Super-
hrdinové 8.40Velké zprávy 10.05 Pekelná kuchyně
XV (2, 3) 11.50Kam čert nemůže 13.35Agent Cody
Banks 15.50 Tohle je válka!, romantický film (USA,
2012) 17.55 Proč kočka není pes?, romantická
komedie (USA, 1996) 20.00 Nádherné bytosti,
fantasy film (USA, 2013) 22.45 Mezi náhrobními
kameny, krimithriller (USA, 2014)

Nova Cinema
6.05 Eldorádo 7.45 Tři uprchlíci 9.30 Collateral
Beauty: Druhá šance 11.20 Teleshopping 11.50
Horská dráha 14.10 Teleshopping 14.40 Poslední
píseň 16.40 Už jsme doma? 18.20 Gravitace, sci-fi
thriller (USA/VB, 2013) 20.00 Varianova válka,
válečné drama (USA/VB, 2000) 22.30 Cela, horor
(USA, 2000) 0.30 Nenarození, horor (USA, 2009)

Prima cool
12.30 COOLfeed 12.40 Simpsonovi (3, 4) 13.40
Sport Star 14.30 Re-play 15.05 Futurama III (10)
15.25 COOLfeed 15.30 Americký chopper (6)
16.30 Top Gear XXII 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi (5-8) 20.05Úplně debilní zprávy 20.15
Simpsonovi XXX (14) 20.45 Teorie velkého třesku
XII (14) 21.15 Teorie velkého třesku IX (4, 5) 22.05
Partička 22.50 COOLfeed 23.05 COOL e-sport

Prima Max
7.10 My Little Pony III (10) 7.35 Marvel Super-
hrdinové – Avengers: Sjednocení! 8.05Velké zprávy
9.25 Pekelná kuchyně XV (3, 4) 11.20 Luisa a Lotka
13.20 Proč kočka není pes? 15.25 Nádherné
bytosti, fantasy film (USA, 2013) 18.10 Láska na
vlnách, romantický film (USA, 2017) 20.00 Díky za
vzpomínky, romantická komedie (VB, 2018) 23.05
Replikant, akční sci-fi thriller (USA, 2001)

Nova Cinema
5.20Gremlins 7.15Mentalista VI (1, 2) 9.00Už jsme
doma? 11.15 Gravitace 13.25 Hrabě Monte Christo
15.55 Varianova válka, válečné drama (USA/VB,
2000) 18.15 Šest medvědů s Cibulkou, komedie
(ČR, 1972) 20.00 Těžká váha, drama (USA, 2005)
22.40 Clevelandský únos, drama (USA, 2015) 0.25
Počátek, akční sci-fi thriller (USA/VB, 2010)

Prima cool
13.40 Simpsonovi (7, 8) 14.40 Teorie velkého třesku
IX (4, 5) 15.30 Futurama III (11) 15.50 COOLfeed
15.55 Americký chopper (7) 16.55 Top Gear XXIII
18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi (9-12) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 To nejlepší z Top Gearu:
Top 41 (6) 21.20 Teorie velkého třesku IX (6, 7) 22.15
Partička 23.00 Cesty k úspěchu 23.05 COOLfeed
23.15 Americký chopper (7) 0.15 Partička

Prima Max
6.50 My Little Pony III (11) 7.15 Ninjago X (1) 7.45
Velké zprávy 9.10 Pekelná kuchyně XV (4, 5) 10.55
Agent Cody Banks 13.10 Láska na vlnách 15.05
Díky za vzpomínky, romantická komedie (VB, 2018)
18.10 Zrazená, thriller (USA, 2013) 20.00
Grandhotel Budapešť, komedie (USA, 2015) 22.10
Jump street 21, akční komedie (USA, 2012) 0.25
Replikant, akční sci-fi thriller (USA, 2001)

pondělí 6. května 2019

úterý 7. května 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

XII 9.45 Slasti Otce vlasti. Komedie
(ČR, 1969) 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 Miluji Tě

Komedie (ČR, 1978)
15.05 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 Tmavomodrý svět

Válečný film
(ČR/VB/N/Dán., 2001)

21.50 Columbo
23.29 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
23.30 Taggart
0.20 AZ-kvíz

ČT1
5.59 Studio 6 9.00Durrellovi III (4/8) 9.45

168 hodin 10.20 Rozpaky kuchaře
Svatopluka (5/13) 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 Zlatí úhoři

Drama (ČR, 1979)
15.55 To je vražda, napsala XII
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.05 Vraždy v kruhu
21.20 Reportéři ČT
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Kriminalista
23.00 Na stopě
23.25 Koptashow
0.00 AZ-kvíz
0.25 Bolkoviny

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Ulice (3671)
9.55 Specialisté (78)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.35 Krok za krokem VI (9)
12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (446)
14.15 Mentalista VI (3, 4)
16.05 Kriminálka Miami IX (7)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3672)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (895)
21.40 Víkend
22.35 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II
23.30 Beze stopy II (6)
0.20 Mentalista VI (3, 4)
1.55 Kriminálka Miami IX (6)
2.35 Střepiny
3.20 Co na to Češi

Prima
6.15 Ninjago X (2)
6.40 My Little Pony III (12)
7.25 M.A.S.H (3)
8.15 M.A.S.H (4)
8.55 M.A.S.H (5)
9.25 Policie v akci
10.25 Rosamunde Pilcherová:

Kandidáti na lásku
Romantické drama (N, 2015)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (9)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VI (8)
14.30 Komisař Rex II (12)
15.30 Komisař Rex II (13)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Krejzovi (65)
21.35 Mordparta (3)
22.50 TOP STAR magazín
23.30 Policie v akci
0.30 Komisař Rex II (12)
1.30 Komisař Rex II (13)
2.35 Doktor z hor: Nové příběhy VI (8)
3.35 Prostřeno!

neděle 5. května 2019

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 O hloupé

ženě. Pohádka (ČR, 1968) 6.35
O zatoulané princezně. Pohádka (ČR,
1988) 8.10 Úsměvy Vladimíra Drhy
8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.00 Cukrárna (1/13)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Omalíři Adamovi
14.05 Černovláska
14.35 Ať žijí duchové!
16.00 Zlatí úhoři
17.25 Pošta pro tebe
18.25 Co naše babičky uměly

a na co my jsme zapomněli
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Živé terče (2/3)
21.15 168 hodin
21.45 Koptashow
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Reportérka (2)
23.30 Taggart
0.20 Banánové rybičky
1.00 Na forbíně TM

NOVA
6.00 Oggy a Škodíci V
6.10 Tlapková patrola III (9)
6.35 Tlapková patrola III (10)
7.00 Looney Tunes: Nové příběhy (4)
7.20 Looney Tunes: Nové příběhy (5)
7.45 Show Toma a Jerryho II (8)
8.05 Stolečku, prostři se!

Pohádka (N, 2008)
9.20 Poslední píseň

Romantické drama (USA, 2010)
11.30 Princ a Večernice

Pohádka (ČR, 1978)
13.15 Jurský svět

Akční sci-fi film (USA, 2015)
15.35 Zítra vstanu a opařím se čajem

Sci-fi komedie (ČR, 1977)
17.35 Šest medvědů s Cibulkou

Komedie (ČR, 1972)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 The Voice Česko Slovensko
22.20 Střepiny
22.45 8MM

Thriller (USA/N, 1999)
1.10 Zítra vstanu a opařím se čajem

Sci-fi komedie (ČR, 1977)
2.40 DO-RE-MI
3.25 Krok za krokem VI (7)

Prima
6.10 Marvel Superhrdinové –

Avengers: Sjednocení!
6.40 My Little Pony III (10)
7.10 Bolek a Lolek vyrážejí do světa
7.25 M.A.S.H (1)
7.50 Svět ve válce (8)
9.10 Prima ZOOM Svět
9.40 Mordparta (2)
11.00 Partie
11.55 Receptář prima nápadů
12.50 Vychytávky Ládi Hrušky
13.35 Jak se staví sen
14.20 Jak se budí princezny

Pohádka (ČR, 1977)
16.10 Účastníci zájezdu

Komedie (ČR, 2006)
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Temný Kraj (4)

Loupežníci 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)

21.35 Sport Star
22.25 Zločin

Krimifilm (Fr., 1993)
0.20 Bikesalon
0.50 Svět ve válce (8)
2.00 Vraždy v Midsomeru X

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Ulice (3670)
9.55 Specialisté (23)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VI (8)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (445)
14.05 Mentalista VI (1, 2)
15.55 Kriminálka Miami IX (6)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3671)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Specialisté (78)
21.20 Specialisté (24)
22.20 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II
23.10 Beze stopy II (5)
0.05 Mentalista VI (1, 2)
1.35 Krok za krokem VI (8)
2.00 Technická pauza
4.55 Novashopping

Prima
6.15 Ninjago X (1)
6.40 My Little Pony III (11)
7.25 M.A.S.H (1)
8.15 M.A.S.H (2)
8.55 M.A.S.H (3)
9.25 Policie v akci
10.25 Rosamunde Pilcherová:

Vůně vanilky
Romantický film (N, 2015)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (8)
13.30 Doktor z hor:

Nové příběhy VI (7)
14.30 Komisař Rex II (10)
15.30 Komisař Rex II (11)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Modrý kód (174)
21.30 Poklad z půdy
22.45 Rozpal to, šéfe!
23.30 Policie v akci
0.25 Komisař Rex II (10)
1.25 Komisař Rex II (11)
2.30 Doktor z hor: Nové příběhy VI (7)

Nova Cinema
5.45 Zachraňte Willyho 7.45 Neuvěřitelné příběhy
8.15 Neuvěřitelné příběhy 8.40 Gremlins 11.15 50x
a stále poprvé 13.00 Collateral Beauty: Druhá
šance 14.50 Sherlock Holmes: Jak prosté II (15-17)
17.30 Hrabě Monte Christo 20.00 Počátek, akční
sci-fi thriller (USA/VB, 2010) 22.55 Nenarození,
horor (USA, 2009) 0.30 Zakázané uvolnění

Prima cool
9.40 Pevnost Boyard (1) 12.15 COOL Motorsport
12.35 Bikesalon 13.10 Futurama III (8) 13.40
Simpsonovi XXIX (18, 19) 14.30 COOLfeed 14.40
SimpsonoviXXIX (20, 21) 15.35Futurama III (9) 15.55
COOLfeed 16.05 Tučňáci z Madagaskaru 17.50
COOLfeed 17.55 Simpsonovi (1-4) 19.50Úplně debilní
zprávy 20.00 Divergence 22.55 American Horror
Story: Roanoke (1) 23.55 X-Men: Nová generace (5)

Prima Max
7.45 My Little Pony III (9) 8.10 Marvel Super-
hrdinové 8.40Velké zprávy 10.05 Pekelná kuchyně
XV (2, 3) 11.50Kam čert nemůže 13.35Agent Cody
Banks 15.50 Tohle je válka!, romantický film (USA,
2012) 17.55 Proč kočka není pes?, romantická
komedie (USA, 1996) 20.00 Nádherné bytosti,
fantasy film (USA, 2013) 22.45 Mezi náhrobními
kameny, krimithriller (USA, 2014)

Nova Cinema
6.05 Eldorádo 7.45 Tři uprchlíci 9.30 Collateral
Beauty: Druhá šance 11.20 Teleshopping 11.50
Horská dráha 14.10 Teleshopping 14.40 Poslední
píseň 16.40 Už jsme doma? 18.20 Gravitace, sci-fi
thriller (USA/VB, 2013) 20.00 Varianova válka,
válečné drama (USA/VB, 2000) 22.30 Cela, horor
(USA, 2000) 0.30 Nenarození, horor (USA, 2009)

Prima cool
12.30 COOLfeed 12.40 Simpsonovi (3, 4) 13.40
Sport Star 14.30 Re-play 15.05 Futurama III (10)
15.25 COOLfeed 15.30 Americký chopper (6)
16.30 Top Gear XXII 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi (5-8) 20.05Úplně debilní zprávy 20.15
Simpsonovi XXX (14) 20.45 Teorie velkého třesku
XII (14) 21.15 Teorie velkého třesku IX (4, 5) 22.05
Partička 22.50 COOLfeed 23.05 COOL e-sport

Prima Max
7.10 My Little Pony III (10) 7.35 Marvel Super-
hrdinové – Avengers: Sjednocení! 8.05Velké zprávy
9.25 Pekelná kuchyně XV (3, 4) 11.20 Luisa a Lotka
13.20 Proč kočka není pes? 15.25 Nádherné
bytosti, fantasy film (USA, 2013) 18.10 Láska na
vlnách, romantický film (USA, 2017) 20.00 Díky za
vzpomínky, romantická komedie (VB, 2018) 23.05
Replikant, akční sci-fi thriller (USA, 2001)

Nova Cinema
5.20Gremlins 7.15Mentalista VI (1, 2) 9.00Už jsme
doma? 11.15 Gravitace 13.25 Hrabě Monte Christo
15.55 Varianova válka, válečné drama (USA/VB,
2000) 18.15 Šest medvědů s Cibulkou, komedie
(ČR, 1972) 20.00 Těžká váha, drama (USA, 2005)
22.40 Clevelandský únos, drama (USA, 2015) 0.25
Počátek, akční sci-fi thriller (USA/VB, 2010)

Prima cool
13.40 Simpsonovi (7, 8) 14.40 Teorie velkého třesku
IX (4, 5) 15.30 Futurama III (11) 15.50 COOLfeed
15.55 Americký chopper (7) 16.55 Top Gear XXIII
18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi (9-12) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 To nejlepší z Top Gearu:
Top 41 (6) 21.20 Teorie velkého třesku IX (6, 7) 22.15
Partička 23.00 Cesty k úspěchu 23.05 COOLfeed
23.15 Americký chopper (7) 0.15 Partička

Prima Max
6.50 My Little Pony III (11) 7.15 Ninjago X (1) 7.45
Velké zprávy 9.10 Pekelná kuchyně XV (4, 5) 10.55
Agent Cody Banks 13.10 Láska na vlnách 15.05
Díky za vzpomínky, romantická komedie (VB, 2018)
18.10 Zrazená, thriller (USA, 2013) 20.00
Grandhotel Budapešť, komedie (USA, 2015) 22.10
Jump street 21, akční komedie (USA, 2012) 0.25
Replikant, akční sci-fi thriller (USA, 2001)

pondělí 6. května 2019

úterý 7. května 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

XII 9.45 Slasti Otce vlasti. Komedie
(ČR, 1969) 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 Miluji Tě

Komedie (ČR, 1978)
15.05 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 Tmavomodrý svět

Válečný film
(ČR/VB/N/Dán., 2001)

21.50 Columbo
23.29 Výsledky losování Šťastných 10

a Euromiliony
23.30 Taggart
0.20 AZ-kvíz

ČT1
5.59 Studio 6 9.00Durrellovi III (4/8) 9.45

168 hodin 10.20 Rozpaky kuchaře
Svatopluka (5/13) 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 Zlatí úhoři

Drama (ČR, 1979)
15.55 To je vražda, napsala XII
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.05 Vraždy v kruhu
21.20 Reportéři ČT
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Kriminalista
23.00 Na stopě
23.25 Koptashow
0.00 AZ-kvíz
0.25 Bolkoviny

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.40 Novashopping
8.55 Ulice (3671)
9.55 Specialisté (78)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.35 Krok za krokem VI (9)
12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (446)
14.15 Mentalista VI (3, 4)
16.05 Kriminálka Miami IX (7)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3672)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (895)
21.40 Víkend
22.35 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II
23.30 Beze stopy II (6)
0.20 Mentalista VI (3, 4)
1.55 Kriminálka Miami IX (6)
2.35 Střepiny
3.20 Co na to Češi

Prima
6.15 Ninjago X (2)
6.40 My Little Pony III (12)
7.25 M.A.S.H (3)
8.15 M.A.S.H (4)
8.55 M.A.S.H (5)
9.25 Policie v akci
10.25 Rosamunde Pilcherová:

Kandidáti na lásku
Romantické drama (N, 2015)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (9)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VI (8)
14.30 Komisař Rex II (12)
15.30 Komisař Rex II (13)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Krejzovi (65)
21.35 Mordparta (3)
22.50 TOP STAR magazín
23.30 Policie v akci
0.30 Komisař Rex II (12)
1.30 Komisař Rex II (13)
2.35 Doktor z hor: Nové příběhy VI (8)
3.35 Prostřeno!



středa 8. května 2019

ČT1
6.00 O labuti 7.00 O princi, který měl

o kolečko víc 8.05 Kačenka a zase ta
strašidla 9.30 Všechno, co mám
ráda 10.00 Holka, nebo kluk? 11.40
O štěstí a kráse

12.45 Čarodějné námluvy
14.05 Pyšná princezna
15.35 Vysílací čas vyhrazený

pro kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

16.00 Setkání v červenci
Komedie (ČR, 1978)

17.25 O princezně Jasněnce a létajícím
ševci
Pohádka (ČR, 1987)

18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Želary

Romantické drama
(ČR/SR/Rak., 2003)

22.25 Rozpuštěný a vypuštěný
Komedie (ČR, 1984)

23.49 Výsledky losování Šťastných 10
23.50 Holka, nebo kluk?

Komedie (ČR, 1938)
1.30 Zajímavosti z regionů

NOVA
6.00 Oggy a Škodíci V (72)
6.10 Oggy a Škodíci V (73)
6.20 Scooby-Doo: Prokletí Speed

Démona
7.40 O živé vodě

Pohádka (N, 2017)
8.55 Třetí skoba pro Kocoura

Dobrodružný film (ČR, 1983)
10.35 Smrt krásných srnců

Komediální drama (ČR, 1986)
12.10 Ducháček to zařídí

Komedie (ČR, 1938)
14.00 Jak se zbavit nevěsty

Romantická komedie (ČR, 2016)
15.45 Hrátky s čertem

Pohádka (ČR, 1956)
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3673)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Holky pod zámkem III
21.25 MasterChef Česko
22.50 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II
23.40 Beze stopy II (7)
0.40 Ducháček to zařídí

Komedie (ČR, 1938)
2.20 Kriminálka Miami IX (7)

Prima
6.25 Ninjago X (3)
6.55 My Little Pony III (13)
7.20 Bolek a Lolek vyrážejí do světa
7.55 Jak vycvičit draka 2
10.15 Utopenec na útěku

Parodie (USA, 1998)
12.10 Pravá blondýnka 2

Komedie (USA, 2003)
14.05 Anděl na horách

Filmová komedie (ČR, 1955)
16.05 Nebojsa

Pohádka (ČR, 1988)
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Copak je to za vojáka...

Komedie (ČR, 1987). Hrají
J. Langmajer, K. Roden a další

22.15 Show Jana Krause
23.10 Cesty k úspěchu
23.25 Temný Kraj (4)

Loupežníci 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)

0.50 Pravá blondýnka 2
Komedie (USA, 2003)

2.45 Show Jana Krause
3.50 Prostřeno!

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.25 Novashopping
8.40 Ulice (3672)
9.35 Ulice (3673)
10.30 MasterChef Česko
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VI (10)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (447)
14.05 Mentalista VI (5)
15.00 Mentalista VI (6)
15.55 Kriminálka Miami IX (8)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3674)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (896)
21.40 Život ve hvězdách
22.15 Hanebný pancharti

Válečný film (USA/N, 2009)
1.10 Mentalista VI (5)
2.05 Kriminálka Miami IX (8)
2.45 Krok za krokem VI (9)
3.15 Co na to Češi

Prima
6.15 Ninjago X (4)
6.40 My Little Pony IV (1)
7.25 M.A.S.H (5)
8.15 M.A.S.H (6)
8.55 M.A.S.H (7)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová: Cesta k tobě

Romantický film (N, 2005)
12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (10)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VI (9)
14.30 Komisař Rex II (14)
15.30 Komisař Rex II (15)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Krejzovi (66)

Pomsta za studena. Komediální
seriál (ČR, 2018)

21.35 Parta z penzionu
22.45 Ano, šéfe!
23.50 Policie v akci
0.50 Komisař Rex II (14)
1.50 Komisař Rex II (15)
2.50 Doktor z hor: Nové příběhy VI (9)

Nova Cinema
5.10 Poslední píseň 7.00 Mentalista VI (3, 4) 8.45
Sherlock Holmes: Jak prosté II (15-17) 12.00
Varianova válka 14.55 Těžká váha, drama (USA,
2005) 17.40 Jurský svět, akční sci-fi film (USA,
2015) 20.00 Ro(c)k podvraťáků, černá komedie
(ČR, 2006) 22.15 Bláznivá škola, komedie (USA,
1996) 23.50 8MM, thriller (USA/N, 1999)

Prima cool
12.05 Futurama III (11) 12.35 Simpsonovi (9, 10)
13.30 COOLfeed 13.40 Simpsonovi (11, 12) 14.40
Teorie velkého třesku IX (6, 7) 15.35 Futurama III
(12) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký chopper (8)
17.00 Top Gear XXIII 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi (13) 18.45 Simpsonovi II (1-3) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Teorie velkého třesku IX
(8-11) 22.10 Prima Partička 23.05 COOLfeed

Prima Max
6.55My Little Pony III (12) 7.20 Ninjago X (2), 7.50
Velké zprávy 9.15 Pekelná kuchyně XV (5, 6) 11.00
Nádherné bytosti 13.45 Zrazená, thriller (USA,
2013) 15.35 Grandhotel Budapešť, komedie (USA,
2015) 17.45 Hurááá do džungle!, dobrodružná
komedie (Fr./Belg., 2012) 20.00 Valkýra, historické
drama (USA/N, 2008) 22.30 Zkratka ke smrti,
horor (USA, 2009) 0.25 Jump street 21

Nova Cinema
5.25 Horská dráha 7.40 Stolečku, prostři se! 8.50
Scooby-Doo: Prokletí Speed démona 10.55 Těžká
váha 14.15 Mstitelé 16.00 Rozbouřená řeka,
dobrodružný film (USA, 1997) 17.50 Tobruk,
válečný film (N/USA/VB, 1967) 20.00 Mistr iluze
(8, 9) 21.55 Čas zemřít, krimifilm (USA, 2007)
23.45 Volný pád, thriller (Fr./USA/VB, 1993)

Prima cool
12.25 Simpsonovi (13) 12.55 Simpsonovi II (1) 13.15
COOLfeed 13.25Simpsonovi II (2) 13.55Simpsonovi
II (3) 14.25 Teorie velkého třesku IX (10, 11) 15.20
Futurama III (13) 15.45 COOLfeed 15.55 Americký
chopper (9) 16.55 Top Gear XXIII 18.00 COOLfeed
18.10 Simpsonovi II (4-7) 20.05Úplně debilní zprávy
20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku IX
(12, 13) 22.25 Poslední mise 0.15 Americký chopper

Prima Max
6.50My Little Pony III (13) 7.20 Ninjago X (3) 7.50
Velké zprávy 9.10 Pekelná kuchyně XV (6, 7) 11.00
Jak vycvičit draka 2 13.15Hurááá do džungle! 15.30
Valkýra, historické drama (USA/N, 2008) 18.05
Vraždy podle Solveig, krimiseriál (N, 2016) 20.00
Půl domu bez ženicha, komedie (ČR, 1980) 21.50
Holky na tahu, komedie (USA, 2012) 23.40 Zkratka
ke smrti, horor (USA, 2009)

Nova Cinema
5.50 Tobruk 8.00Mentalista VI (5, 6) 9.45Miláček
Herbie 12.25 Rozbouřená řeka 14.45 Horší než
smrt, komedie (USA, 2010) 16.30 Mistr iluze (8, 9)
18.15 Jak se zbavit nevěsty, romantická komedie
(ČR, 2016) 20.00 G-Force, dobrodružná komedie
(USA, 2009) 21.45 Zpropadené dědictví, drama
(USA, 2013) 0.00 Hanebný pancharti

Prima cool
10.45 Autosalon 11.55 Futurama III (13) 12.25
Simpsonovi II (4, 5) 13.15 COOLfeed 13.25
Simpsonovi II (6, 7) 14.25 Teorie velkého třesku IX
(12, 13) 15.25 Futurama III (14) 15.45 COOLfeed
15.55 Americký chopper (10) 16.55 Top Gear XXIII
18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi II (8-11) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Supertornádo 22.10
Krokodýl zabiják 0.00 Americký chopper (10)

Prima Max
8.05 My Little Pony IV (1) 8.35 Ninjago X (4) 9.05
Velké zprávy 10.20 Pekelná kuchyně XV (7, 8) 12.15
Anděl na horách 14.10 Vraždy podle Solveig 16.05
Rosa: Svatba v Africe, romantická komedie
(N, 2015) 18.05Dobrodružství v divočině 2: Ztraceni
v Africe, dobrodružný film (Kan./JAR, 2016) 20.00
Butch Cassidy a Sundance Kid, western (USA,
1969) 22.20 Vetřelci, thriller (USA/VB, 1986)

čtvrtek 9. května 2019

pátek 10. května 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 O hloupé ženě 9.10

Rozpuštěný a vypuštěný 10.35
Setkání v červenci

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.15 Neobyčejné životy
16.10 Vysílací čas vyhrazený

pro kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky

a Šance
20.05 Jak si zasloužit princeznu
21.15 13. komnata Tomáše Hauptvogela
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Všechnopárty
22.40 Hercule Poirot
23.35 Kriminalista

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

XII 9.40 Doktor Martin 10.30 Pošta
pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Durrellovi III (5/8)
14.48 Vysílací čas vyhrazený

pro kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

15.10 Columbo
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 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.10 Gejzír
21.40 Máte slovo s M. Jílkovou
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Columbo
0.15 AZ-kvíz
0.40 Toulavá kamera
1.20 Banánové rybičky

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.25 Novashopping
8.40 Ulice (3674)
9.40 Ordinace v růžové zahradě 2 (896)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VI (11)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (448)
14.05 Mentalista VI (7)
15.00 Mentalista VI (8)
16.00 Kriminálka Miami IX (9)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3675)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Čertova nevěsta

Pohádka (ČR, 2011)
22.25 Jak přežít single

Romantická komedie (USA, 2016)
0.30 Mentalista VI (6, 7)
2.00 Kriminálka Miami IX (9)
3.10 Co na to Češi
3.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (447)

Prima
6.10 Jurský svět: Indominus na útěku
6.40 My Little Pony IV (2)
7.25 M.A.S.H (7)
8.15 M.A.S.H (8)
8.55 M.A.S.H (9)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová:

Letní romance
Romantický film (N, 2005)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (11)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VI (10)
14.30 Komisař Rex III (1)
15.30 Komisař Rex III (2)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Máme rádi Česko
22.00 Zákon jsem já

Thriller (USA, 2014)
23.50 Komisař Rex III (1)
0.50 Komisař Rex III (2)
1.50 Doktor z hor: Nové příběhy VI (10)
2.50 Prostřeno!
3.50 Policie v akci

středa 8. května 2019

ČT1
6.00 O labuti 7.00 O princi, který měl

o kolečko víc 8.05 Kačenka a zase ta
strašidla 9.30 Všechno, co mám
ráda 10.00 Holka, nebo kluk? 11.40
O štěstí a kráse

12.45 Čarodějné námluvy
14.05 Pyšná princezna
15.35 Vysílací čas vyhrazený

pro kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

16.00 Setkání v červenci
Komedie (ČR, 1978)

17.25 O princezně Jasněnce a létajícím
ševci
Pohádka (ČR, 1987)

18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Želary

Romantické drama
(ČR/SR/Rak., 2003)

22.25 Rozpuštěný a vypuštěný
Komedie (ČR, 1984)

23.49 Výsledky losování Šťastných 10
23.50 Holka, nebo kluk?

Komedie (ČR, 1938)
1.30 Zajímavosti z regionů

NOVA
6.00 Oggy a Škodíci V (72)
6.10 Oggy a Škodíci V (73)
6.20 Scooby-Doo: Prokletí Speed

Démona
7.40 O živé vodě

Pohádka (N, 2017)
8.55 Třetí skoba pro Kocoura

Dobrodružný film (ČR, 1983)
10.35 Smrt krásných srnců

Komediální drama (ČR, 1986)
12.10 Ducháček to zařídí

Komedie (ČR, 1938)
14.00 Jak se zbavit nevěsty

Romantická komedie (ČR, 2016)
15.45 Hrátky s čertem

Pohádka (ČR, 1956)
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3673)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Holky pod zámkem III
21.25 MasterChef Česko
22.50 Námořní vyšetřovací služba: New

Orleans II
23.40 Beze stopy II (7)
0.40 Ducháček to zařídí

Komedie (ČR, 1938)
2.20 Kriminálka Miami IX (7)

Prima
6.25 Ninjago X (3)
6.55 My Little Pony III (13)
7.20 Bolek a Lolek vyrážejí do světa
7.55 Jak vycvičit draka 2
10.15 Utopenec na útěku

Parodie (USA, 1998)
12.10 Pravá blondýnka 2

Komedie (USA, 2003)
14.05 Anděl na horách

Filmová komedie (ČR, 1955)
16.05 Nebojsa

Pohádka (ČR, 1988)
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Copak je to za vojáka...

Komedie (ČR, 1987). Hrají
J. Langmajer, K. Roden a další

22.15 Show Jana Krause
23.10 Cesty k úspěchu
23.25 Temný Kraj (4)

Loupežníci 2/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)

0.50 Pravá blondýnka 2
Komedie (USA, 2003)

2.45 Show Jana Krause
3.50 Prostřeno!

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.25 Novashopping
8.40 Ulice (3672)
9.35 Ulice (3673)
10.30 MasterChef Česko
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VI (10)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (447)
14.05 Mentalista VI (5)
15.00 Mentalista VI (6)
15.55 Kriminálka Miami IX (8)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3674)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (896)
21.40 Život ve hvězdách
22.15 Hanebný pancharti

Válečný film (USA/N, 2009)
1.10 Mentalista VI (5)
2.05 Kriminálka Miami IX (8)
2.45 Krok za krokem VI (9)
3.15 Co na to Češi

Prima
6.15 Ninjago X (4)
6.40 My Little Pony IV (1)
7.25 M.A.S.H (5)
8.15 M.A.S.H (6)
8.55 M.A.S.H (7)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová: Cesta k tobě

Romantický film (N, 2005)
12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (10)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VI (9)
14.30 Komisař Rex II (14)
15.30 Komisař Rex II (15)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Krejzovi (66)

Pomsta za studena. Komediální
seriál (ČR, 2018)

21.35 Parta z penzionu
22.45 Ano, šéfe!
23.50 Policie v akci
0.50 Komisař Rex II (14)
1.50 Komisař Rex II (15)
2.50 Doktor z hor: Nové příběhy VI (9)

Nova Cinema
5.10 Poslední píseň 7.00 Mentalista VI (3, 4) 8.45
Sherlock Holmes: Jak prosté II (15-17) 12.00
Varianova válka 14.55 Těžká váha, drama (USA,
2005) 17.40 Jurský svět, akční sci-fi film (USA,
2015) 20.00 Ro(c)k podvraťáků, černá komedie
(ČR, 2006) 22.15 Bláznivá škola, komedie (USA,
1996) 23.50 8MM, thriller (USA/N, 1999)

Prima cool
12.05 Futurama III (11) 12.35 Simpsonovi (9, 10)
13.30 COOLfeed 13.40 Simpsonovi (11, 12) 14.40
Teorie velkého třesku IX (6, 7) 15.35 Futurama III
(12) 15.55 COOLfeed 16.00 Americký chopper (8)
17.00 Top Gear XXIII 18.05 COOLfeed 18.15
Simpsonovi (13) 18.45 Simpsonovi II (1-3) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Teorie velkého třesku IX
(8-11) 22.10 Prima Partička 23.05 COOLfeed

Prima Max
6.55My Little Pony III (12) 7.20 Ninjago X (2), 7.50
Velké zprávy 9.15 Pekelná kuchyně XV (5, 6) 11.00
Nádherné bytosti 13.45 Zrazená, thriller (USA,
2013) 15.35 Grandhotel Budapešť, komedie (USA,
2015) 17.45 Hurááá do džungle!, dobrodružná
komedie (Fr./Belg., 2012) 20.00 Valkýra, historické
drama (USA/N, 2008) 22.30 Zkratka ke smrti,
horor (USA, 2009) 0.25 Jump street 21

Nova Cinema
5.25 Horská dráha 7.40 Stolečku, prostři se! 8.50
Scooby-Doo: Prokletí Speed démona 10.55 Těžká
váha 14.15 Mstitelé 16.00 Rozbouřená řeka,
dobrodružný film (USA, 1997) 17.50 Tobruk,
válečný film (N/USA/VB, 1967) 20.00 Mistr iluze
(8, 9) 21.55 Čas zemřít, krimifilm (USA, 2007)
23.45 Volný pád, thriller (Fr./USA/VB, 1993)

Prima cool
12.25 Simpsonovi (13) 12.55 Simpsonovi II (1) 13.15
COOLfeed 13.25Simpsonovi II (2) 13.55Simpsonovi
II (3) 14.25 Teorie velkého třesku IX (10, 11) 15.20
Futurama III (13) 15.45 COOLfeed 15.55 Americký
chopper (9) 16.55 Top Gear XXIII 18.00 COOLfeed
18.10 Simpsonovi II (4-7) 20.05Úplně debilní zprávy
20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku IX
(12, 13) 22.25 Poslední mise 0.15 Americký chopper

Prima Max
6.50My Little Pony III (13) 7.20 Ninjago X (3) 7.50
Velké zprávy 9.10 Pekelná kuchyně XV (6, 7) 11.00
Jak vycvičit draka 2 13.15Hurááá do džungle! 15.30
Valkýra, historické drama (USA/N, 2008) 18.05
Vraždy podle Solveig, krimiseriál (N, 2016) 20.00
Půl domu bez ženicha, komedie (ČR, 1980) 21.50
Holky na tahu, komedie (USA, 2012) 23.40 Zkratka
ke smrti, horor (USA, 2009)

Nova Cinema
5.50 Tobruk 8.00Mentalista VI (5, 6) 9.45Miláček
Herbie 12.25 Rozbouřená řeka 14.45 Horší než
smrt, komedie (USA, 2010) 16.30 Mistr iluze (8, 9)
18.15 Jak se zbavit nevěsty, romantická komedie
(ČR, 2016) 20.00 G-Force, dobrodružná komedie
(USA, 2009) 21.45 Zpropadené dědictví, drama
(USA, 2013) 0.00 Hanebný pancharti

Prima cool
10.45 Autosalon 11.55 Futurama III (13) 12.25
Simpsonovi II (4, 5) 13.15 COOLfeed 13.25
Simpsonovi II (6, 7) 14.25 Teorie velkého třesku IX
(12, 13) 15.25 Futurama III (14) 15.45 COOLfeed
15.55 Americký chopper (10) 16.55 Top Gear XXIII
18.00 COOLfeed 18.10 Simpsonovi II (8-11) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Supertornádo 22.10
Krokodýl zabiják 0.00 Americký chopper (10)

Prima Max
8.05 My Little Pony IV (1) 8.35 Ninjago X (4) 9.05
Velké zprávy 10.20 Pekelná kuchyně XV (7, 8) 12.15
Anděl na horách 14.10 Vraždy podle Solveig 16.05
Rosa: Svatba v Africe, romantická komedie
(N, 2015) 18.05Dobrodružství v divočině 2: Ztraceni
v Africe, dobrodružný film (Kan./JAR, 2016) 20.00
Butch Cassidy a Sundance Kid, western (USA,
1969) 22.20 Vetřelci, thriller (USA/VB, 1986)

čtvrtek 9. května 2019

pátek 10. května 2019

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 O hloupé ženě 9.10

Rozpuštěný a vypuštěný 10.35
Setkání v červenci

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.15 Neobyčejné životy
16.10 Vysílací čas vyhrazený

pro kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky

a Šance
20.05 Jak si zasloužit princeznu
21.15 13. komnata Tomáše Hauptvogela
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Všechnopárty
22.40 Hercule Poirot
23.35 Kriminalista

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 To je vražda, napsala

XII 9.40 Doktor Martin 10.30 Pošta
pro tebe 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Durrellovi III (5/8)
14.48 Vysílací čas vyhrazený

pro kandidující politické strany,
politická hnutí a koalice

15.10 Columbo
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 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
21.10 Gejzír
21.40 Máte slovo s M. Jílkovou
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Columbo
0.15 AZ-kvíz
0.40 Toulavá kamera
1.20 Banánové rybičky

NOVA
5.55 Snídaně s Novou
8.25 Novashopping
8.40 Ulice (3674)
9.40 Ordinace v růžové zahradě 2 (896)
11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.30 Krok za krokem VI (11)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (448)
14.05 Mentalista VI (7)
15.00 Mentalista VI (8)
16.00 Kriminálka Miami IX (9)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.25 Co na to Češi
18.25 Ulice (3675)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Čertova nevěsta

Pohádka (ČR, 2011)
22.25 Jak přežít single

Romantická komedie (USA, 2016)
0.30 Mentalista VI (6, 7)
2.00 Kriminálka Miami IX (9)
3.10 Co na to Češi
3.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (447)

Prima
6.10 Jurský svět: Indominus na útěku
6.40 My Little Pony IV (2)
7.25 M.A.S.H (7)
8.15 M.A.S.H (8)
8.55 M.A.S.H (9)
9.25 Policie v akci
10.25 Inga Lindströmová:

Letní romance
Romantický film (N, 2005)

12.15 Polední zprávy
12.30 Policie Hamburk IV (11)
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy VI (10)
14.30 Komisař Rex III (1)
15.30 Komisař Rex III (2)
16.35 Odpolední zprávy
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.55 Velké zprávy
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
20.15 Máme rádi Česko
22.00 Zákon jsem já

Thriller (USA, 2014)
23.50 Komisař Rex III (1)
0.50 Komisař Rex III (2)
1.50 Doktor z hor: Nové příběhy VI (10)
2.50 Prostřeno!
3.50 Policie v akci
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ČR | Svérázná soutěžící Alma by v Libe-
reckém kraji asi neměla vyhrát 60 tisíc
korun, protože za ni bude v pořadu Pro-
střeno! na Primě vařit manžel. Ona ho
pošéfuje. Ale nechce kápnout božskou
a přiznat se. Co na to ostatní soupeři?
Sledujte každý všední den od 17.50 ho-
din. Z receptů soutěžících vybíráme.

Předkrm: Sushi
Ingredience: 250 g sushi rýže, 1 lžička
cukru, 1 avokádo (nebo salátová okur-

ka), wasabi pasta, 300 g lososa, 1 lžíce
rýžového octa, 1 balíček řasy nori, sójo-
vá omáčka, nakládaný zázvor, sůl. Po-
stup: Rýži na sushi uvaříme podle návo-
du. Připravíme si lžíci nebo dvě rýžové-
ho octa (pokud není rýžový, lze nahra-
dit třeba jablečným), lžičku cukru a
soli, směs ohřejeme a nalijeme do rýže,
promícháme a necháme rýži vystyd-
nout. Plát řasy položíme lesklou stranou
na rolovátko, navlhčenou rukou nabere-
me hrst rýže, rozprostřeme po celé plo-
še řasy krom horního okraje. Do-
prostřed rýže podélně položíme rybu a
okurku/avokádo (můžeme malinko po-
třít pastou wasabi). Začneme rolovat od-
spoda řasu do rolády, řasa se zaroluje
dovnitř. Hotový váleček rozkrojíme na
6 až 8 kousků. Sushi podáváme se sójo-
vou omáčkou a nakládaným zázvorem.

Hlavní chod: Vepřová pečeně na čes-
neku, bramboráčky, zeleninový salát
Ingredience: 1,5 kg vepřové pečeně,
10 stroužků česneku, 3 smetany ke šle-
hání, 3 lžíce hladké mouky. Brambo-
ráčky: 150 g polohrubé mouky, 1 kg

brambor, 6 stroužků česneku, 2 vejce,
majoránka, sůl, pepř. Salát: směs listo-
vých salátů, 3 rajčata, 1 paprika, 1 okur-
ka. Zálivka: 2 lžíce cukru, 1 lžička soli,
2 lžíce balsamikového octa, 3 lžíce oli-
vového oleje, 100 ml vody. Postup:
Maso nakrájíme na plátky a naklepeme,
osolíme a potřeme česnekem. Dáme do
pekáčku, podlijeme trochou vody a ole-
je, pečeme v troubě zapnuté na 180 °C
asi 1,5 hodiny, poté zalijeme smetanou
s rozmíchanou moukou a necháme v
troubě provařit. Brambory na bramborá-
ky oloupeme a nastrouháme, půl najem-

no a půl nahrubo. Okořeníme majorán-
kou, česnekem a solí, přidáme vajíčka a
dle potřeby zahustíme moukou. Bram-
boráky smažíme v lívanečníku. Salát:
Zeleninu očistíme a smícháme dohroma-
dy. Zálivku pořádně promícháme a zali-
jeme zeleninu.

Dezert: Tufahija

Ingredience: 5 jablek, 1 l vody, 750 g
cukru, drcený lískový oříšek, mléko, šle-
hačka. Postup: Jablka oloupeme a zba-
víme jádřince. Do hrnce dáme vařit litr
vody spolu se 750 g cukru, vaříme, do-
kud nevznikne karamel. Do karamelu
ponoříme jablka a vaříme 15 minut. Me-
zitím si připravíme náplň. Do hrnce
dáme mléko, přidáme mletý oříšek a
cukr, prohřejeme. Směsí plníme jablka
a necháme vychladnout. Před podává-
ním ozdobíme šlehačkou.

Bydlete na správné adrese.

Hledáte nové bydlení?

V Libereckém kraji se
v soutěžním pořadu
Prostřeno! sejde pestrá
partička. V pondělí uvaří
operátorka výroby Káča,
v úterý makléř Jarda,
pak Alma z Bosny
a Hercegoviny, youtuber
Pepa a maminka na
mateřské Katka.

Více nawww.jobdnes.cz/detail/P2D0XZ

PŘEDVÝBĚR.CZ
s. r. o.

Marketing, reklama, public relations

Více nawww.jobdnes.cz

Školství, výuka, vzdělávání, sport

Více nawww.jobdnes.cz

IT - vývoj aplikací a systémů

Více nawww.jobdnes.cz

Jeřábník na montáže Společnost
zabývající se dodávkami průmyslového
chlazení. Jeřábnické práce v rámci celé ČR.
Požadujeme: ŘP skup. C, automobilový
jeřáb, jeřábnický průkaz, flexibilita. Práce
na na HPP, 220,-/hod. + prémie. Pro více
informací volejte 725 435 657

Digital makreting specialist

Konstruktér specialista – plastové formy

Elektroprojektant pro významnou společnost

Specialista marketingu - zlín

S i li t k ti AJ

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Učitel/učitelka českého jazyka

Učitel/učitelka anglického jazyka a ruského…

Učitel/učitelka fyziky a matematiky

Učitel/učitelka 1. stupeň ZŠ

ů

Produktový manažer softwarových produktů

JavaScript vývojář (SW pro analytické nástroje) - 6757

DevOps Engineer/Tester (Javascript, C#/.NET nebo Java) - 6734

Programátor Javascript (i pro absolventy!) - 6742

INZERCE

Šejdířka šéfuje, uvaří její muž



HUDEBNÍ IMPULSY

JOSEF VLČEK

K dyž Beatles vystoupili 30. ledna
1969 na střeše londýnského stu-
dia v Abbey Road pro hrstku

svých přátel, netušili, že tím zakládají
tradici, která je i po padesáti letech po
čertech živá. Z koncertů na střeše se po
celém světě stala exkluzivní událost, ja-
kýsi svátek živé hudby.

Rádio Impuls pořádá koncerty na stře-
še svých studií už dva roky. Vystupova-
li tu Chinaski i Elán, ale tentokrát rela-
tivně malý prostor nestačí. Hostem Ži-
vááááku, který proběhne v přímém roz-
hlasovém přenosu, bude totiž legendár-
ní rocková kapela Kabát. A kde je Ka-
bát, tam musí být něco velkého!

Člověk by netušil, jak těžké je najít
v Praze plochou střechu, která by bez-
pečně unesla velkou aparaturu rockové
kapely a pár stovek diváků navíc. Hledá-
ní takového místa zabralo pár týdnů
a rozhodnutí nakonec padlo na střechu
budovy Diamont Point na Těšnově. Ka-
bát tam 7. května od 18 hodin v přímém
přenosu zahraje pro téměř dva miliony
stálých posluchačů Rádia Impuls hodi-
nový koncert, kterým odstartuje oslavy
svých letošních 30. narozenin a Po čer-
tech velký turné.

„Těšíme se moc. Hurvajs bude po-
prvé v životě bubnovat nahej, protože
když je to do rádia, tak se nestydí,“ za-
vtipkoval Pepa Vojtek na adresu bubení-
ka kapely Radka Hurčíka.

Kabát nabídne průřez nejslavnějšími
hity z dlouhé a úspěšné kariéry. Na kon-
tě původně teplické kapely jsou dvě de-
sítky skladeb, které je možné označit za
trvalky, a několik písní, které dokonce
zlidověly – třeba Šaman, Kdo ví jestli,
Na sever, Colorado nebo Žízeň. Pohoda
s pověstnými verši „když se u nás chla-
pi poperou, tak jenom nožem anebo se-
kerou“ patří k nejoblíbenějším českým
rockovým hitům všech dob.

Kabát má i řadu odpůrců, kteří kapelu
považují za obraz českého buranství.
Většinou jsou to ti, kdo nepochopili iro-
nii, drsný humor jejich textů nebo nápa-
ditou a často groteskní aplikaci české
country na metalové kořeny, inspirova-
né v začátcích existence kapely anglic-
kými Judas Priest. Ale Kabát není jen
humor. Stačí si poslechnout, o čem je
Colorado nebo Banditi di Praga.

Za výjimečný jev je považováno
mimo jiné i to, že pětice hraje od roku
1989 bez jediné personální změny. Na

kontě Kabátu je přes milion prodaných
nosičů, dvanáct Zlatých slavíků a pa-
mětihodný koncert v Praze na Vypichu
v roce 2014, kam dorazilo přes sedmde-
sát tisíc fanoušků. Živáááák Rádia Im-
puls na střeše bude dalším nezapomenu-
telným zářezem na jejich pažbě.

Ota Váňa a Pepa Vojtek z Ka-
bátů. FOTO | MAFRA

Elektrické vozíky
a skútry

Dojezd 48 km

Rychlost 25 km/h

0,10 Kč / km

Testovací jízda ZDARMA

2 nezávislé brzdy

Výkon 500 W (1000 W)

Nový výrobek

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

wwww.selvo.cz

SELVO 3500.6

58 290 Kč
34 990 Kč

42 prodejen a servisů

Drhovle u Písku – Pamětice
AKTIV ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY s.r.o., Pamětice 17
tel.: 608 100 717, tel.: 380 427 000

Písek
ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL s.r.o., Pražská 484
tel.: 382 271 693, tel.: 731 441 904

Strakonice
Milisterfer Jiří – AGROM, Volyňská 145
tel.: 383 324 405, tel.: 777 993 399

Soběslav
Oáza–Cyklosport Švec, Na Ohradě 368
tel.: 381 211 481, tel.: 603 836 119

České Budějovice
AGROZET, U Sirkárny 501/30
tel.: 389 012 230, tel.: 778 714 670

INZERCE

Oslavy třicetin zahájí
kapela Kabát 7. května
koncertem na střeše pro
dva miliony posluchačů
Rádia Impuls.

Kabát míří na střechu!





Nejrůznější novinky v oblasti zahradní techniky vás zaujmou na budějovickém Výstavišti. FOTO | MAFRA

Pět dní, které jsou
naplněné programem
od rána do večera.
Ve středu 8. května
odstartuje na
českobudějovickém
Výstavišti další ročník
výstavy Hobby, který je
v letošním roce spojen i
se Stavebním veletrhem.
Až do neděle 12. května
tak mohou návštěvníci v
několika pavilonech najít
soutěže, poslechnout si
odborné rady a podívat
se na řadu novinek jak v
pěstitelství, tak i v oblasti
zahradní techniky. Více o
programu si přečtete na
stránkách 22 a 23 této
přílohy. A co ještě vás
může zaujmout?
Rozhovor se včelařem
o předpokladech
letošního roku nebo
příběh ženy, která
si z koníčku udělala
zaměstnání a vyrábí
bylinné sirupy.

Soutěže i rady. Je tady Hobby
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

HOBBY

www.otherm.cz

Přes 20 let zkušeností
na trhu s otvorovými
výplněmi

Největší výrobce oken
a dveří na jihu Čech

NOVĚ OTEVŘENÁ vzorkovna Tábor, Křižíkovo náměstí, tel.: 725 718 658

České Budějovice
Lidická 2118, tel.: 606 726 766

INZERCE
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LUDMILA MLSOVÁ

ČESKÉ BUDĚJOVICE | Uznávaný
šlechtitel mečíků Jaroslav Koníček ze
Sadské, mobilní laboratoř vědců s ma-
lou půdní zoo se živými živočichy, oblí-
bená soutěž Voříšek roku nebo interak-
tivní výstava Leonardium společnosti
Objevárium patří mezi lákadla jarní vý-
stavy Hobby na českobudějovickém Vý-
stavišti.

„Největší letošní novinkou je Staveb-
ní veletrh, který se uskuteční společně s
Hobby. Obsadí pavilon T1 a přilehlé
plochy. Návštěvníci se tu mohou sezná-
mit s věcmi, které se týkají výstavby a
rekonstrukce domů, s novými technolo-
giemi a poradit se s odborníky,“ uvedl
Mojmír Severin, ředitel Výstaviště Čes-
ké Budějovice.

Na jarní Hobby míří do Budějovic
každoročně přibližně 40 tisíc lidí, aby si
na veletrhu na začátku nové pěstitelské

sezony nakoupili ze záplavy okrasných
květin, trvalek, keřů, semen, skalniček,
sazenic okrasných a ovocných stromů,
ale také nářadí pro zahradu.

„Přijede řada pěstitelů trvalek, jedno-
letek, bylin či cibulovin. Příchozí se mo-
hou těšit i na pěstitele a šlechtitele mečí-
ků Jaroslava Koníčka ze Sadské, který
sbírá ocenění po celém světě,“ zve ma-
nažerka výstavy Simona Kunešová.

Na Hobby přijedou i vědci z Biologic-
kého centra Akademie věd ČR se svou
expozicí o půdě. Návštěvníci tu uvidí
malou půdní zoo se živými živočichy,
neviditelný půdní svět pod mikroskopy
a lupami, ale i ukázky půdních vlastnos-
tí a procesů. Mobilní laboratoř českobu-
dějovických vědců ve stříbrném karava-
nu bude stát nedaleko hlavní brány ve
společné expozici s Kompostárnou Jaro-
šovice. Lidé se tu dozvědí, jak se vytvá-
ří kompost, a mohou si ho i zdarma od-
nést domů.

Na výstavě Hobby každý rok návštěvníci mohou obdivovat i nově narozená
mláďátka. FOTO | MAFRA

Jarní výstava Hobby na českobudějovickém
Výstavišti se poprvé představí spolu se Stavebním
veletrhem. Pětidenní akce se koná 8. až 12. května.

Slevu lze uplatnit pouze na výstavy STAVEBNÍ VELETRH a HOBBY od 8. – 12.
5. 2019, které pořádá Výstaviště České Budějovice a.s. Kupon lze využít
pouze jednorázově na jedno plné vstupné (základní cena 100 Kč).
Výměnou tohoto vystřiženého kuponu získáte řádnou vstupenku. Výměna je
možná pouze na pokladnách VCB. V případě ztráty nebo odcizení
slevového kuponu není možné vystavení náhrady nebo nového kuponu.
Kupony nelze kombinovat s jinými slevami.

INZERCE

Malá půdní zoo, Leonardium
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I letos se bude na Hobby vybírat nej-
hezčí a nejšikovnější voříšek roku. Sou-
těž se uskuteční v neděli, v porotě zased-
ne, vítěze vyhlásí a ceny předá televizní
moderátor Karel Voříšek. Podmínkou
účasti je registrace a pes bez průkazu pů-
vodu, účastníci soutěže s pejsky mají
vstup na výstavu zdarma.

Zároveň s Hobby začíná Stavební ve-
letrh, vystavovatelé představí novinky z
architektury, bydlení a stavebnictví. „Je
to skvělá možnost po delší době se opět
seznámit v jihočeském regionu s proble-
matikou výstavby rodinných domů. Sta-
vební veletrh provede návštěvníka ne-
jen jednotlivými fázemi výstavby

domů, ale také mu poskytne průřez no-
vinkami z oblasti moderních technolo-
gií,“ popsal Severin.

Součástí Stavebního veletrhu budou i
i odborné přednášky pro veřejnost. Pří-
chozí se mohou poradit například se zá-
stupci z Centra pasivního domu nebo po-
radci a odborníky z oblasti energií.

Stavební veletrh doprovodí tematic-
ké výstavy, jako je putovní přehlídka
Presta jižní Čechy 2016-2018, doku-
mentující soutěž nejzajímavějších sta-
veb v kraji za předchozí dva roky. Ná-
vštěvníci uvidí v pavilonu T1 i panelo-
vou výstavu budějovického fotografa a
autora dvaceti knih o Českých Budějovi-
cích Milana Bindera s názvem Když sto-
letí městem proletí.

„Připravili jsme i program pro děti.
Venku se mohou svézt na ponících, pří-
padně ve šlapacím cestářském autě,
nebo si zkusit řídit RC model cestářské-
ho auta. V pavilonu T2 se pak po celou
dobu výstavy zabavit na interaktivní vý-
stavě Leonardium společnosti Objevári-
um. O víkendu budou pro malé návštěv-
níky Leonardia připraveny speciální
workshopy ke Dni matek. V sobotu mo-
hou zavítat do pavilonu R1 na akci Ku-

til Junior, udělat si vlastní výrobek a od-
nést si ho domů,“ vypočítala Kunešová.

Pro dospělé návštěvníky je nachystán
každý den hudební program v Pivovar-
ské zahradě, doplněný řadou soutěží,
jako třeba pití piva na čas nebo Velká
cena Hobby v pojídání bramboráku a ce-
lodenní sobotní kulinářská show. Novin-
kou je letos i regionální soutěž Cestář-
ské rodeo, spojená s výstavou komunál-
ní techniky od historických strojů až po
techniku nové generace.

Na Hobby i Stavební veletrh platí stej-
ná vstupenka, vstupné se proti loňsku
nezměnilo. Základní je 100 korun, v
předprodeji v síti Ticketstream vyjde na
80 korun. Zlevněný lístek stojí na po-
kladně Výstaviště 60, v předprodeji
ušetří děti od 6 do 15 let, studenti do 26
let, držitelé průkazu ZTP a senioři nad
65 let desetikorunu. Rodinnou vstupen-
ku pořídíte na místě za 220, v předprode-
ji za ni dáte 180 korun.

Výstava je otevřena od středy do so-
boty od 9 do 18 hodin, v neděli skončí o
hodinu dřív. Motoristé mohou opět par-
kovat i na náplavce pod Dlouhým mos-
tem, kterou mají pořadatelé na celou
dobu výstavy pronajatou.

■ Pátek 10. května
Den dechovky s Českým rozhlasem České
Budějovice a Kubešovým hudebním
vydavatelstvím v Pivovarské zahradě.

■ Sobota 11. května
2. ročník krajské soutěže zručnosti
Cestářské rodeo 2019
Kutil Junior v pavilonu R1

■ Neděle 12. května
Voříšek roku je soutěž o nejhezčího a
nejšikovnějšího psa bez průkazu původu.
Všichni příchozí návštěvníci s pejsky
přihlášenými do soutěže mají vstup na
výstavu zdarma.

■ Po celou dobu výstavy 8. - 12. května
Putovní výstava Presta jižní Čechy 2016-18
přehlídka oceněných staveb v pavilonu T1.
Když století městem proletí, což je
panelová výstava budějovického fotografa
Milana Bindera T1.
Leonardium - interaktivní výstava
společnosti Objevárium T2.
Odborné poradny kaktusářů a zahrádkářů v
pavilonu Z plus od pátku do neděle soutěže
králičí hop a agility.
Během víkendu budou rybářské závody
Chyť a pusť, pro dospělé bude každý den v
Pivovarské zahradě hudební program a
soutěže v pití piva na čas i Velká cena
Hobby v pojídání bramboráku.

Tipy 5plus2 na jarním Hobby

doppler.cz

8. - 12.5.2019
VÝSTAVA HOBBY

VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ
BUDĚJOVICE

Navštivte náš stánek

Zahradní nábytek - Polstry - Slunečníky

INZERCE

i odborné rady. To je Hobby
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MARTIN ŠTEFANSKÝ

KAMENNÝ ÚJEZD | Včelař Jan Havlí-
ček je jednatelem Českého svazu včela-
řů za obvod Kamenný Újezd. Být čle-
nem svazu se podle něj vyplatí každé-
mu. „Když přijde nějaká choroba, lépe
se nám spolupracuje. Každý včelař ve
svazu dostane potřebná léčiva k dispozi-
ci, nemusí nikde nic shánět,“ říká čtyřia-
padesátiletý Havlíček.

Jak jste se dostal ke včelaření?
Přebral jsem tradici mého otce, kterému
zase včelstva předal jeho otec. Od mala
jsem vyrůstal se včelami na zahradě a
plánuji je zase předat dále. Je to krásný
koníček, který stoupá na popularitě. V

minulosti byla většina včelařů mého
věku, ale v poslední době se to otáčí a
spousta mladých si pořizuje včely pro
svou potřebu.

Slyšel jsem, že se včelstva často kra-
dou. Je to pravda?
Já s tím naštěstí zkušenost nemám, pro-
tože mám včely na zahradě, ale kolego-
vé, co mají včely na pronajatém plácku
někde u lesa, tak zkušenosti s odcize-
ním včelstva mají. Krade se hlavně ve
slabých letech, kdy je velká úmrtnost.
Letos čekáme také slabší rok, včely po-
stihují choroby.

Které choroby nejvíce ohrožují vče-
ly v Česku?
V současné době nejvíce varroáza. Mů-
žete si ji představit jako takové klíště,
které se přisaje na dospělou včelu nebo
na červíčka, což je první stádium včely.
Tato rána se už nikdy nezacelí a je do ní
přímý přístup všech virů a bakterií. Vče-
ly pak hynou třeba na virus zdeformova-
ných křídel. Dalším problémem je včelí
mor, což je onemocnění plodu. Organis-
mus se jakoby rozteče a stane se z něj ta-
ková kaše. U nás se používá radikální

metoda likvidace, že tam, kde se včelí
mor objeví, se všechno spálí.

Vám samotnému někdy napadla ne-
moc včely?
S varroázou se potýká každý včelař. Já
jsem ji měl ve včelstvu minimálně, to
byly tři kusy a to je v normě. V opač-
ných případech se musí speciálním kou-
řem včelín vyčmoudit, to naštěstí není
tak drastické řešení jako u včelího moru.

Jak včely ovlivňuje nastávající su-
cho a horko?
Samotné horko včelám nevadí, ale díky
suchu je málo rostlin a včely pak nemají
kde opylovat květy. Chování včel se

mění podle počasí, před bouřkou jsou
více útočné a žihadla bolí nebo více úto-
čí, když je člověk zpocený.

Jaký je váš nejoblíbenější med?
Říká se, že nejvíce kvalitní je květový
med. Ten je i můj nejoblíbenější, ale lidi
ho nemají moc v oblibě, protože rychle
tuhne. Velká poptávka je po lesním
medu, protože netuhne a je tmavé barvy.
Lesní med vzniká z výkalů mšic, které
nabodávají jehlice nebo listy na stro-
mech. To, co jim projde zažívacím ústro-
jím a co pak zůstává na jehlicích a na lis-
tech, sesbírají včely a udělají z toho tma-
vý med. Tmavý med, protože je z výkalů
a z produktů stromů obsahuje podstatně
více minerálů a všelijakých příměsí. Tím
je bohatší, ale zdravější je med květový.

Kolik vyprodukujete medu?
Za dobrou sezonu vyprodukuju od deseti
do patnáci kil medu. Letos to nevypadá
na dobrý rok, stejně jako rok minulý.
Med dělám pro svou potřebu a pro rodinu
nebo blízké kamarády. Málokdo také ví,
že je dobré konzumovat med od okolních
včelařů, protože je z pylu místních rostlin
a pomáhá tak organismu mírnit alergie.

Jan Havlíček včelaří v Kamenném
Újezdu. FOTO | M. ŠTEFANSKÝ

Květový med je podle něj
zdravější než ten lesní.
Včelař Jan Havlíček ho
za rok vyprodukuje
10 až 15 kilogramů medů
z jednoho včelstva.

10%

VýstaVní
sleVa!

ZvemeVás na návštěvu našeho stánku
na výstavě HOBBY 2019 v pavilonu T1.

Zastoupení firmy KVS MORAVIA.

Sleva platí při objednání i na našich prodejnách:
• DUPI v pasáži supermarketu TERNO • DUPI Kamna, krby

Rudolfovská 64, České Budějovice • DUPI Chlum u Třeboně
• tel.: 777 109 585 •

· malá lesní technika
· nové traktory Jinma 25 HP a 45 HP
· multifunkční nakladače Norcar

Přijďte nás navštívit na výstavu

Hobby
v Českých Budějovicích

od 8. - 12. 5
na volné ploše 201

K viděNí:

NaBídKa ProNáJmu malé lesNí tecHNiKy.

INZERCE

„Včelaře nečeká dobrý rok“



Řetězová pila
ECHO CS-501SX

Obsah motoru: 50,2 cm3

Výkon (kW/HP): 2,57/3,50
Hmotnost: 4,70 kg

Řetězová pila
ECHO CS-310ES

Obsah motoru: 30,5 cm3

Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
Hmotnost: 4,00 kg

CB PROLES a.s., K. Světlé 2447, České Budějovice / tel.: 387 315 927 / gsm: 731 441 907 www.cbproles.cz

4495,-

4 495,-

6 495,-

5 995,-
14 890,-

17490,-

9 895,-

6 295,-

7995,-

12 995,-

89 990,-

109 990,-

Křovinořez
ECHO SRM-222ES

Obsah motoru: 21.2 cm3

Výkon (kW/HP): 0,71/0,97
Hmotnost: 4,90 kg

Benzínová sekačka
Snapper NX-90s

Motor: Briggs&Stratton
Výkon: 6 HP / Pojezd: ano

Šířka sečení: 53 cm

Vyžínač
ECHO GT-222ES

Obsah motoru: 21.2 cm3

Výkon (kW/HP): 0,71/0,97
Hmotnost: 4,30 kg

ECHO CS 5
Obs

9 89

Zahradní traktor
Simplicity SRD 300
Motor: Briggs&Stratton

Výkon: 27HP
Šířka sečení: 107 cm

Elektrický plotostřih
ECHO HCR-610

Výkon: 700 W
Lišta: 60 cm

Hmotnost: 3,92 kg

Jednoruční
řetězová pila

ECHO CS-2511TES
Obsah motoru: 25,0 cm3

Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
Hmotnost: 2,30 kg

7995,-

1 395,-

1 695,-

9 495,-

3 395,-

7195,-

8 995,-

3 995,-

Ruční foukač/vysavač
ECHO PB-255ES

Obsah motoru: 25,4 cm3

Výkon (kW/HP): 0,79/1,07
Hmotnost: 4,80 kg

13 490,-

15 990,-

Bubnová sekačka
Silver Line R140

Motor: Rato R140
Výkon: 4,5 HP / Pojezd: ano

Šířka sečení: 58 cm

22 990,-

26 990,-

Bubnová sekačka
Stella SLEV

Motor: Briggs&Stratton
Výkon: 13,6 HP / Pojezd: ano

Šířka sečení: 64 cm

Bu

Motor
Výkon: 13,6

Š

Jednoru
řetězová

ECHO C
O

Elektrický vyžínač
ECHO EGT-350

Výkon: 350 W
Napětí: 230 V

Hmotnost: 2,10 kg

Zveme Vás na výstavu HOBBY 2019, venkovní plocha 109!
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LUDMILA MLSOVÁ

TŘEBOŇ | Za výlohou obchůdku Bylin-
ky od Světa v třeboňské Husově ulici
stojí sklenice s náplní svěže červené bar-
vy. Nápoj označený cedulkou Jahodový
sirup s mátou láká kolemjdoucí k ná-
vštěvě. Z přiloženého certifikátu se lidé
dozvědí, že nápoj získal loni 1. místo v
soutěži pro výrobce regionálních potra-
vin Chutná hezky. Jihočesky.

A když do prodejny vejdou, aby si od-
nesli sirup, který porotcům tak zachut-
nal, jsou zaskočeni plnými regály skle-
nic rozmanitých barev. Je škoda vyzkou-
šet jen jednu, když je tady tolik chutí. A
kolik vlastně?

Volkswagen T-Cross
dětský den

Vyobrazený vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,9–5,1 l/100 km, 111–115 g/km.

Přijďte v sobotu 25. 5. 2019 od 9.00 do 15.00 hodin na
již tradiční Volkswagen dětský den do areálu Porsche České
Budějovice na Okružní ulici. Představíme vám naše nejmladší
dítě z rodiny Volkswagen – flexibilní a kompaktní SUV model
T-Cross.

Čeká vás bohatý program po celý den, živá hudba,
westernové vystoupení, skákací hrady a různé soutěže.
Interaktivní pohádka pro děti startuje jako vždy v 10.00
hodin. Dále můžete zkusit zkrotit býka, povozit se na koních,
naučit se pracovat s bičem. Určitě doporučujeme návštěvu
teepee, kde vám indiáni vysvětlí historii a využití tohoto
plátěného obydlí.

Především ale máte perfektní příležitost seznámit se
s novým modelem Volkswagen T-Cross a rovnou ho zkrotit
testovací jízdou.

Přijďte se pobavit, těšíme se na vás!

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche České Budějovice
Okružní 2557, 370 04 České Budějovice, tel.: 387 000 011, fax: 387 000 013,
www.porsche-cb.cz, e-mail: info.cb1@porsche.cz

Lada Čuříková ve svém obchůdku se sirupy. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

INZERCE

Od květin zběhla k sirupům.
Lada Čuříková
prodávala v Třeboni
květiny. Už čtyři roky se
věnuje produkci sirupů a
slaví ve svém novém
zaměstnání úspěchy.
Třeba i ocenění v soutěži.
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„Děláme osmatřicet druhů sirupů.
Myslím, že to dotáhneme do čtyřicít-
ky. Ale už teď máme v republice skoro
největší sortiment, ačkoli jsme jen
malá dílna,“ říká 48letá Lada Čuříko-
vá, majitelka rodinné firmy Bylinky
od Světa.

V malé provozovně připravuje voňa-
vé bylinné a ovocné sirupy zároveň se
svou kolegyní Marií Marešovou. Ně-
které bylinky sklidí na své certifikova-
né přírodní zahradě, další nasbírají v
čisté přírodě Chráněné krajinné oblasti
Třeboňska. Čerstvé ovoce pochází od
pěstitelů z jižních Čech. „První jarní si-
rup děláme z kopřivy, po ní přijde na
řadu pampeliška, pak bezový květ, ja-
hody, máta a meduňka. A tak se dosta-
neme až k podzimu, kdy zpracovává-
me šípek, aronii, rakytník, švestky,“ vy-
počítává.

Jediný odklon od lokálních surovin z

Třeboňska, na kterých si propagátorka
domácích přírodních sirupů bez konzer-
vantů hodně zakládá, je v zimě, kdy pra-
cuje s citrusy a zázvorem. „Ale i ty citru-
sy pocházejí z malých rodinných farem
na Sicílii a v Kalábrii,“ upřesňuje.

Nové profesi se věnuje
pouhé čtyři roky
A tak během zimních měsíců doplňuje
paletu ovocných chutí jihočeských viš-
ní, malin či borůvek například pome-
rančový sirup se zázvorem, citronový s
bergamotem nebo z červeného pome-
ranče s hřebíčkem. „Oceněný jahodo-
vý s mátou nevydrží dlouho, ale nedá
se říct, že by něco byl ležák a něco úpl-
ný hit. Vyberou si tu i maminky, které
naše sirupy používají pro zdravý pitný
režim dětí,“ popisuje Čuříková, která
vychází při výrobě sirupů především

ze starých rodinných receptů. A zpraco-
vává i úrodu, která byla dřív na větším
výsluní. „Vyvinuli jsme třeba rebarbo-
rový sirup, k němuž mě inspiroval re-
barborový koláč. Připadal mi hodně na-
vinulý a příjemný,“ popisuje se zápa-
lem zajímavost ze své ekologické po-
travinářské firmy.

Nové profesi se přitom věnuje teprve
čtyři roky a „zběhla“ k ní z prosperující
kariéry majitelky největšího květinář-
ství v Třeboni. Rodačka ze Strakonic a
absolventka Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy se před 25 lety na-
stěhovala s manželem do Lomnice nad
Lužnicí, kde si spolu otevřeli první kvě-

tinářství.
„Obchod jsme vypiplali z nuly s man-

želem v rodinném domě 2 + 1 v jednom
pokoji. Měla jsem k němu silný citový
vztah, po dvou letech jsme otevřeli kvě-
tinářství v Třeboni. Věnovala jsem se
tomu sedmnáct let, ale nakonec jsem už
dál nechtěla podporovat globální květi-
nový byznys,“ líčí Čuříková dobu zlo-
mu před čtyřmi lety, kdy s květinář-
stvím skončila.

A pro matku dvou synů, kteří měli
tehdy 17 a pět let, to nebylo vůbec snad-
né období. V malém už dělala pro přáte-
le své domácí sirupy a dostala se do
fáze, kdy spala čtyři hodiny denně, aby
stihla povinnosti v obchodě, výrobu si-
rupů i péči o rodinu. Oficiálně otevřela
nový provoz Bylinky od Světa, pojme-
novaný podle známého třeboňského ryb-
níka předloni v říjnu.

„V mém okolí je spousta žen, které
jsou nespokojené v práci a přemýšlejí,
jestli podnikat, nebo ne. Já bych je vy-
zvala, aby se nebály, že podnikání mů-
žou nastartovat z mála, vyzkoušet si to.
A když věří tomu, co umějí a svému
snu, tak to vždycky dobře dopadne,“
radí Lada Čuříková.

Bylinky od Světa vyrábějí osmatřicet příchutí svých sirupů podle starých re-
ceptur. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

drůbež

králíky

u nás
najdete
vše pro

a další
hospodářská
zvířata

Zemědělské potřeby M+S
Hlubocká 11
37361 Hrdějovice

tel.: +420 384 389 196
e-mail: info@zemedelske-potreby.cz
www.eshop-zemedelske-potreby.cz

„ Vyvinuli jsme
třeba

rebarborový sirup,
k němuž mě inspiroval
rebarborový koláč.
Připadal mi hodně
navinulý a příjemný.

INZERCE

Vyrábí je podle starých receptů
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MICHAL BĚLSKÝ

JIŽNÍ ČECHY |Vysoké teploty a sluneč-
né počasí lákalo v dubnu ven spoustu
lidí na procházky nebo vyjížďky na
kole. Zemědělci však optimismem na
rozdíl od výletníků moc nehýří. Nemají
k němu důvod. Byť byla zima po několi-
ka letech na srážky konečně bohatější,
dlouhodobý problém s nedostatkem
půdní vláhy nevyřešila. Situace je však
napříč krajem rozdílná. Nejhorší pod-
mínky na jihu Čech v tuto chvíli panují
na Jindřichohradecku, Táborsku a No-
vohradsku, kde je podle statistik z portá-
lu Intersucho. cz většina půdy ohrožena
výrazným suchem. Týká se to spodní
vrstvy do jednoho metru, ale zejména té
povrchové do 40 centimetrů, jejíž nasy-
cenost je důležitá pro klíčení a růst obi-
lovin, pícnin a jiných krmiv a hospodář-
ských plodin.

„S nedostatkem vody se potýkáme
dlouhodobě. Větší množství sněhu situa-
ci nijak dramaticky nezlepšilo, a pokud
brzy nezaprší, čekají nás opět velké pro-
blémy,“ říká Zdeněk Sviták, ředitel spo-
lečnosti Agra Deštná, která hospodaří
na pomezí Jindřichohradecka, Táborska

a Pelhřimovska. Rozhodující bude po-
dle něho počasí v květnu, kdy velkou
roli v dalším vývoji sehrají teplota a jar-
ní bouřky. „Nesmí však přijít společně s
přívalovými dešti, to se pak do půdy té-
měř nic nevsákne,“ doplňuje Sviták s
tím, že požehnáním by pro hospodáře
byl lehčí a vytrvalý déšť, který nestihne
odtéci pryč.

I když se zkraje roku díky relativně
větší sněhové nadílce dostalo do půdy o
něco více vody než vloni, většina z ní se
však už stihla odpařit. „Může za to pře-
devším rychlé oteplení na začátku roku
a promrzlá zem, která vodu nepustila až
do spodních vrstev půdy,“ vysvětluje ře-
ditelka Regionální agrární komory Jiho-
českého kraje Hana Šťastná.

Problémy by se mohly brzy projevit i
v živočišné výrobě za předpokladu, že
se současný ráz počasí nezmění. „Neby-
la by to sice fatální katastrofa, ale prav-
děpodobně by to vedlo k razantnějšímu
snižování stavů. Dlouhodobá předpo-

věď ale hlásí více srážek na konec měsí-
ce, tak snad se prognózy meteorologů
vyplní,“ dodává Šťastná.

Pozitiva v současné situaci se snaží na-
jít i zemědělec a farmář Jiří Netík, jenž
má polnosti a sady v okolí Týna nad Vl-
tavou a Temelína. „Je pravda, že spodní
vody moc není, ale výraznější problémy
jsme zatím nezaznamenali, i když by to
samozřejmě mohlo být lepší. Vypadá to,
že u nás máme půdu pořád trochu nasy-
cenou. Teď je velmi důležité, aby nepři-
šly ranní mrazy, protože většina stromů
právě kvete,“ doufá Netík.

Ministerstvo chystá fond

Stejně jako Sviták tvrdí, že o letošní úro-
dě více napoví počasí v květnu. „Modlí-
me se, aby bylo příští měsíc chladněji
než loni, kdy byla vedra a hrozilo, že
nám všechno na poli zaschne. To jsme s
počasím bojovali od začátku roku a mu-
seli jsme na jaře hospodařit s pár kapka-

mi deště,“ dodává Netík s tím, že před-
povědi nervózně sleduje každý den.

Charakter jarního počasí v posled-
ních letech donutil řadu zemědělců upra-
vit výběr pěstovaných plodin. V krajině
je tak od podzimu možné vidět opět o
něco více polí s ozimy. Hospodáři si vy-
bírají také více plodin odolnějších su-
chu a rozšiřují se i plochy s víceletými
pícninami. Výhodou je v tomto případě
také chov hospodářských zvířat, díky
kterým se do půdy vrací organická hmo-
ta ve formě hnojiva.

„Od příštího roku navíc budou smět
hospodařit na maximálně třicetihektaro-
vých blocích v erozí ohrožených lokali-
tách. Už teď musí na daném podílů polí a
luk rozbíjet monokultury krajinnými prv-
ky, pěstováním protierozních nebo medo-
nosných biopásů a určitých druhů plo-
din,“ popisuje Šťastná změny, které se bu-
dou týkat všech zemědělců. Nařízení by
mělo pomoci i se stavem spodních vod.

Pro hospodáře postižené suchem na-
víc připravuje ministerstvo zemědělství
Fond nepojistitelných rizik, jenž by měl
nahradit mimořádné kompenzace způso-
bené počasím. „Přispívali by do něj rov-
ným dílem jak zemědělci, tak stát, a to
částkou 600 milionů korun ročně. Zpět-
ná výplata pomoci by byla podmíněna
povinným komerčním pojištěním. Země-
dělská platba by byla řádově stokoruny
na hektar, podle druhu plodiny,“ popisu-
je mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Zároveň však upozorňuje, že by se
sami hospodáři měli snažit následkům
sucha co nejvíce předcházet. „Musí do-
držovat pravidla správné zemědělské
praxe i v období bez výskytu sucha. Po-
kud tato pravidla nedodržují, tak se jim
pak krátí dotace,“ vysvětluje Bílý. Pravi-
dla se týkají zejména způsobu orby, vý-
běru plodin či způsobu hnojení.

Zemědělci se musí v letošním roce potýkat s velkým suchem. Květen roz-
hodne, jaká úroda bude. FOTO | MAFRA

Zimní sněhová nadílka
zemědělcům v boji s
dlouhodobým suchem
nijak výrazněji
nepomohla. Pokud bude
letošní jarní počasí
stejné jako minulý rok,
čekají hospodáře opět
velké problémy.

prezentace a prodejní výstava
9.–11. května 2019

sleva
až 15 %

dům nábytku fajna – lišov u Č. budějovic
Třída 5. května 23, 373 72 lišov u Č. Budějovic

(prodejní plocha 2 000 m2) www.fajna.cz Tel: 387 994 555
E-mail: nabytek@fajna.cz

za asistence zástupců předních Českých výrobců nábytku

INZERCE

Květen napoví, jaká úroda
letos čeká zemědělce na jihu
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MARTIN JIROUŠEK

ČR | Nejlepší filmové kostýmy se loni
objevily ve snímku Hastrman – alespoň
podle ankety Český lev, z níž si sošku
odnesla výtvarnice Eva Kotková z Hlu-
čína. Na svém kontě má přes 150 insce-
nací a desítky televizních projektů. „Prá-
ce s režisérem Ondřejem Havelkou pro
mě byla velkou inspirací, zvláště v těch
nejmenších detailech. Vodníka nerada
vidím ve známých stereotypech,“ říká.

V čem je filmový Hastrman jiný?
Je specifický tím, že z knižní předlohy
byla použita jen část. Soustředili jsme
se na jeho historickou rovinu, kdežto
příběh ze současnosti je redukován jen
na symbolické memento. Základem
v našem vyprávění je pocta přírodě.

Jak se vám spolupracovalo s debutu-
jícím režisérem Havelkou?

Báječně. Kostýmů bylo velké množství,
což vychází z využití folklorních zvyků
nebo pohanských rituálů, které se v Has-
trmanovi objevují. S kameramanem
jsme se dohodli, že každá část bude sty-
lizována do nějaké barvy a atmosféry.
K dispozici jsem měla dvě místnosti
plné kostýmů, ze kterých jsem kompo-
novala výsledné obleky pro komparzis-
ty. Ondřej si nechal posílat obrázky a za-
sekl se například na Hastrmanově klo-
bouku. Měl naprosto jasnou představu,

jak by měl vypadat. Bylo s tím spoustu
práce, ale právě díky detailům se nám
podařilo výsledný dojem povýšit.

Takže má vlastnosti puntičkáře?
Je puntičkář, velice důsledný, stejně to
má i s oblékáním, kdy musí mít v pořád-
ku všechny knoflíčky, správně zastrčený
kapesníček. Proto měl pod drobnohle-
dem i kostýmy a dbal na jejich správnost.

Pocházíte z vesnice, tradují se tam

pověsti o hastrmanech?
Nevím o nich. Možná nevypadají jako
vodníci. Nyní pro mě bylo rozhodující
ukázat, že nejde na první pohled o vod-
níka, tedy s těmi typickými atributy,
jako je frak se šosy. Samozřejmě je tady
cestovní plášť a klobouk, ale vodník
v pravém smyslu slova, co sedí u vrby
při měsíčku a zašívá botičky, to ne.
Jeho vlastnosti se ve filmu projeví zne-
nadání, až někdo poznamená, že tenhle
chlápek je prostě nějak divný. Navíc je
nositel vzdělání, přiveze si s sebou do
vesnice celou knihovnu, takže rozhod-
ně jej nelze zaměnit s tím, jak si u nás
na vesnici představujeme roli vodníka.
Na druhou stranu má ale žábry a drápy,
které skrývá pod rukavicemi, což byl
oříšek pro maskéry. Speciálně ušitých
párů rukavic jsme měli několik.

Kde se inspirujete?
Základním zdrojem inspirace pro všech-
ny návrháře kostýmů jsou pravidelné ná-
vštěvy ve vetešnictvích. Můj nejoblíbe-
nější second hand se dlouho nacházel v
polském Těšíně u Olše. Nejlepší ob-
chod, kde se daly najít ještě neroztřídě-
né skvosty.

Výtvarnice Eva Kotková
získala sošku za kostýmy
k filmu Hastrman.

Vlevo výtvarnice se soškou lva. Vpravo představitel Hastrmana Karel Dobrý
ve filmovém kostýmu navrženém Evou Kotkovou. FOTO | FRANTIŠEK VLČEK
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platí pro zákazníky coopmobil.
pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu Coop Mobil nebo pošlete sms na číslo
8844 ve tvaru: COOPmezera DATUMNÁKUPUmezera ČÍSLO
PRODEJNY (např.: Coop 01042019 12345)
Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.4.2019 do 31.5.2019
ve vybraných prodejnách sítě Coop. dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách Coop odlišovat.
* více informací a úplná pravidla nawww.coopmobil.cz
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JJJupík
aquuua jaaahoda

0,5 l

kofffola
originnnál, 2 l

birrrell
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raJec
mateřídouška

0,5 l
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0,5 l
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0,5 l
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Český lev za kabát pro vodníka
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Německý spisovatel Karl Ludwig Borne: Jsou tisíce chorob, ale...

Tajenka:...jenomjednozdraví.

Německý spisovatel Karl Ludwig Borne: Jsou tisíce chorob, ale...

Tajenka:...jenomjednozdraví.
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JINDŘICHOHRADECKO | Do konce
zápasu zbývalo po oddechovém času do-
mácích pět vteřin. Hradečtí prohrávali o
čtyři body a potřebovali úspěšnou tříbo-
dovou střelou dostat zápas alespoň do
prodloužení. Míč si vzal Lukáš
Stegbauer a trefil jen obroučku, po závě-
rečném klaksonu tak propukla radost
hráčů pražského týmu.
Hradečtí Lions ve finále první ligy

prohráli na palubovce GBA Europe
79:86, druhé utkání v hale Jindřichova
Hradce vyhráli 80:76. V celkovém souč-
tu chyběly Jihočechům k prvnímu mís-
tu tři body a barážové boje se tak odehra-
jí na pražské palubovce.

Celek GBAEurope hledá nadějné hrá-
če po celé Evropě a nabízí jim světové
podmínky a přípravu na americké univer-
zity. „Snažíme se hráče připravit nejen
basketbalově, ale musí mít i dobrý pro-
spěch. Nabízíme jim ubytování na hale,
jedenáct tréninků týdně a plnou péči,“ po-

pisuje netradiční český klub jeho zakla-
datel Matěj Zajíček. Mladíci z této bas-
ketbalové akademie tak překvapili jiho-
český tým a díky vítězství ve finále bu-
dou mít v baráži výhodu domácího pro-
středí. „Je to velmi kvalitní tým se speci-
fickým stylem, který nepraktikuje nikdo

v první lize a ani v nejvyšší soutěži. My
se nedokázali vypořádat s jejich tvrdým
pojetím,“ uznal kvality soupeře hlavní
trenér Lions Karel Forejt. Jihočechům
chyběly ve finálové sérii dvě opory Stani-
slav Zuzák s Janem Tomancem, které trá-
pila nemoc. V posledním letošním zápa-
se na palubovce u Vajgaru začali Hra-
dečtí výborně. Ve druhé čtvrtině zvyšo-
val úspěšnou trojkou na rozdíl 21 bodů
Jiří Hubálek. Mladíci z GBA nepřestali
bojovat a utkání nakonec dovedli do zdár-
ného konce. „Hráli jsme dobře, ale celý
zápas nás srážela tragická úspěšnost střel-
by z volných pozic, proměnili jsme pou-
ze čtyři trojkové pokusy z 21 vystřele-
ných,“ hledá příčiny neúspěchu Forejt.
Ačkoliv jindřichohradecký klub mrzí

prohrané finále a zbavení se možnosti po-
řádání barážového turnaje, zbraně rozhod-
ně neskládají. Zápasy o postup se odehra-
jí o příštím víkendu mezi týmy GBA,
Hradce Králové a Jindřichova Hradce. Z
tria účastníků postoupí do nejvyšší ligy
pouze jeden. „Na baráž budeme komplet-
ní, bude to velký boj. Týmy se navzájem
znají. Hradec Králové sledujeme celou se-
zonu. Bude to o momentální formě a mys-
lím, že i o štěstí,“ přemýšlí Forejt.

Opory chyběli a Hradec finále pro-
hrál o tři body. FOTO | MAFRA

Jindřichohradečtí
basketbalisté nezvládli
finále první ligy
s pražským celkem GBA
Europe a baráž budou
hrát v Praze.

Ochutnejte speciál Volby sládků
i v jižních Čechách!
Po celý květen si mohou lidé v jižních Čechách vychutnat jedinečný pivní
speciál ElDorado. Uvařili jej sládci Plzeňského Prazdroje v rámci programu
Volba sládků a na jeho přípravu použili dva druhy českého chmele a tři slady:
kromě plzeňského ještě bavorský a barevný. Výsledkem je polotmavý ležák
s kvalitní jemnou pěnou.

A kam na tento speciál zajít? Nabízet jej v Českých Budějovicích budou
například restaurace Budějcká Srdcovka na Pražské třídě a Restaurace na
Větrné v Prachatické ulici a v Týně nad Vltavou pak Panča Bar v Komenského
ulici. K dostání bude ale i na dalších místech nejen v regionu, ale v celém
Česku. Jejich kompletní seznam milovníci piva najdou na webu volbasladku.
cz, nebo v aplikaci jdesnapivo.cz. Ta obsahuje i další informace o hospodách
včetně navigace do konkrétní provozovny.

ElDorado je tmavě bronzový ležák s plnou chutí a jemně doznívající hořkostí.
„Ve vůni se nejprve projeví chmelové aroma s ovocným charakterem, to
se dále krásně mísí s esterovým nádechem, který je následně doplněn
sladovými tóny. V chuti zaujme sladová plnost, která je dále doplněna střední,
jemně doznívající hořkostí,“ popisuje speciál sládková Lenka Straková. A jaká
další piva budou moci lidé v programu Volba sládků ochutnat? Po ElDoradu
to v červnu bude speciální ležák, který si vybrali samotní milovníci piva
v rámci online hlasování s názvem Rozmarná volba. V červenci pak bude
následovat lehké svrchně kvašené pivo Sunny Ale.

Profily soupeřů
Hradec Králové
Ve své premiérové sezoně v
Kooperativa NBL vyhráli Sokoli
osm utkání. Tým táhne 203
centimetrů vysoký Pavol
Lošonský, který dosahoval
průměru 17 bodů na utkání, a 207
centimetrů vysoký Peter Sedmák.
GBA Europe
Zajímavý projekt na výchovu
špičkových hráčů. Tým spoléhá na
mladíky, kterým dopřává péči na
top úrovni. To však není zadarmo.
Rodiče hráčů zaplatí za rok v
akademii GBA 320 tisíc korun.
Proti Lions táhl tým španělský
rozehrávač Seikou Sisoho Jawara.

INZERCE

K výhře v lize chyběly tři body
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HAVLÍČKŮV BROD | Střílet góly
umím i ve vyšší soutěži. Naprosto jasný
vzkaz poslal všem pochybovačům hoke-
jový útočník Lukáš Endál, který po
třech sezonách strávených ve druholigo-
vém Havlíčkově Brodě přešel loni v
létě do prvoligových Českých Budějo-
vic. A v týmu jednoho z největších favo-
ritů Chance ligy hned ovládl v ročníku
2018/19 tabulku střelců. „To je možná
asi to jediné, co, doufám, trošku umím:
dávat góly,“ uvedl se dvaatřicetiletý ro-
dák z Havlíčkova Brodu, který zůstane
v týmu i v příštím ročníku.

Celkově jste jich nastřílel sedmadva-
cet, takže po téhle stránce zřejmě
musíte být spokojený. Nebo snad
ne?
Však to byl taky důvod, proč mě do Bu-
dějovic brali. Abych dobře střílel. Po-

řád si ale myslím, že těch gólů mohlo
být víc.

Možná nebýt poněkud hluššího mís-
ta někdy na přelomu října a listopa-
du?
Asi tak. Ale to k hokeji patří, vždycky
nějaká ta krize přijde. Pak ovšem záleží,
jestli se z ní dokáže člověk dostat. A já
jsem rád, že mně se to povedlo. Poděko-
vat musím hlavně rodině, která při mně
stála.

Motor si nakonec zahrál baráž o ex-
traligu, což ve vašem případě byl už
třetí boj o postup do vyšší soutěže v
řadě. I když loni a předloni jste s Bro-
dem bojoval o Chance ligu. Nicmé-
ně ani v jedné baráži jste neuspěl...
Je to tak, co jiného vám k tomu můžu
říct. (krčí rameny) Myslel jsem si, že po
těch dvou zklamáních v Brodě se v Bu-
dějovicích konečně dočkám oslav. Jen- že z toho bylo nakonec zase jen zklamá-

ní.

Zatím si nepřipouštíte, že by tomoh-
lo být vámi? Že třeba nosíte týmům
smůlu?
(usmívá se) Pořád doufám, že mnou to
není, že se jednou dočkám. Dál platí, že
bych si strašně moc přál zažít nějaký po-
řádný úspěch. Tak třeba to zlomím příš-
tí rok.

Proč se podle vás Českým Budějovi-
cím nepovedlo v baráži něco podob-
ného jako Kladnu?
Baráž je složitá soutěž. Popravdě ne-
vím, co na to odpovědět. Jedině snad, že
nám chybělo ještě dalších patnáct bodů.

Nebo možná nějaké vaše góly, pro-
tože vy jste v baráži odehrál pou-
hých pět zápasů. Co se vám stalo?
Při zápase s Kladnem jsem si při jed-
nom střetu u mantinelu pochroumal ra-
meno.

Takže smůlovatý konec sezony se
vším všudy?
Přesně tak. Člověk se těší, připravuje
se, chce pomoct týmu, a pak přijde to-
hle. Chtěl jsem moc hrát, ale nešlo to.

Byla nutná operace?
Naštěstí ne. Zdá se, že už je to dobré.
Ještě mě čeká kontrola a pak už to snad
bude úplně v pohodě.

Sledoval jste na dálku snažení va-
šich bývalých spoluhráčů z Havlíčko-
va Brodu, kteří se i letos chtěli po-
prat o první ligu? Nakonec skončili
před branami superfinále...
Jasně že jsem věděl, jak hrají. To by ani

jinak nešlo. Pořád jsem byl s klukama v
kontaktu. A několikrát jsem se za nimi
byl podívat i v šatně.

Zdá se, že Havlíčkův Brod a České
Budějovice mají v postupových plá-
nech dost společného...
To je pravda, v Brodě postup taky chtějí
už hodně dlouho. Oba týmy by si ho po-
dle mě zasloužily. Jenže se nedá nic dě-
lat, nevyšlo to, tak se musí rvát dál.

Každopádně ale asi nelitujete, že
jste se loni rozhodl opustit mateř-
ský klub a zkusit štěstí v první lize.
Nebo se pletu?
Samozřejmě, že ne. Já jsem strašně rád,
že jsem do Budějovic šel. Dalo mi to
hrozně moc. Ve spoustě věcí. Jako tře-
ba, na čem ještě zapracovat, abych se
mohl posunout dál a být třeba zase ještě
o něco lepší.

Už na začátku loňské sezony jste při-
znal, že semoc těšíte na českobudě-
jovické fanoušky, na skvělou kulisu
při domácích zápasech. Splnilo i to-
hle vaše očekávání?
Rozhodně ano. Je krásné, že i na zápa-
sech s méně atraktivními soupeři je po-
řád plno. To se málokde vidí.

Kdy se začnete chystat na další sezo-
nu?
Co nevidět. Já vlastně kvůli ramenu už
volno měl, takže jakmile to bude mož-
né, musím naskočit.

Ale rodinu si užít ještě stihnete,
mám pravdu?
Jasně, budu chodit s dcerou ven. Moc se
na to těším. Budu dohánět to, co jsem v
sezoně nestihl.

Lukáš Endál kraloval střelcům českobudějovického týmu v zákaldní části
první ligy. Dal v ní 22 gólů. FOTO | PETR LUNDÁK, MAFRA

Potřetí za sebou si odchovanec havlíčkobrodského
hokeje Lukáš Endál zahrál baráž o postup do vyšší
soutěže, ani letos se ovšem neradoval.

německý příjem u české firmy

PŘIJME

solidního
řidiče kamionu

pro střední a krátké trasy.
Volné víkendy, velmi dobré pracovní

a platové podmínky.

Dále přijmeme
řidiče malého nákladního

vozu do 12 t,
řidičský průkaz sk. C.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
NA TEL.: 602 163 178, 388 413 898 - 9
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Za Motor se Endál bude rvát dál


