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JURIS REAL, spol. s r.o.

vý

realitní a advokátní
kancelář, vykoupí Vaši
nemovitost za hotové.
Zprostředkujeme i prodej
s možností vyplacení
zálohy. Nabízíme realizaci
dražeb a aukcí. V souvislosti
s prodejem nemovitostí
vyplatíme z vlastních
zdrojů dluhy či exekuce.

Barbora
Mottlová
11. 6. 2021
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Hra vylákala studenty
od počítačů na vzduch
VÝZNAMNÍ RODÁCI Z BĚLÉ

Herec, vědec a další slavní
patří do historie Bělé ...str. 2

SHOWBYZNYS ZTRÁCÍ NA VÁZE

Magnusek shodil 75 kilo,
hubnou i hvězdy Ulice ...str. 4

Účastníci hry se na trase pěšky, během, na kole či na bruslích seznamují s okolím a méně známými historickými místy.
Na checkpointech je čeká vyluštění hádanky, která je navede dál.
FOTO | ARCHIV DVOŘÁKOVA GYMNÁZIA KRALUPY N. V.

Zástupci studentského parlamentu kralupského
gymnázia pro své spolužáky vymysleli hru, díky níž
se studenti po dlouhém odloučení znovu stmelili.
5plus2
■ ROZHOVOR
EVA JAROŠOVÁ
KRALUPY NAD VLTAVOU | Pro své
spolužáky si během koronavirových
opatření členové studentského parlamentu vymysleli soutěž, kterou nyní
celá škola žije. „Během prvních dvou
týdnů se zapojila více než polovina studentů a učitelů a každým dnem to roste,“ říká Radim Sitař, student 3. ročníku
a předseda studentského parlamentu kralupského Dvořákova gymnázia.

Jak vlastně nápad vytvořit soutěž
vznikl?
Přemýšleli jsme nad tím, jak studenty
odtrhnout od počítače a dostat je na
vzduch v době, kdy ještě vše bylo online. Původně se mělo jednat o soutěž
na běžkách, protože v Kralupech po letech napadlo dost sněhu. Ten ale během
příprav roztál, což se ukázalo jako prospěšné. Aktivity jsme převedli na běh,
cyklistiku i chůzi, nově máme i brusle.
Za každý kilometr nasbírají studenti
body a soutěží mezi sebou o pořadí.
K tomu nás napadlo, že by bylo fajn seznámit je s okolím a méně známými historickými místy. Do okolí jsme tedy

umístili různé
checkpointy.

body,

takzvané

Jak velký tým soutěž připravoval
a co na přípravě bylo nejsložitější?
Ve studentském parlamentu je nás kolem čtyř desítek, podílela se valná většina. Máme svůj PR tým, ten tvořil plakáty a příspěvky na sociální sítě. Další
lidé rozmisťovali checkpointy po trase,
jiní pracovali na upoutávkových videích. Zhruba pětičlenný tým pak vymýšlel samotnou soutěž. Obtížné bylo
vytvořit systém zapisování, jak mají
soutěžící dokázat, že třeba uběhli 15 kilometrů. Rozhodli jsme se jít cestou záznamových aplikací, do těch studenti zaznamenávají své výkony a posílají
screenshoty. Celé jsme to naprogramovali přes Google formuláře a tabulky,
aby to mohlo běžet automaticky.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

ČESKÝ JULES VERNE

Rudolf Faukner psal sci-fi
a učil lidi vyrábět rádia ...str. 8

PETRA DRVOŠTĚPOVÁ

S biokosmetikou našla inspiraci
v Koreji, uspěla v Británii ...str. 10
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Tréglova Bělá má i další slavné
Kořeny nedaleko
Bezdězu má herec
Václav Trégl, ale třeba
i vědec světového jména
Vladislav Kruta.
EVA JAROŠOVÁ
BĚLÁ POD BEZDĚZEM | Byl o tři
roky starší než Jan Werich a o rok dříve
zemřel. Dvakrát se potkali na prknech,
co znamenají svět. Zatímco Jan Werich
se stal součástí učebnic literatury, jeho
vrstevníka a kolegu Václava Trégla si
pamatuje mnohem méně lidí. Nezapomněli na něj ale v jeho rodné Bělé pod
Bezdězem, kde se po něm jmenuje ulice
a pravidelně se tam koná festival amatérského divadla Tréglova Bělá. Trégl za
svůj život ztvárnil ke dvěma stovkám
rolí ve filmu, působil i v několika pražských divadlech.
Kořeny v Bělé pod Bezdězem má
i další osobnost spojená s divadlem a filmem, a sice Miloslav Disman, rovněž
vrstevník Wericha a Trégla. Byl divadelním a rozhlasovým režisérem a dramaturgem a zakladatelem rozhlasového
dětského sboru, který byl pak pojmenován po něm.
Narodil se zde i jeden z našich nejvýznamnějších fyziologů, přední odborník v oboru dějin lékařství, vědec světového jména Vladislav Kruta.
Ke konci první světové války se Krutovi přestěhovali do Prahy a desetiletý
Vladislav začal studovat na vinohradském gymnáziu. Roku 1926 se nechal
zapsat ke studiu na Lékařské fakultě
Univerzity Karlovy, po promoci byl
jmenován řádným asistentem Fyziologického ústavu pražské lékařské fakul-

Herce Václava Trégla připomíná pamětní deska na domě, Purkyňova ulice
zase rodáka Emanuela Purkyněho. FOTO | FOTOGRAFICKÁ SBÍRKA MUZEA PODBEZDĚZÍ
ty. Velmi brzy začal odborně publikovat na evropské úrovni. Dva roky pobýval ve Francii, odkud pocházela i jeho
žena. V roce 1939 tam oba znovu odjeli
a Vladislav se přihlásil do armády.
Osud ho zavedl do Anglie, působil
jako lékař k 311. bombardovací peruti,
která měla svou základnu poblíž Oxfordu. V květnu 1941 byl přeložen jako lékař k právě vzniklé 313. stíhací peruti.
Brzy nato byl povýšen do hodnosti Flyong Lieutenant (kapitán). V říjnu 1942
byl uvolněn pro speciální úkoly výzkumného ústavu v Oxfordu, kde se převážně zabýval otázkou výživy. Od roku
1943 se významně podílel na výuce našich mediků v Londýně a na přípravě poválečného vysokoškolského zákona.
Počátkem června 1945 se vrátil z Londýna přes Plzeň domů do Prahy jako vedoucí druhé zdravotnické výpravy. Po
válce se stal na ministerstvu zdravotnic-
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STAROKOLÍNSKÉ JAHODY

SAMOSBĚR JAHOD

každý den včetně sobot a nedělí od června 2021,
dle počasí Od 7.00.hod. do 20.00.hod,
Lokalita „Na Čerpačce“, Starý Kolín
Objednávky na natrhané jahody přijímáme
od června na tel.: 321 764 141

Aktuální informace na www.starokolinskejahody.cz

tví přednostou oddělení pro pomoc Spojených národů UNNRA a členem komise pro vybudování první československé továrny na penicilin. „Zásluha o to,
že v Roztokách u Prahy tato továrna skutečně vyrostla a zahájila provoz, se připisuje hlavně docentu Vladislavu Krutovi,“ uvedl Josef Müller z Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem.
Kruta působil ve Fyziologickém ústavu v Hradci Králové a v roce 1951 byl
jmenován přednostou Fyziologického
ústavu Masarykovy univerzity v Brně.
V červnu 1968 podepsal petici 2 000
slov. „O rok později ještě stačil připravit mezinárodní konferenci ke stému výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně
a její příspěvky knižně publikovat. Pak
nastaly potíže. Pracovní poměr s ním
byl rozvázán k 31. červenci 1970. Musel se vzdát i předsednictví jak České fyziologické společnosti, tak i lékařské
sekce Společnosti pro dějiny vědy
a techniky,“ řekl Josef Müller.
Získal Cenu lékařské společnosti za
monografii L. E. Purkyně 1869–1969 a
práci na přípravě 38. Mezinárodního
kongresu Association des Physiologistes v Brně. Po svém penzionování ještě
chvíli docházel do ústavu, v posledním
období tajně, aby zde dokončil poslední
svazek Opera omnia J. E. Purkyně. Poslední roky jeho života poznamenala nemoc, zemřel 9. září 1979.
Některé bělské ulice jsou pojmenované po osobnostech, které se tam sice nenarodily, ale zapsaly se do historie města. Například Umlaufova ulice připomíná vojáka Josefa Umlaufa.
„Po službě v Rakousku, Itálii a v Čechách odešel jako setník dělostřelectva

do penze. Roku 1852 se z Prahy přestěhoval do Bělé, kde se plně věnoval své
zálibě – studiu regionální historie. Prostudoval archivy v Železném Brodě a
v Bělé a získané poznatky využil k napsání dějepisu obou měst. Bělská kronika však nebyla tiskem vydána a její rukopis je uložen v knihovně Národního
muzea v Praze. Skládá se z úvodu, vlastní kroniky a dodatků na 1 102 stranách.
Josef Umlauf je pohřben na starém hřbitově v Bělé pod Bezdězem,“ připomněla Jitka Kotková, vedoucí Muzea Podbezdězí – pobočky Muzea Mladoboleslavska.
Velenského ulice je pojmenována na
počest Oldřicha Velenského. „S uměním
knihtisku se patrně seznámil u Mikuláše
Klaudiána v nedaleké Mladé Boleslavi.
V roce 1519 si pak v Bělé pod Bezdězem
založil vlastní tiskárnu. Velenský tiskl
především překlady – například spis Erazima Rotterdamského „O rytíři křesťanském“ (1520), který také obsahuje nejstarší vyobrazení tiskárny a jejího zařízení. Ale nebál se tisknout i satirické spisy
namířené proti papeži. Za svého působení v Bělé Velenský vytiskl celkem devět
titulů. Velenského tisky patří ke kvalitním knižním produktům. Tiskárna v roce
1522 vyhořela a krátce nato Velenský
přesídlil do Benátek nad Jizerou,“ přiblížila Jitka Kotková.
Purkyňova ulice zase připomíná Emanuela Purkyně, mimořádně významnou
osobnost z hlediska historie nejen lesnictví či botaniky, ale i naší obecné
a užité meteorologie, klimatologie a mikroklimatologie. „Bohužel jeho studie
nebyly v plné šíři publikovány a drobnější stati v poměrně málo rozšířených
lesnických časopisech zapadly,“ podotkla Jitka Kotková s tím, že byl synem slavného biologa Jana Evangelisty
Purkyně, po kterém zdědil velké nadání. Hluboký zájem měl nejen o přírodní
vědy, ale i o výtvarné umění a hudbu,
ovládal mnoho moderních evropských,
orientálních i klasických jazyků. Studoval na lékařské fakultě, ale více než medicína ho lákaly přírodní vědy, a proto
přešel na filozofickou fakultu, na níž
v roce 1857 nabyl doktorské hodnosti.
„Již od roku 1855 odborně pracoval
v botanickém oddělení Muzea Království českého jako kustod botanických
sbírek, krátce vyučoval také jako
suplent profesury na dvou pražských
gymnáziích. Velký zájem o různé obory
botaniky ho pak v roce 1860 přivedl na
lesnickou školu v Bělé pod Bezdězem,
kde působil jako profesor různých přírodovědných předmětů až do svého náhlého úmrtí,“ doplnila Jitka Kotková.
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Hra vylákala studenty
od počítačů na vzduch
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Jak vlastně soutěž probíhá?
Každý student i zaměstnanec školy už
je automaticky účastníkem, nemusí se
nikam přihlašovat. Po absolvování kilometrů je potřeba otevřít formulář a do
něj aktivitu zaznamenat. Je na výběr, jakým způsobem kilometry soutěžící absolvoval – zda na kole, pěšky či běžel
nebo jel na bruslích. Pak se nahraje
screenshot záznamové aplikace. Následně systém vše přepočte na body a člověk vidí, jak je vysoko v tabulce. Když
se soutěžící rozhodne vypravit na takzvané checkpointy, má souřadnice
k prvnímu. Jsou ale vždy tři za sebou
v lince. Podle souřadnic se dostane
k prvnímu bodu, tam obdrží kód a najde
směrovač, který ho navede na další
checkpoint. Už se ale nejedná o souřadnice, ale o šifru. Může to být hádanka či
třeba matematický příklad, každopádně
vyluštění není vůbec jednoduché. Pokud vyřeší správně, dostane se do dalšího bodu a tam je další šifra. Čím vzdálenější je místo, tím více je bodů. Nejbližší bod je zhruba tři kilometry od centra
města, nejvzdálenější kolem padesáti kilometrů vzdušnou čarou. Kdo by chtěl
vyřešit všechny šifry, může mu to trvat
přes týden. Řada studentů ještě všechna
místa nenašla.
Jaký je o soutěž zájem?
Pan ředitel si původně myslel, že se z našich 450 studentů zapojí necelá stovka.

Já jsem byl optimističtější, ale výsledek
předčil i mé očekávání. Během prvních
dvou týdnů se zapojila více než polovina
Radim Sitař
studentů a učitelů
FOTO | ARCHIV R. S. a každým dnem to
roste. Máme pozitivní ohlasy, že se po dlouhé době dostali
znovu do kondice nebo že je to stmelilo
s rodinou, se kterou po večerech řeší šifry. Ze zpětné vazby i účasti mám velkou radost. Se školním rokem budeme
se soutěží končit, na tradičním vítání
prázdnin ji vyhodnotíme. Zatím ti nejaktivnější studenti ušli třeba 1 300 kilometrů – za měsíc a půl je takový výkon
obdivuhodný. Do budoucna máme
v plánu soutěž nabídnout i veřejnosti.
Co dalšího studentský parlament
v době koronaviru tvořil?
Vzhledem k tomu, že jsme chystali
vždy akce ve škole jako Festival svobody, Dny země a další, během distanční
výuky nám trochu opadla morálka, protože jsme nic takového dělat nemohli.
Zaměřili jsme se ale na to, co mohou studenti dělat doma. Pořádali jsme alespoň
turnaje v e-sportech, počítačových
hrách – původně jen na naší škole, následně jsme zapojili další dvě školy. Začali jsme připravovat podcasty s našimi
absolventy, které jim mohou pomoci při
výběru vysoké školy. Uspořádali jsme
fotosoutěž s tématem Krásy mojí obce

v reakci na opatření zakazující pohyb
mimo obec. Další projekty máme v přípravě, ale tím, že už začala prezenční
výuka, je času méně.
Jak jste sám prožíval, když byla
distanční výuka?
Nejvíc mi vadilo, že jsem ztratil prostor
pro soustředění a možnost efektivně pracovat. Když jdu do školy, je to prostředí
automaticky určené k tomu, že se tam
mám učit. Ale najednou vše bylo zavřené a já byl omezený na prostor mého pokoje. Bylo složité si stanovit hranice
a plně se soustředit na jednu aktivitu. Samozřejmě mi vadila omezená možnost
se setkat s přáteli, ale tam šlo alespoň se
vidět online nebo třeba jet na výlet. Horší byl ten druhý lockdown, to byly na
studenty kladeny vysoké nároky. Těšil
jsem se, až se škola otevře – se spolužáky ale nemáme jednotný názor, je to tak
půl na půl.
Vy jste letos předsedou studentského parlamentu, jak hodnotíte svoje
volební období, co se nejvíc povedlo?
Asi největší radost mám ze soutěže DG
Race, protože se nám povedlo znovu
stmelit školu. Měsíce jsme kvůli distanční výuce byli rozděleni a najednou měli
všichni společné téma. Na našem parlamentu si nejvíc cením toho, že je tam
skvělý kolektiv napříč věkovými skupinami. Všichni spolu dokážou spolupracovat, za to jsem rád.
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ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
KRÁTCE
Staví se domov pro osoby
s autismem
MLADÁ BOLESLAV | V Mladé Boleslavi pokračuje výstavba Domova pro osoby s nízkofunkčním autismem. Toto zařízení vzniká rekonstrukcí objektu
v Havlíčkově ulici, který je přilehlý
k areálu Centra 83. Rekonstrukce objektu skončí letos, nový domov má být uveden do provozu od začátku roku 2022.
Projekt s náklady ve výši zhruba 20 milionů korun vzniká s podporou Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt reaguje na stávající plně nedostačující zajištění kapacit pobytových sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS) ve Středočeském kraji, především pro ty se
zvláštními potřebami souvisejícími s
problematickým chováním a vyžadujícími tudíž vysokou míru podpory. (eva)
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PEUGEOT
EMOTION DAY
1. 6. – 23. 7.
Vyrazte na naši roadshow a otestujte
si modelovou řadu Peugeot včetně
100% elektrických a plug-in hybridních vozů
32 MĚST – SOUTĚŽE O ZAJÍMAVÉ CENY –
OBČERSTVENÍ

REZERVUJTE SI JÍZDU NA
PEUGEOTEMOTIONDAY.CZ

PEUGEOT FINANCE by ESSOX

16. 6. MLADÁ BOLESLAV, TESCO

22. 6. KOLÍN, TESCO
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Česká republika

Showbyznys ztrácí na váze
Říká se, že „doba covidová“ přeje tloustnutí, ovšem řada známých tváří je důkazem,
že výrazně zhubnout se při pevné vůli dá kdykoliv. Třeba režisér Tomáš Magnusek je
po odbourání 75 kilogramů tuku jak novým člověkem. Recepty na úspěch jsou různé.
Xindl X vsadil na stovky nachozených kilometrů, Martin Zounar na psí smečku a hvězdy
seriálu Ulice se motivují vzájemně.
Text: redakce, Zdroj: Expres.cz, Foto: archiv MAFRA, archiv T. Magnuska a AOS Publishing, Instagram Xindla X, Instagram Martina Zounara, Ivan Kahún

TĚŽKOTONÁŽNÍ MAGNUSEK
SHODIL 75 KILOGRAMŮ

➧

Moc nechybělo a režisér a příležitostný
herec Tomáš Magnusek málem strhnul váhu svými takřka dvěma metráky.
Od roku 2004 patnáct let jen tloustl
a podle svých slov za tu dobu nabral
k původním sotva 80 kilogramům dalších
sto. Teprve během pandemie se rozhodl
se sebou něco udělat. A impulsem nebyly
ani tak rady lékařů jako obyčejná, ale
o to silnější mužská ješitnost. „Už jsem si
na něj ani neviděl, a to jsem si řekl: Chlapče, to je špatně, moc špatně… Tak to se
musí změnit,“ citoval 36letého Magnuska
server Expres.cz. Během necelého roku
shodil neuvěřitelných 75 kilogramů. Podařilo se mu to nikoliv nějakou brutální hladovkou, ale radikální přestavbou jídelníčku
a dostatkem pohybu. S odtučňovacím
procesem souviselo i chirurgické odstranění kožního převisu z břicha. Ze svých
zkušeností se poté někdejší „těžkotonážní“ režisér vypsal v knížce Slasti a strasti
Tomáše Magnuska ...aneb Jak jsem zhubl
75 kilo.

POMALU, ALE JISTĚ A ZDRAVĚ. TAK HUBNE ZOUNAR
„Leze to pomalu, ale jistě, váha ukazuje 112 kilogramů,“ informoval Martin
Zounar na sociální síti, kam teď pravidelně umisťuje zdravé recepty i tipy
výživových odborníků. Oblíbený herec se s nadváhou potýká dlouhé roky,
zkoušel nejrůznější zázračné diety, ale výsledek nebyl slavný. Známý „jo-jo“
efekt se dostavil s železnou pravidelností. Zounar proto díky radám obezitologa od března spoléhá na vyváženou stravu a dostatek pohybu, třeba v podobě dlouhých procházek se svou psí smečkou. Za cíl si 54letá hvězda seriálu
Ordinace v růžové zahradě 2 vytyčila shodit z téměř 120 na necelou stovku.

➧

XINDL X VSADIL NA CHŮZI A „SUCHÉ MĚSÍCE“
Ani když se před dvěma roky účastnil taneční soutěže StarDance, nezhubl
zpěvák Xindl X tolik kilogramů, jako za poslední tři měsíce. Dopomohla mu
k tomu každodenní chůze i vyškrtnutí alkoholu. Kvůli zdravotním komplikacím se muzikant vlastním jménem Ondřej Ládek rozhodl skoncovat
s popíjením v lednu. Přidal pravidelnou chůzi, kdy nachodil už 850 kilometrů
a za čtvrt roku měl 15 kilogramů dole. „Kromě chůze ještě jednou týdně hraju
beach volejbal a padel (hra podobná tenisu a squashi, pozn. red.). Kilometry
na hřišti ale nepočítám,“ prozradil 41letý Ládek, který sice nemá jídelníček
na míru, zato si prý oblíbil aplikaci, jež mu počítá každou snědenou kalorii.

➧

HVĚZDY ULICE SHODILY DESÍTKY KILO TUKU
Zdá se, že hraní v nekonečném seriálu Ulice je dobrá odtučňovací kúra. Hned tři jeho protagonisté v poslední době
hlásí radikální změnu své hmotnosti. Tak třeba 69letá Jitka Smutná si nedávno „odlehčila“ o 20 kilo. „Oblíbila jsem si
svůj lehčí jídelníček. Chce to přemýšlet a trochu se té nezdravé stravy, knedlíků, tučných jídel, buchet a sladkých nápojů
bát. Tedy bát se stáří s nadváhou, nepohyblivostí,“ vysvětlila. Doslova jiným člověkem se ale stal Jan Řezníček, jenž se
svou „nomen omen“ rolí řezníka korespondoval i fyzickou podobou. S hubnutím začal vloni v září a od té doby má dole
už přes 40 kilo. Jako první z této trojice změnil životosprávu Pavel Novotný alias zloduch Radek Mastný. „Začal jsem
trpět bolestmi kolen, podstoupil jsem několik operací, které nevedly k cíli, bolesti neodezněly. Tak jsem zhubl 30 kilo tím,
že jsem najel na zdravý životní styl,“ prozradil. Kvůli operaci ledvinových kamenů pak shodil dalších 10 kilo.

VŠECHNO

BU DE

NO VÉ

DÍ KY KLA D IV U .

VYTVOŘ SI PROSTOR
Grilovací uhlí
a brikety
- 3 kg
4236293,
4234775
např. uhlí

Gril Black Moon

- na dřevěné uhlí
- grilovací plocha Ø 58 cm
- integrovaný teploměr
a regulátor přívodu
vzduchu v poklopu
10150361

Podpalovač

- 120 ks
- ekologický
10209208

65.-

179.-

Grilovaací kleště

- 37x4x3,,55 cm
- nerezovvé
5872101

2850.Platnost od 11. 6. 2021 do vyprodání zásob, nejdéle však do 24. 6. 2021. Změny cen po 24. 6. 2021
možné. Za chyby a omyly v textu, tiskové chyby a za barevné odchylky u zobrazení neručíme.
Vyobrazení produktů může být pouze ilustrativní. Všechny ceny včetně DPH.

199.
9.-
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Marilyn Monroe byla rozkošný
diblík, tedy moje krevní skupina
Už od malička se Barbora Mottlová chtěla stát
oblíbenou „pupupidu“, tedy Marilyn Monroe, a uchytit
se v showbyznyse. A to se jí i splnilo. Hraje, tančí,
moderuje, zpívá, nyní dokonce natáčí pořad pro ženy
a dívky, co chtějí být zdravé a fit s názvem Formuj
se s Mottlicí. Ke štěstí jí už chybí jen ten, jak říká,
„správňák pro život“, který nejde jen po vzhledu. „Kdo
se lehce zamiluje očima, nemůže být chlap pro mě,“ míní.
5plus2
■ ROZHOVOR
DITA BRANČÍKOVÁ
ČR | Ačkoliv ráno vstává v půl šesté,
aby si šla zaběhat, tvrdí o sobě, že štíhlá
laňka z ní nikdy nebude. Barbora
Mottlová je přitom vyhledávanou tváří,
která se už dvakrát prosadila i na titulní
stránku prestižního časopisu Playboy.
Odmalička jste prý měla sen stát se
Marilyn Monroe. Čím vás tato ikona
50. let minulého století fascinovala?
Už jako dítě jsem vnímala její sex-appeal.
A líbilo se mi i to, jaký je rozkošný diblík.
Byla to přesně moje krevní skupina. Až
o mnoho let později jsem ale pochopila,
že být sexsymbol neznamená vždycky
med. Její osud byl smutný a rozhodně
bych s ní neměnila.
Takže vás tak lidé vnímají? Lichotí
vám to?
Zatím určitě! Ono se to s přibývajícím věkem jistě změní a pak budu hořce plakat.
Moje geny jdou totiž spíš proti mně. Mám
sklony ke tvorbě svalů a celulitidě. Nekouřím, nepiju, neberu drogy, ale bohužel jídlo miluju a neodepřu si dobrůtky. A to se
na mojí figuře dosti podepisuje. Ráda ale
sportuju, a tak si to tím alespoň trochu
kompenzuju. Štíhlá laňka ze mě ale asi nikdy nebude.
Věříte tomu, že hezké ženy to mají
v životě jednodušší?
Nevěřím. Ono se to lehce řekne a ještě
snadněji se tomu uvěří. Ale kdo vlastně
krásnou holku bere vážně? Hledá něco

Barbora Mottlová

hlubšího než vnější krásu? Hezké holky se
snadno škatulkují a většina lidí už dál nedohlédne. Je o ně větší zájem, ale za jakou
cenu. Nedávno mi říkal kolega v divadle,
že jeho kamarád, který mě v životě neviděl, je do mě blázen. Pobláznil se ale jen do
mé mediální tváře, možná spíš těla. Ale
o tom, kdo jsem, takový chlapík nemůže
mít ani potuchy. Proto vím, že kdo se lehce
zamiluje očima, nemůže být chlap pro mě.
A kdo je tedy chlap pro vás?
No, to je jednoduché. Líbí se mi chlapi,
kteří jsou osobnosti, ale nemají potřebu
světu nic dokazovat a servírovat se na podnose. Nikomu nevnucují, co dokázali,
nebo jakým jezdí autem. Svých schopností jsou si vědomi a prostě se to ukáže přirozeně. Mám ráda pohodáře, kteří mě rozesmějí. Mají rádi život. Cestují, poznávají
a baští jako já. Chlapi, kteří svoje děvče
podrží a opatrují.
Máte teď nějakého takového vedle
sebe?
Takhle, nikdy jsem neměla víc nápadníků
než teď. Ale já už pomalinku pomýšlím
na založení rodiny a chci se usadit. Takže teď už by to chtělo toho správňáka
pro život. Zatím jsem takového nepotkala. Známý obličej mi v tom pravda asi
moc nepomáhá. Mediální povědomí je
o mně podstatně jiné, než je skutečnost.
To, že ráno v 5:30 vstávám, jdu si zaběhat a žiju zdravě, není tak atraktivní, jako
když si vezmu šaty s výstřihem, vysoké
lodičky a jdu na večírek.
Dostala jste někdy od někoho košem?
No bože! A kolikrát. Se mnou to asi také
nebude úplně jednoduché. Pokud si chlap
vedle mě nevěří, neustojí to. Jsem silná, sa-

Narodila se 18. července 1986 v Praze. Je hlavně modelkou a divadelní herečkou.
Na střední škole studovala obor Módní návrhářství, poté absolvovala Vyšší odbornou
školu herectví v Praze a následně chodila na Univerzitu Jana Amose Komenského
v Praze - bakalářský obor Scénická a mediální studia.
■ Hereckou kariéru začala v Divadle F. X. Šaldy v Liberci.
■ Známá je hlavně ze seriálů jako Ošklivka Katka, Obchoďák, Přístav či Ulice. Zahrála si
i ve filmech - například Obsluhoval jsem anglického krále či Gangster Ka: Afričan.
■ Kromě herectví a modelingu se věnuje zpěvu a moderování.
■
■

mostatná a schopná. Nebudu slevovat.
Prostě musí být pán nade mnou, abych si
já mohla dovolit ten luxus být i křehká.
Studovala jste módní návrhářství,
proč dnes nejste návrhářka?
Nejprve jsem studovala lyceum. Měla
jsem dobré známky, a tak si rodiče mysleli, že bych mohla být nějaká kapacita.
Doktorka nebo právnička. To byl ale velký omyl. Potřebovala jsem se nějak
realizovat a tvořit. Tak jsem potom po velkém neúspěchu
přešla na oděvnictví. Měla
jsem trochu divokou pubertu, takže začátky
byly těžké, ale pak
jsem se našla. Škola,

spolužáci i kantoři byli skvělí. Mám na ně
spoustu úžasných a vtipných vzpomínek.
Věděla jsem ale, že chci studovat herectví, a tomu se i naplno věnovat.
Když se mu nevěnujete, sednete si
klidně za kasu v obchodě nebo prodáváte reality. Jaká tedy je skutečná
Bára Mottlová?
To by bylo asi na dlouho. Jsem hodně barevná a jako správná Račice jsem
prostě všechno. Veselá,
bláznivá, nenasytná, milující a hodná. Věřím,
že jsem především
dobrý člověk.

FOTO | HERMINAPRESS
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Co byste pravděpodobně dělala, kdybyste se do uměleckého prostředí nedostala?
Tak by mě tam asi přivedla vášeň. Já do
uměleckého světa prostě patřím. Díky covidu jsem si zkusila pár dalších profesí,
ale umělkyně jsem tělem i duší. Nedá se jinak. Jediná jiná, pro mě druhá možnost, je
milující manželka a matka pěti dětí.
Neláká umělkyni filmová kariéra?
Já jsem převážně divadelní herečka. Asi
tomu chtěl víc osud, nebo nevím. Před kamerou se tak jistá v kramflecích necítím.
Ale rozhodně filmové role neodmítám.
Nejraději bych si zahrála někoho složitého, postavu, kterou musíte nejdříve nastudovat, jako třeba psychicky narušenou holku nebo prostě nějakou bláznivku. Ale
i akční hrdinka by byla úžasná role.
No, uvidíme, co dalšího mi život přivane.
A co reklamy, ty vás také živí?
Reklamy jsou už dlouhou dobu neskutečně finančně podhodnocené. Agentury se
nestydí poslat nabídku na televizní reklamu pro velké firmy za směšných pár tisíc.
Jsou lidé, kteří na takový casting jdou.
Já tohle ale rozhodně nepodporuju.
Co vás tedy teď čeká v tom vašem
uměleckém světě?
Samé oprašovací zkoušky, Letní scéna
Harfa a natáčení pořadu Formuj se s MottINZERCE

V jednu chvíli jste úspěšnou modelkou a herečkou, abyste pak kvůli pandemii na čas
přišla o obživu, a proto šla „za kasu“. Barbora Mottlová svou brigádu u pokladny ale
brala s úsměvem, zaučení trvalo jen krátce,
a jak sama říká, práce ji docela i bavila.
FOTO | ARCHIV B. MOTTLOVÉ A HERMINAPRESS

licí. To je pořad s nadhledem a humorem,
taková pohodička s pár super tipy, jak být
fit, zdravější a krásnější. Na nic si tam nehraju, jsem sama za sebe. Rozhodně nejsem žádný guru, spíš motivátor a kominda. A také se konečně vrhneme na nějaké
filmy, které byly odloženy. Už se nemůžu
dočkat být zase ve svém!
Takže budete trávit léto divadelně?
Rozhodně divadelně a před kamerou. Ale
konečně také cestováním. Chystám se

na Sicílii a do Alp, dát si pořádně do těla.
Cestování zbožňuju, cestování je svoboda. A mně se líbí všude. Pod stanem i v luxusním hotelu. Na pláži i na túře. Jako
dítě jsem milovala i dětské tábory. Zbožňuju Itálii, ať už hory nebo moře. A to
skvělé jídlo. Ale nadšená jsem byla třeba
i z Bali. Když máte dobrého průvodce, ať
už fyzicky, nebo třeba pro inspiraci stačí
Instagram, zažijete mnohé.
Na co jste ve svém životě pyšná?

Možná vás to překvapí, ale na to, že nekouřím, nepiju a nefetuju. Asi působím jako
party girl, co se ráda baví. A to také platí.
Ale dám si vodu, čaj a můj humor bohatě
stačí, aby bylo o zábavu postaráno. Mám
čistou hlavu a vím dobře, co dělám. Neponocuju. To si raději přivstanu a jdu si zaběhat nebo na jógu. Kdyby to mělo znamenat, že pak ze mě po umělecké stránce nic
nebude, protože neutužuji vztahy s režiséry a producenty, tak ať. Jsem sama sebou
a raduju se ze života, jaký mám.

8 11. června 2021

Česká republika

Co dělat, kdyby přišli Marťané
Rudolf Faukner je občas
přezdívaný český Verne.
Od smrti spisovatele,
jednoho z prvních autorů
české sci-fi, uplyne právě
v pátek přesně 50 let.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Když se prvorepublikový kantor
Rudolf Faukner postavil toho dubnového rána roku 1938 před své žáky
v V. chlapecké škole na pražském Žižkově a oznámil, že se jde do blízkého
parku Židovské pece na cvičení, děti zajásaly. Učitel chtěl předvést simulaci
útoku bojovým plynem a zapálil směs
prudce jedovatého arsinu. Děti pak učil,
jak se nenadýchat, jak použít masku
nebo kam se postavit, aby
je smrtící kouř neotrávil.
Cvičením pedagog reagoval na válku, která se nezadržitelně blížila. Zároveň
uplatnil i obrovský zájem o
chemii a fyziku, chemikálie si totiž namíchal sám.
V hodinách ale dětem vyprávěl také o bojích 1. světové války, narukoval totiž coby sedmnáctiletý mladík. Dostal se do italských
hor, kde během střetů sledoval i akustiku a ozvěnu, jevy, které později před třídou demonstrativně vysvětloval právě
na zážitcích z vojny. „Děti ho pro jeho

pokusy, výbuchy i příběhy z války milovaly,“ říká spisovatel Karel Sýs, který
s kolegou Fialou loni vydal o životě spisovatele knihu s názvem Rudolf Faukner – český Verne.

Po škole vyráběl rádia
Rudolf Faukner se narodil v Praze v prosinci 1899. Od mládí miloval fyziku a
chemii, až fanaticky ho fascinoval věděcký pokrok počátku 20. století. Za nejvýznamnější vynález považoval rádio.
„Sám si ho dokázal sestrojit, vyráběl
malé přijímače se sluchátky, kterým se
říkalo ‚krystalka‘,“ vysvětluje Sýs.
Faukner, učitel i řídící na několika
školách, po vyučování doma psal, překládal, ale i montoval malá rádia, která
rozvážel po republice. „Zasazoval se o
to, aby se radiofonie šířila mezi lidmi.
Stát naopak domácí výrobu rádií tehdy
potíral, proti čemuž Faukner ve svých
novinových sloupcích i v rozhlase brojil a dokonce uveřejňoval detailní postupy výroby krystalek,“ popisuje Sýs aktivitu, která pomohla rozhlas
dostat do tisíců zejména chudších českých domácností.
„Měl velké sociální cítění a
velmi se snažil vzdělávat národ,“ dodává Sýs.
Rudolf Faukner se asi nejvíc proslavil jako spisovatel
vědeckofantastické literatury,
v českých zemích patřil k jejím průkopníkům. Po svém prvním románu Gill Fox z roku 1923 – detektivce
o pátrání po geniálním zločinci Gillu Foxovi odehrávající se v severní Africe budoucnosti, v níž byla zavodněna saharská poušť – se na dlouhých 23 let odml-

čel. Těsně po druhé světové válce vydal knihu Narovnaná zeměkoule, příběh o snaze narovnat zemskou osu pomocí řízených
atomových výbuchů, což
mělo způsobit příznivější
podnebí. Boje, exploze,
atomové záblesky a nukleární katastrofa následně
vychýlí Zemi z její dráhy
kolem Slunce a namíří ji
do kolize s Venuší. Srážce
planet nakonec zabrání vyspělí Venušané, kteří vrátí
„modrou planetu“ na její
původní dráhu.

Světový ráj
SSSR a USA

FOTO |
ARCHIV MAFRA

Učitel Rudolf Faukner zkouší se třídou obranu
proti útoku plynem (vlevo nahoře).
Utopistický román Explorer III s ilustracemi
Kamila Lhotáka z roku 1948 (vpravo).
Časopis s texty Fauknera a obrázky Buriana (dole).

Do Fauknerových románů se často dostávaly ideály komunismu. „Věřil, stejně jako mnoho dalších, že po válce se
Rusko a USA dostanou do rovnováhy a
shody, a že nastane určitý světový ráj.
Po roce 1948 se ale odmlčel, protože se
jeho představy nenaplnily. „Mohlo to
být i z politických důvodů, kvůli jeho
úvahám o ‚mírové Americe‘,“ dodává

Sýs, velký Fauknerův fanoušek, sám
jako první četl v šestnácti letech knihu
Explorer III – utopický román z atomového věku o vypuštění stratosférického
balónu s uranovými vzorky, jehož cílem
je ověření teorie o vesmírném požáru.
„Jediný problém vidím v jeho dlouhých
a popisných vědeckých pasážích, které
občas čtenáři, i ti dětští, přeskakovali,“
uzavírá Sýs. Učitel a spisovatel Rudolf
Faukner zemřel 11. června 1971.

INZERCE

Renta z nemovitosti zachránila syna před exekucí
Když manželé Jarmila a Zdeněk Soukupovi odešli do
důchodu a těšili se, že si budou užívat zaslouženého
klidu, dostal se jejich syn Tomáš do vážných finančních problémů. Nedařilo se mu v podnikání, ale
protože doufal, že se to zlepší, půjčoval si stále dál.

volba. Nepřijdeme tak o bydlení a zůstaneme dál vlastníky
našeho bytu. Krom toho za života nemusíme nic splácet
a o vybranou částku se potom sníží hodnota dědictví,“ vypráví paní Jarmila a z jejího úsměvu je znát, že se jí dost
ulevilo.

Potom už mu však nikdo půjčit nechtěl. Neměl peníze na
splátky, ani na vyrovnání dluhu a hrozila mu exekuce.

Manželé Soukupovi se rozhodli pro výplatu jednorázové
částky převyšující milion korun, z níž pomohli synovi zaplatit dluhy, a ještě jim zbylo něco na spokojenější život.

„Když za námi Tomáš přišel, byli jsme v šoku. Nejdřív jsme
se na něj strašně zlobili, jak to mohl nechat zajít tak daleko,“ říká smutně paní Jarmila. „Jenže jsme ho nemohli
nechat napospas osudu.“
Syn manželů Soukupových jim navrhl, že by zastavil jejich
nemovitost, aby mu banka půjčila další peníze. Jenomže
toho se Jarmila se Zdeňkem báli, protože nechtěli v důchodu přijít o svůj byt. A tak začali hledat na internetu
informace o jiných možnostech a dočetli se o Rentě z nemovitosti, kterou poskytuje společnost FINEMO.CZ.
„Když nám zástupce společnosti všechno vysvětlil, věděli jsme, že je to pro vyřešení synových problémů nejlepší

„Teď už je všechno v pořádku. Syn přestal podnikat, našel
si práci a všichni můžeme konečně klidně spát,“ usmívá se
paní Jarmila.

Výhody Renty z nemovitosti:
✓ získáte peníze na cokoli (najednou či postupně)
✓ za Vašeho života nemusíte nic splácet
a nikdy se nesplácí více než cena nemovitosti
✓ zůstáváte bydlet doma a jste nadále
vlastník svého bytu či domu
✓ můžete žít důstojněji a život si více užívat

Chcete vědět víc?
Další informace o Rentě z nemovitosti najdete na webu:
www.rentaznemovitosti.cz. Můžete zde požádat
o orientační kalkulaci a seznámit se
s příběhy klientů.
Můžete také zavolat na tel.: 233 321 850.
Máme licenci České národní banky.

INZERCE

Chraňte se
před alergiemi...

Zdravý vzduch z přírody do vašich domovů
Proč ionizovat vzduch?
» Zlepšíte dýchání,
» odstraníte alergeny a prach,
» ničíte viry a bakterie,
» snížíte působení radonu,
» zlepšíte koncentraci a paměť,
» zlepšíte pracovní výkonnost,
» zkvalitníte spánek,
» zmírníte depresivní stavy,
» podpoříte růst rostlin.

cena 3.490 Kč/ks
při objednání více kusů
sleva 200 Kč/ks

Filtr není třeba nikdy vyměňovat! Stačí
ho jen jednoduše vyjmout a otřít. Účinek
čištění ihned vidíte!

Ionic-CARE® Triton X6 – čistička a ionizátor v jednom
Ionic-CARE® Triton X6 v sobě kombinuje výkonnou čističku vzduchu a
ionizátor. Čištění vzduchu s účinností až 96 % probíhá naprosto nehlučně. Cirkulaci vzduchu v přístroji totiž zajišťuje soustava elektrod,
které pohybují vzduchem pomocí tzv. elektronového větru. Tato moderní
technologie nahrazuje zastaralé, hlučné a energeticky náročné ventilátory. Nečistoty se zachytávají na omyvatelném elektrostatickém ﬁltru.
Na jeho ploše spolehlivě ulpí nejen polétavý prach, ale i chemikálie,
cigaretový kouř, pyly, viry, bakterie, plísně a jiné alergeny. Přístroj
disponuje třemi výkonovými stupni a jeho spotřeba je maximálně 12 W.

Nejprodávanější značka čističek v ČR!
99 % skutečných uživatelů je s přístrojem spokojeno
V červnu 2020 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 1806 uživatelů čističky Ionic-CARE. Ti nejčastěji chválí snížení prašnosti a zmírnění dýchacích potíží. Dále oceňují čističku jako významnou prevenci před
virózami. Spokojeni jsou také s jejím tichým chodem a snadnou údržbou.

Čtvrtinu Čechů trápí alergie! Naše babičky trávily celé dny na louce při sušení sena a alergickou rýmu neznaly. Za posledních
dvacet let se počet alergiků a astmatiků ztrojnásobil a alergická rýma trápí už 40 % českých dětí. Čím to je? Na vině je
především náš „moderní” způsob života, díky němuž trávíme
příliš mnoho času v umělém a nezdravém prostředí, na které
není náš organismus stavěný.

V

bytech a kancelářích dýchá- východu slunce, u moře nebo u tekoume škodlivý vzduch, který do- cí vody či táborového ohně. Zejména
káže zkrátit život i o několik kvůli působení vzdušných aniontů nás
let a cítíme se v něm
tato místa podvědoV bytech a kancelářích mě přitahují a velunavení a nervózní.
Prachové mikročásdýcháme vzduch, který mi rychle si na nich
tice, smog, chemicodpočineme. Díky
zkrátí
život o několik let čističce
ké výpary z uměvzduchu
lých hmot a nábytku, bakterie, viry, Ionic-CARE si takovou příjemnou
spory plísní – všechny tyto nečistoty atmosféru nyní můžete vytvořit i
se v uzavřených prostorách koncen- doma.
trují a my je dýcháme. Škodlivé látky působí na náš organizmus prakDárek ZDARMA!
ticky celé dny a mohou nám způsobit
Ionic-CARE FF-210 – osvěžovač a čisnemalé zdravotní potíže. Nejčastěji to
tič pro lednice, toalety a šatní skříně
jsou bolesti hlavy, nespavost, snížev hodnotě 450 Kč zdarma!
ná koncentrace, alergie, astma, akutTento přístroj neutralizuje pachy a proních i chronická onemocnění plic,
čišťuje vzduch v ledv krajním případě deprese a rakovina.
nici, koupelně, šatIonizace vzduchu: Ovzduší, ve kteně a kdekoliv jinde.
rém trvale pobýváme, by mělo podle
Navíc omezuje výsdoporučení Státního zdravotního ústakyt bakterií, zabraňuvu obsahovat minimálně 1.250 záporných iontů (aniontů) na cm3. A zatím- je růstu plísní a v ledco v přírodě (na horách, u moře, v lese, nici uchovává potraviny déle čerstvé.
u vodopádů) dýcháme vzduch s koncentracemi až 10.000 vzdušných aniontů v cm3, v interiérech, kde žijeme a pracujeme, jsou hodnoty větPro získání dárku
šinou blízké nule. Právě díky vysoké
stačí zadat při obkoncentraci prospěšných vzdušných
jednávce kód:
aniontů je nám tak dobře v lese, při

kód

S6U

Největší nezávislý nákupní rádce a srovnávač cen
Heureka zvolil čističku vzduchu šestkrát po sobě
Produtem roku (v letech 2015 - 2020). Obchod IonicCARE je držitelem zlatého certiﬁkátu Ověřeno zákazníky s hodnocením spokojenosti 98 %.

Akce doprava a dárek zdarma platí do 31.08.2021
volejte zdarma
800 112 111 www.ionic-care.cz
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„S babičkou jsme
sbíraly bylinky“
Petra Drvoštěpová získala s vlastní českou značkou
kosmetiky prestižní ocenění ve Velké Británii.
Zavrhla konveční přístup a věří v čistou sílu přírody.
FOTO |
YAGE

IVETA BENÁKOVÁ
ČR | Přiznejte se, ženy, jak vypadá vaše
kosmetická rutina péče o pleť? Odlíčit,
vyčistit, namazat krémem a jednou za
čas pleťová maska? Mnohé z nás už přidaly i krém na oči, sem tam i sérum.
V korejské péči o pleť je ale kroků deset. „V Koreji a dalších asijských zemích převládá kult krásné a bezchybné
porcelánové pleti. Je tam silně zakořeněn princip péče o pleť, že již od mala se
dívky chrání slunečníky proti sluníčku,
protože slunce je hlavním faktorem, který způsobuje stárnutí pleti a pigmentové
skvrny. A právě tento princip dokonalé
porcelánové pleti je tam tak silně zakořeněný, až se stává jakousi modlou,“ vypráví Petra Drvoštěpová (na snímku nahoře), zakladatelka české kosmetické
značky Yage Organics, která se právě letitou východní tradicí inspirovala.

Eticky získané ingredience
„Jejich péče má deset kroků, například
obsahuje dvoufázové čištění pleti, aby
byla opravdu pořádně vyčištěná, protože pouze v tom případě je schopná přijímat aktivní látky, které bychom do ní
chtěli dostat. Může to znít složitě, ale stačí si pro začátek zapamatovat pravidlo,
že čím řidší je produkt, tím dříve se apli-

kuje do pleti. Kdybychom to dělali naopak, tak z logiky věci vyplývá, že po
použití krému není možné použít tonikum, protože látky by do pleti nemohly
proniknout,“ vysvětluje Drvoštěpová. A
dodává, že základem pro ni je výběr eticky získávaných ingrediencí, z nichž naprostá většina je v certifikované biokvalitě. Ve složení se objevují i látky, které
nejsou pro Evropu ani Ameriku běžné,
jako například fermentované látky.

Vyčistit, vyživit a chránit
A jestli je to použitelné i pro Evropany?
„Pleti Asiatek a třeba Češek jsou samozřejmě rozdílné, ale jejich potřeby jsou
stejné. Potřebují vyčistit, vyživit, chránit,“ vysvětluje Drvoštěpová s tím, že
se při tvorbě Yage
inspirovala nejen
Koreou, ale i ajurvédou.
„Oboje je tisíce
lety ověřená tradice, z toho se dá
čerpat i v jiných
kulturách. My
jsme tuto zkušenost nemohli získat, protože tu
máme jiné byliny, ale zase

máme naše tradiční bylinkářství, které
se předávalo z generace na generaci.
Jsou to hodnoty kulturního dědictví, které se podle mě mohou velmi dobře spojit dohromady,“ říká s nadšením.
Letos jako první česká značka získala
prestižní britské ocenění The Beauty
Shortlist Awards za své olejové sérum
proti vráskám Sleeping Beauty. Ovládla kategorii kosmetiky s krystaly drahokamů. „Přiznám se, že v nějaké ocenění
jsem tajně doufala, ale první místo mi
vyrazilo dech,” sdílela svou radost.

Život změnil ekzém syna
Cesta k přírodní kosmetice má kořeny už
v jejím dětství. „S babičkou jsme sbíraly
bylinky v nádherném údolí Vošmendy
v podhůří Krkonoš. Rodiče mi zase ukázali, jak se rostliny macerují a jak se z
nich vyrábějí tinktury,“ vzpomíná.
K tomu, aby se začala věnovat práci
na vlastních produktech, ji přivedl zdravotní problém v rodině. „Když se můj
syn potýkal s vážným ekzémem, rozhodla jsem se nespoléhat na ostatní. Změnila jsem životní styl i způsob stravování
naší rodiny. Začala jsem se věnovat aromaterapii, prohlubovala jsem své znalosti účinků bylin a pomalu jsem začala
sama vyrábět první zcela přírodní bylinné balzámy. Věřila jsem, že je možné

Slovo yage (čti „jaché“).
„Nápoj yage je vyráběný
amazonskými indiány z kmene
Kofánů od řeky Aguarico, které
jsem před lety navštívila společně
se svým otcem. Můj otec se
zabývá již přes 50 let
amazonskými indiány
a amazonskou přírodou s tisíci
a tisíci endemickými rostlinami
obsahujícími vzácné oleje, barviva,
jedy, léčivé látky či halucinogeny,“
popisuje Petra Drvoštěpová, proč
dala takový název své kosmetice.

obejít se bez konvenčních postupů a
plně využít čistou sílu přírody,“ doplňuje Petra k tomu, kde jsou začátky Yage,
jejího životního projektu, jak sama říká.
Její otec se desítky let zabývá amazonskými indiány. „Yage je pro indiány, pro mého otce i pro mne symbol čisté, nezkažené přírody Amazonie, největší tropické džungle na planetě, zásobárny kyslíku a mnoha léčiv,“ říká Petra.
Když začala vyvíjet kosmetiku, odstěhovala se s celou rodinou do Londýna.
„Každý začátek je těžký, ale když člověk má sen a jde si za ním, tak to jde.
Myslím si, že s vášní a cílem člověk
zvládne všechno,“ říká na závěr Petra
Drvoštěpová.

Pozor! Přírodní versus bio
P
roniknout do tajemství ohleduplné kosmetiky může být někdy oříšek. Jak se jednotlivé
druhy kosmetiky liší a v čem se naopak prolínají? Nepleťme si dojmy s pojmy. Je pravdou, že při
výrobě přírodní kosmetiky nesmí být používány
syntetické látky, jako jsou škodlivé silikony, parabeny nebo ftaláty, ovšem biokvalitu to nezajišťuje.
„Složky takového výrobku by měly být přírodního původu, přesto nemusí být nutně v biokvalitě,
tedy produktem ekologického zemědělství,“ vysvětluje Pavlína Kučerová ze společnosti BeautySense.
Tip: Až příště půjdete vybírat svůj nový krém a
uvidíte popisek „přírodní“, pak zbystřete. Zmást

vás totiž může označení například „75 % přírodních
látek“, které odvádí pozornost od faktu, že zbylých
25 % jsou pravděpodobně syntetické látky.
Jestli nechcete kosmetiku s žádnými nebezpečnými látkami, pak právě produkty z bio sekce jsou tím
pravým pro vás. Veškeré rostlinné složky u tohoto
typu výrobků musí být vyprodukovány pouze a jen
ekologickým způsobem bez použití syntetických
hnojiv a pesticidů.
Pozornosti neunikají ani obalové materiály. I ty
musí být biologicky rozložitelné nebo plně recyklovatelné. A další přidanou hodnotou je, že zde se netestuje na zvířatech.
(maš)

ILUSTAČNÍ FOTO | PROFIMEDIA

NESKUTEČNÉ

CENY
Deodorant
pro muže

Jsme obchod
s nejlevnějším zbožím
na trhu. Přesvědčte
se sami v našich
prodejnách nebo na
eshopu.

levnoshop.cz

990

AKCE TÝDNE

Blot, 200 ml

990

běžně 30,-

9

90

běžně 69,UŠETŘÍTE

86

%

UŠETŘÍTE

Dog‘s love

67

%

Pamlsky pro psy
pro dentální péči, 75 g
Minimální doba trvanlivosti: 30. 1. 2020

Platnost cen a nabídky od 10. 6. do 19. 6. 2021
nebo do vyprodání zásob v prodejnách
LEVNO a na eshopu levnoshop.cz.

Kávové kapsle
Tchibo Caffissimo,
Café Crema, 10 ks

990

990

UŠETŘÍTE

UŠETŘÍTE

běžně 59,-

běžně 108,-

91

%

Minimální doba trvanlivosti: 27. 5. 2021

Zubní
pasta Colgate

83

%

Maximum cavity
protection whitening, 75 ml

VÝPRODEJ
TEXTILU

9

990

90
ZA KUS

Pouze v kamenných prodejnách. Dámský, pánský,
dětský (nevztahuje se na obuv a kabelky)

běžně 42,-

Pet‘s love

Masová srdíčka
pro psy a kočky,
kuřecí, hovězí, 40 g

UŠETŘÍTE

76

%

Minimální doba trvanlivosti: 30. 1. 2020

A další tisíce produktů
za super ceny v našich
kamenných prodejnách.

13

PRODEJEN
JE PRO VÁS
OTEVŘENÝCH

Česká Lípa | H. Králové – K. H. Máchy | H. Králové – Třída E. Beneše |
Jihlava | Kladno | Liberec | Praha – Nuselská | Praha – Prosek |
Praha – Lidická | Praha – Klapkova | Plzeň | Příbram | Teplice
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Mšice likviduje i postřik s olejem
Jsou pohromou
pro každého pěstitele,
přitom se s nimi
nezápasí snadno. Mšice
jsou zkrátka prevíti,
a pokud je nechcete
likvidovat chemicky,
zavčasu vyzkoušejte
staré „babské rady“.
5plus2
■ RÁDCE
ČR | Pokud na své zahradě pozorujete
stále více povadlých a zkroucených listů bez správné barvy, nejspíš vaše pěstitelské poklady vzaly útokem mšice. Podívejte se na spodní stranu listů a budete mít jasno. Nejspíš totiž budou plné
malinkatých broučků, které z rostlin vysávají šťávu a nádavkem k tomu přenášejí nejrůznější pro rostliny nebezpečné
choroby.

Kolem záhonů napadených mšicemi
se navíc obvykle rojí mravenci, což je
další signál o přítomnosti těchto potvůrek. Mravenci totiž mšice vyhledávají
kvůli medovici, kterou mšice vypouštějí
z těla. Přemnožení mšic poznáte i podle
mazlavého černého povlaku na listech.
Jestli ještě není mšic na listech mnoho, nemusíte pro jejich likvidaci hned
sahat po chemických přípravcích. Přírodní prostředky jsou před přemnožením také účinné a vyzkoušet můžete
také klasické rady našich babiček.

FOTO | SHUTTERSTOCK

Přírodně, ale efektivně
K nejspolehlivějším přírodním přípravkům proti mšicím, kterých jen ve střední
Evropě žije víc než osm stovek druhů, patří doma vytvořený postřik z kopřiv. Stačí natrhat asi půl kilogramu této „žahavky“, zalít ji čtyřmi až pěti litry
vody a nechat louhovat přes noc.
Vzniklou tekutinu je poté nutné ještě
v poměru 1:5 zředit čistou vodou a poté
ji můžete rozprašovat po rostlinách. Pro
ochranu bylinek či zeleniny je ale lepší

INZERCE

připravit postřik
z oleje, protože je
zdravotně i chuťově lepší. Mšicím rychle zalepí dýchací otvory, čímž je zahubí. Vhodný je
hlavně řepkový olej, přičemž jedno deci
rozmícháte v asi litru vody. Pokud byste stejnou metodu chtěli využít i na pokojové rostliny, zahrádkáři doporučují
přidat (nebo z poloviny množství nahradit) řepkový olej tím levandulovým, který květin v bytě provoní.

VÍTE, ŽE...
...existuje asi 2000 druhů mšic, které se
liší ve velikosti i barvě?
Jmenují se většinou podle rostliny, již
napadají - například mšice broskvová,
chmelová, zelná, rybízová atd. Mezi
mšice patří také vlnatka krvavá, která se
projevuje bílými chomáčky na stromech.

me Mospilan, ale když se objeví větší
množství mšic, přípravky střídáme.“ To
proto, že mšice mají tendenci na chemii
si zvyknout a ta pak postupně přestává
účinkovat, proto je vhodné přípravky
střídat.
Stejně jako po každém chemickém
ošetření pohlídejte domácí mazlíčky,
aby se nedostaly s přípravkem do kontaktu. Dodržujte také ochrannou lhůtu uvedenou na obalu a po tuto dobu třeba v případě bylinek nekonzumujte ošetřené
rostliny. Po jejím uplynutí by měly být
opět nezávadné, před zpracováním je ale
důkladně opláchněte.
(re, iDNES.cz)

Pozor na domácí mazlíčky
Kdo si ale počátek výskytu těchto čtyř až
šestmilimetrových brouků na své zahradě nevšiml nebo jej podcenil a mšice se
mu přemnožily, ten musí už jít cestou chemického postřiku. Na trhu objevíte mnoho výrobků, které tyto nepřátele zahrady
ničí, například Pirimor, Decis, Karate, Zolone, Sumithion či nejznámější Mospilan. Ten účinkuje i na další škůdce.
Petra Vanclová ze Zahradnictví Lebiš v Boskovicích k tomu pro portál
iDNES.cz uvedla: „Obvykle používá-

tímto opakovaně vyzývají veškeré bývalé akcionáře
zaniklých společností KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.,
IČ: 25155261, se sídlem F. A. Gerstnera 3,
České Budějovice a GAMA, akciová společnost
České Budějovice, IČ: 00130036, kteří do současné
doby neobdrželi finanční vypořádání,

Zahrada v červnu

Sbíráme česnek, cibulku, karotku, petržel,
hrách, kedlubny, rané brambory a končíme se
sběrem rebarbory a chřestu. Listy rebarbory
odlamujeme, při odřezávání by stopka mohla
začít hnít. Ve skleníku sbíráme salátové
okurky, rajčata a papriku.
■ V první půlce června ještě můžeme dosadit
předpěstované sazenice salátových okurek,
melounů, rajčat a papriky. Dosít můžeme
okurky nakládačky.
■ Po sběru rané zeleniny mělce zpracujeme půdu a vyséváme červenou řepu salátovou,
hrášek, letní odrůdy salátu hlávkového, kukuřici cukrovou, fazol keříčkový a vysazujeme
sazenice póru a pozdních košťálovin (růžičková a hlávková kapusta, zelí hlávkové).
Do poloviny měsíce vysadíme keříkovou fazoli a cukrovou kukuřici pro postupný sběr;
výsevy zakryjeme netkanou textilií – ochrání půdu před vyschnutím a mladé rostlinky
před škůdci. Dále vyséváme čekanku salátovou, fenykl sladký, brokolici a kadeřavou
kapustu pro podzimní sběr.
■ V horkých dnech už zakrýváme mísy a pásy půdy kolem stromů mulčem.
Zdroj: Recepty prima nápadů
■

INZERCE

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
10. 6. – 16. 6. 2021

1,5 l

10,90
17,90

39%

PIVO
STAROPRAMEN
LEŽÁK
0,5 l | 1 l 21,80 Kč

záloha na lahev 3,- Kč

29,90
** 47,90

37%

PIVO KRUŠOVICE
KRÁLOVSKÝ LEŽÁK*
PET | 1,5 l
1 l 19,93 Kč

198,318,90�

37%

REPUBLICA BOŽKOV
original, espresso
35/38% alk.
0,5 l | 1 l 396,- Kč

ŠPEKÁČKY
2x 320 g
100 g 9,36 Kč

19,90
25,90

OKURKY
MACHLAND
670/350 g

59,90
79,90

23%

25%

100 g 5,69 Kč

NAŠE VRUBY
KARLOVA KORUNA
různé druhy | 120 g
100 g za 15,75 Kč
(běžně za 19,92 Kč)

**Doporučená prodejní cena výrobce.

18,90
CENA BEZ PENNY KARTY

23,90

20%

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

HUDEBNÍ IMPULSY

Životní hity Vaša Patejdla
JOSEF VLČEK

Z

akládající člen nesmrtelné skupiny Elán Vašo Patejdl je dalším
hostem v cyklu Živááááků Písničky mého života. Rádio Impuls odvysílá
neobvyklý koncert ve čtvrtek 17. června od 20 hodin z Klubu Doupě. Kromě
vyprávění o jeho hudební kariéře od něj

můžeme čekat některé z dlouhé řady
hitů, které napsal jak pro sebe, tak pro
některé své kolegy. Málokdo ví, že známý hit Richarda Müllera a Banketu
Po schodoch nebo legendami opředená
Voda, čo ma drží nad vodou, pochází
z Patejdlovy skladatelské dílny.
Vašo Patejdl se narodil v roce 1954
v Karlových Varech, ale od dětství žil

v Bratislavě. Tam také v roce 1969 s kamarádem Jožo Rážem založil skupinu
Elán. Trvalo celých 11 let, než se skupina v roce 1980 prosadila, když se umístila na druhém místě v soutěži na festivalu Bratislavská lyra s písní Kaskadér,
kterou Vašo celý Živáááák odstartuje.
Následovala oslnivá pětiletá éra Elánu. Patejdl se podepsal hlavně na úspě-

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 37 %

chu albového debutu Ósmy svetadiel.
Kromě Kaskadéra mu na něm patřily písně Čakám ťa láska a Mláďatá. V těžké
skladatelské konkurenci kolegů se dokázal prosadit i na dalších deskách. Jeho
doménou byly hlavně milostné balady.

Muzikály i songy pro děti
Možná to byla právě tvrdá autorská konkurence, co vedlo v roce 1986 Vaša Patejdla k odchodu z Elánu. Důležitou roli
ale nepochybně hrál i Patejdlův tvůrčí
rozlet. Měl na víc než být jen pianista
v úspěšné kapele. Ukázalo se, že dovede nejen psát hity pro další interprety,
ale také skládat filmovou hudbu nebo se
věnovat produkci. V průběhu své sólové kariéry například produkoval desky
Heleny Vondráčkové nebo Mariky
Gombitové, psal písničky pro děti a hudbu k večerníčkům.

SELVO 41000

79 900 Kč

49 990 Kč
Dojezd 50 km
Rychlost 25 km/h
0,10 Kč / km
Testovací jízda ZDA
ARMA
Hydraulické kotouč
čové
brzdy
Výkon 1000 W
FOTO | PETR KAHOUN

Nový výrobek
10x delší životnostt
k
baterie za příplatek
Kolín

Vlašim

Traktory Kolín,
K Vinici 325,
tel.: 608 265 749

CYKLOŠVEC,
Na Potoce 225,
tel.: 317 844 116, 603 879 634

Libice nad Cidlinou

Praha - V.Chuchle

VARI, a.s.,
Opolanská 350,
tel.: 325 607 336, 325 607 346

BG Technik cs, a.s.,
U závodiště 8/251,
tel.: 606 756 599

Další nejbližší prodejny: Čechtice,

Jihlava, Havl. Brod,
Pardubice, Hradec Králové a další
Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

Na kontě měl i několik vlastních hitů,
z nichž nejslavnější je Ak nie si moja z filmu Fontána pro Zuzanu 3. O to víc veřejnost překvapilo, když se v roce 1996 po
11 letech vrátil k Elánu a pomohl mu chytit druhý dech a vydržel s ním až do jeho
oficiálního definitivního konce v roce
2020 po 50 úspěšných letech.
V posledních letech se Patejdl, který
se jako řada jeho jiných slovenských kolegů usadil v Praze, věnuje muzikálům.
Asi nejslavnější z nich byl Jack Rozparovač z roku 2006 a některé jeho písně můžeme slyšet i v muzikálu Osmý světadíl
divadla Kalich, složeném z písní Elánu.
Patejdlovy Písničky mého života v Živááááku Rádia Impuls budou nepochybně velkým zážitkem. Vašo je vynikající
pianista, který se po definitivním rozpadu Elánu stále častěji věnuje studiové
práci, a netají se tím, že kontakt s publikem mu proto chybí nejen kvůli dlouhé
koronavirové odmlce.

INZERCE

CNN PRIMA NEWS
To nejlepší z pořadu INTERVIEW

Do politiky už nejdu, hudba je víc

N

ikdy si nemyslel, že když padne
komunismus, otevře se mana nebeská a všichni si padneme do náruče. Přesto je rockový zpěvák a bývalý
politik Michal Prokop současnou politickou situací znechucený. „Strašně mě
mrzí, že se současná vláda celou dobu opírala o komunisty. Je to jedna z věcí, u kte-

ré jsem si vůbec nedovedl představit, že se
ještě dožiju,“ uvedl Prokop v pořadu Interview na CNN Prima NEWS.
Své poslední vydané album Mohlo by
bejt nebe... začal Michal Prokop připravovat už před pandemií. Ta se na jeho podobě přesto podepsala. Jedna z písní na desce je například skladba Má vlast. „Její text

odráží současnou politickou i společenskou situaci. Myslím si, že je to obraz naší
společnosti a lépe než Jiří Žáček, který je
autorem slov, bych to sám ani lépe neřekl,“ uvedl Prokop.
Podobně jako Má vlast reflektují dnešní
dobu i další skladby na albu, například píseň Hoří Notre Dame. „Nejde o pařížskou

Komunisty jsme měli zakázat

INZERCE

A DALŠÍ

Prokop kromě zpěvu působil deset let
také jako aktivní politik a současná politická situace ho nenechává klidným. „Myslel jsem si, že s politickou praxí budu klidnější, ale to byla docela naivní představa.
Dnešní situace se však oproti době, kdy
jsem byl aktivním politikem, hodně změnila,“ podotkl hudebník. Po sametové revoluci působil jako československý politik a po rozkladu Občanského fóra v roce
1991 přešel do poslaneckého klubu Občanské demokratické aliance (ODA).

Kč s DPH.

V roce 1992 vykonával funkci náměstka
kultury. V ODA působil až do roku 1998.
„Jednou z velkých chyb, kterých jsme se
dopustili, bylo, že jsme KSČM nezakázali
v době, kdy to bylo možné. Iluze si však
nedělám, oni by si založili nějakou jinou,“
vzpomíná Prokop, který nyní působí jako
člen zastupitelstva obce Velká Dobrá. Do
velké politiky se nehrne. „Už rozhodně
ne. Svá léta jsem si odsloužil. Navíc mi
bude pětasedmdesát let a energii si šetřím
na nové desky. Přijde mi to smysluplnější
než politika,“ vysvětlil rockový zpěvák.
Zhodnotil také uplynulý rok, na kterém
se podepsala pandemie koronaviru. Vadilo mu, že si lidé slibují, že stát vše zachrání. Stát si ale na sebe pomaloučku stahuje
všechny pravomoci. „Nenápadně pod rouškou ochrany zdraví a našich životů,“ podotkl. „Totální zákaz činnosti jsem neměl
ani za komunistů. Ale tahle ‚totálka‘ byla
pro mě naprosto šílená. Najednou jsem nemohl vystupovat a neviděl jsem před sebou živé lidi. A člověk je k životu potřebuje. Nejen že vydává energii, ale z publika ji
také čerpá,“ uzavřel Michal Prokop. (js)
Interview se slavnými lidmi a zajímavými osobnostmi veřejného života můžete sledovat na CNN Prima NEWS
každý všední den v 17.30.

PĚSTUJTE A
BUĎTE SOBĚSTAČNÍ S
SEKAČKY

katedrálu, ale o příměr k tomu, jak se svět
hroutí a boří,“ vysvětlil Prokop. Zmínil i závěrečnou skladbu desky Svět naruby.
„Vznikla ve 30. letech minulého století
jako reflexe nástupu fašismu a velké hospodářské krize. Zpívalo se v ní o plynových
maskách, které vadily milencům při líbání.
Dnes tu máme úplně jiné masky,“ doplnil.

/

MULČOVAČE

/

MALOTRAKTORY

/

KARTÁČE

/

ŠTÍPAČE

/

BUBNOVÉ SEKAČKY VARI
/ jednoúčelové nebo multifunkční, kdy svůj stroj
díky výměnnému příslušenství využijete na další práce
/ výběr ze silných čtyřtaktních motorů VARI, HONDA,
BRIGGS&STRATTON nebo KOHLER
/ jedna, dvě, čtyři nebo plynulá změna rychlostí dle modelu stroje
/ dvojitý žací disk, který díky vyztuženým okrajům absorbuje
nárazy a je odolný proti deformaci
/ čtyři nebo pět otočně uložených nožů, které se při nárazu
do překážky zasunou mezi disky
/ uložení nožů je navíc vyztužené speciálními odlitky - tzv.T-Bar,
které zvyšují obvodovou tuhost disku o více než 30 %
/ kvalitní čelisťová bezpečnostní brzda s keramickým obložením,
která zastaví disk do pěti vteřin
/ intuitivní ovládání, nezávislé spouštění sečení a pojezdu
/ lehké a dobře vyvážené nejen pro práci na rovině,
ale i ve svazích, kde se nepřevažují na řídítka
/ šíře záběru 58,5 - 70 cm dle modelu
/ boční plachetka pro řádkování trávy

C e ny bu b n ov ý ch s e k a č e k o d

19 990

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
/ Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 / Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 / Červený Kostelec, AGRICO
s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040 / Česká Skalice, STAVIS, Havlíčkova 144, T 491 453 960 / Chrudim, Seproza, Dašická 1385, T 777 626
120 / Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303 359 / Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 /
Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká Buková 10, T 602 305 127 / Liberec, BG TECHNIK cs, a.s., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 / Libice nad
Cidlinou, VARI a.s., Opolanská 350, T 325 607 336 / Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV, Regnerova 1420, T 326 734 431-2 / Praha
5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK cs,a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 / Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 /
Týniště nad Orlicí, AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 731 443 979

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.
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STOP REVMATICKÝM KLOUBŮM
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Vyzkoušeli jste již nespočet přípravků na bolest kloubů a nic pořádně nezabírá?
Na první náznaky revmatu i běžnou bolest kloubů je tady novinka REVMABLOK AKUT.
REVMABLOK AKUT omezuje revmatickou bolest, brnění a trnutí kloubů, zklidňuje zánět a zlepšuje
hybnost kloubů. Obsahuje léčivou rašelinu a masážní mikroperličky spolu se zklidňujícími rostlinnými extrakty v čele s šišákem bajkalským, rozrazilem, světlíkem a bazalkou. Díky této kombinaci účinně potlačuje zánět, bolest a ztuhlost kloubů a přináší rychlou úlevu. Přípravek je speciálně vyvinutý
i pro malé klouby ruky a nohy a vyznačuje se příjemnou a nelepivou konzistencí. Při pravidelném
používání zdravotnického prostředku REVMABLOK AKUT dochází k úlevě postižených kloubů a také
k prevenci vzniku tohoto problému.

TROJÍ SÍLA PRO LEPŠÍ
PAMĚŤ!

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

VYHLÍŽEJTE LÉTO

Zhoršená paměť? Ztráta myšlenek? Nulové
soustředění? Jsou okamžiky, kdy časté zapomínání dokáže pořádně potrápit! Neklesejte
na mysli a zamiřte do lékárny pro jedinečného
pomocníka.
Pokud pociťujete dlouhodobě výpadky paměti,
zhoršení myšlení a soustředění, pak je načase
vyzkoušet novinku GinkgoMax+Bacopa+Lecitin.
Je unikátní svým posíleným složením s obsahem
extraktu Ginkgo biloby, který prokrvuje a vyživuje
mozkové tkáně a posiluje paměť. Díky obsahu Lecitinu přípravek podporuje regeneraci nervových
buněk a pomáhá zlepšovat soustředění. Bacopa
zase pomáhá stimulovat myšlení. Tyto látky působí synergicky a mnohem účinněji, než kdyby
působily odděleně, a tím se zvyšuje účinnost
doplňku stravy GinkgoMax+Bacopa+Lecitin.

KONEC
BEZESNÝM NOCÍM!

Máte problémy s usínáním nebo se probouzíte unavení
a cítíte se nevyspaní? Špatný spánek je nejčastěji zapříčiněn nevhodnými podmínkami pro spaní, stresem,
nedostatkem pohybu nebo nezdravým životním stylem.
Chcete poznat sílu zdravého spánku? Vyzkoušejte doplněk
stravy NEOSPAN forte vyvinutý právě pro zlepšení spánkové hygieny. Obsahuje jedinečnou kombinaci extraktů
z kozlíku, mučenky, chmele a oleje z květu pomerančovníku.
Ty usnadňují usínání, zlepšují kvalitu spánku a omezují předčasné probouzení. Pro rychlejší odeznění únavy je ve složení
také hořčík a vitaminy
NEOSPAN forte z vaší lékárny
skupiny B pro zklidněje na přírodní bázi, tedy zcela
ní od stresu a napětí.
bezpečný a nenávykový.

ZASTAVTE
CHOLESTEROL
Z
K
KONOPÍM!

AKTIVNÍ
KO N O P Í

Revoluční, maximálně
účinné přípravky
CannamediQ
využívající aktivní
konopí najdete
ve své lékárně

V
Vy
Vysoká hladina cholesterolu a špatný stav kardiovaskulárního systému mohou mít fatální následky. Přesto
k
ku
ty
tyto obtíže často zanedbáváme. Zastavte cholesterol
v
vč
č Pomoc přináší dlouho tabuizované konopí!
včas.
H
Hladinu cholesterolu, triglyceridů i celkový stav kardiova
vaskulárního
systému lze řešit přírodní cestou bez vedle
lejších
účinků. Revoluční doplněk stravy Cholestmizin
sp
spojuje
sílu konopí s osvědčeným účinkem monakolinu
a zeleného čaje, který napomáhá snížit zvýšenou hladi cholesterolu i triglyceridů a poskytuje potřebnou
dinu
oc
ochranu
pro srdce a cévy. Složení přípravku je navíc
ob
obohaceno
o silymarin zajišťující ochranu a regeneraci
ja
jaterních
buněk.

GRILOVÁNÍ

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Dobroty
na „špejli“
Špízy nabízejí mnoho
variant kombinací masa
i zeleniny. Vyzkoušet ale
můžete také játra a jako
přílohu si připravit dip
a ugrilovat brambory.

Vepřový asijský špíz
Na 6 porcí potřebujeme: 750 g vepřové kýty, 4 lžíce (L) oleje, 2 stroužky česneku, 1 chilli papričku, 2 L medu,
4 L světlé sójové omáčky, 1 L octa. Postup: Nejprve si připravíme marinádu. V kastrůlku zahřejeme olej a
vložíme do něj oloupaný česnek a papričku. Opékáme asi 2 minuty. Jakmile česnek začne hnědnout, vyndáme
jej i chilli papričku z oleje a necháme zchladnout. Pak v oleji rozmícháme med. Nakonec vmícháme sójovou
omáčku a ocet. Vepřovou kýtu nakrájíme přes vlákno na velmi slabé stejně velké plátky. Čtyři plátky rozložíme
za sebou a napíchneme je na dvojici jehel. Takto připravíme i ostatní špízy. Připravené špízy potřeme z obou
stran marinádou a necháme 10 až 20 minut rozležet. Připravíme gril a maso grilujeme z každé strany 3 minuty.
Špízy můžeme grilovat i v troubě pod rozpáleným horním grilem 6 minut. Zdroj receptů: iDNES.cz, Lidovky.cz

Příloha? Brambory s tvarohovým dipem

FOTO | SHUTTERSTOCK
A ARCHIV MAFRA

Kuřecí játra se slaninou
Potřebujeme: 2 větší citrony, 1 stroužek česneku, 300 g bílého řeckého jogurtu, 1 lžíci majonézy, sůl, čerstvé šalvějové
lístky, 16 kousků kuřecích jater, 8 plátků anglické slaniny, 2 až 3 cibule, pepř, čerstvou pažitku. Postup: Oba omyté
a osušené citrony podélně rozřízneme, pomocí malého ostrého nože z nich opatrně vyřízneme dužinu tak, abychom
neporušili slupku. Z dužiny vymačkáme šťávu, česnek oloupeme a prolisujeme. V misce rozmícháme jogurt s majonézou,
ochutíme solí, přimícháme česnek a lžičku citronové šťávy. Ze šalvějové snítky otrháme lístky, větší překrájíme na silnější
proužky. Játra očistíme, omyjeme a osušíme, plátky slaniny rozpůlíme. Oloupané cibule pokrájíme na měsíčky. Kousky
kuřecích jater zabalíme s malým kouskem šalvějového lístku do slaniny a napichujeme je na špízy střídavě s měsíčky
cibule a šalvějovým lístkem. Grilujeme šest až deset minut, během grilování špízy otáčíme. Citronové slupky naplníme
připraveným dipem, ozdobíme nasekanou pažitkou. Hotové špízy ochutíme solí a pepřem.

Potřebujeme: 1 svazek ředkviček,
6 lžic nasekané pažitky, 1 jarní cibulku,
1/2 chilli papričky, 1 citron, 1 velký
stroužek česneku, 2 lžíce másla, 250 g
plnotučného tvarohu – vaničkového,
sůl, pepř, 16 středních nových
brambor, bobkový list, bazalku.
Postup: Ředkvičky přepůlíme
a nakrájíme na plátky, jarní cibulku pokrájíme. Chilli papričku
nasekáme, z citronu nastrouháme 1/4 lžičky kůry a vymačkáme lžíci
šťávy, česnek prolisujeme. V misce rozmícháme tvaroh, ochutíme ho
solí, pepřem a polovinou česneku, vmícháme kůru, šťávu, papričku,
pažitku, cibulku a ředkvičky, odložíme do chladu. Máslo rozpustíme
a promícháme se zbylým česnekem. Brambory očistíme
a na několika místech je propícháme ostrou vidlicí nebo špízem
a povaříme v osolené vodě doměkka. Slijeme je a napichujeme ještě
horké střídavě s lístky bazalky a bobkovým listem na špízy, potřeme
mašlovačkou ochuceným máslem a grilujeme z obou stran asi pět až
osm minut. Podáváme s ředkvičkovým tvarohem.

INZERCE

UŽIJTE SI LÉTO
S LIDOVÝMI NOVINAMI

Speciální příloha každý den od 11. 6.
+ od 28. 6. tipy na VÝLETY
PO ČESKU a okolí

OBJEDNEJTE SI
TÝDENÍK
5PLUS2

letn
PŘEDPLAíTNÉ

od 101 Kč

ZA týdEN

LN s pestrým čtením na celé léto objednávejte do 9. 6. 2021
na www.lidovenoviny.cz/leto nebo na 225 555 533.

www.5plus2.cz/
schrankovne

SVĚTOVÝ DEN VĚTRU
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

V řadě slovanských
jazyků zní slovo vítr
skoro stejně. V Polsku
wiatr, v Chorvatsku
vjetar, na Slovensku
vietor. Jde o tak zvaný
všeslovanský výraz.
Svůj mezinárodní den
má vítr 15. června.

Větrníky v Česku zásobí
na 200 tisíc domácností

JOSEF HORA
ČR | Od roku 2009 patří 15. červen Světovému dni větru. Svátek si připomínají
zejména lidé kolem větrných elektráren
– energetického průmyslu, který se rok
od roku dere kupředu.
Zatímco ještě v roce 2004 fungovalo
v Česku jen pár větrníků, které svým výkonem mohly zásobovat asi pět tisíc domácností, dnes pracuje kolem 200 turbín. Ty vyrobí zhruba jedno procento
spotřebované elektřiny v zemi a umí zásobovat na 200 tisíc českých domácností. V posledních letech ale rozvoj větrných elektráren zpomaluje, například
loni nebyla v tuzemsku postavena ani
INZERCE

FOTO | ARCHIV MAFRA

jedna. Naopak velký boom zažívají solární panely na střechách domů.
Velkým propagátorem větrné energie
je západní Evropa, kde vítr dodává v jednotlivých státech do sítí 15 i více procent spotřebované energie. Tahounem
je například Dánsko, kde zavádějí
100% recyklovatelnou větrnou elektrárnu. Naučili se totiž oddělit obyčejně neoddělitelné syntetické pojivo, tzv. epoxi-

dovou pryskyřici, která spojuje materiál
větrníků a ty po dosloužení končí na
skládkách. Nová technologie ale umí
materiály oddělit a tak vrátit do výroby.
Západoevropské či severské domácnosti mají v oblibě i domácí větrné elektrárny. V Česku bývají spíše raritou,
nicméně pokud jsou do výšky deseti
metrů, není na ně třeba licence. Cena
malé větrné elektrárny se pohybuje od
100 do 500 tisíc korun, návratnost se
počítá kolem šestnácti let.

Bůh větru jménem Stribog
Když se vrátíme do východoslovanské
mytologie, objevíme starou legendu.
Bůh větru se jmenoval Stribog a byl často líčen jako samotář, ovšem i milovník.
Jeho láska vzplanula k Chors, bohyni
měsíce a noční oblohy, jenže ta zase cíti-

la náklonnost k Radhostovi, známém v
českých zemích i jako bůh pohostinnosti Radegast. Stribog tedy Radhostovi
ukradl k ránu plášť, ve kterém se vetřel
k po noci znavené Chors. Ta lest neprohlédla a nechala se svést. Radhost zuřil,
důvodem byl ale plášť, který našel pohozený na svém trůně. Chors se brzy začala bát o dítě, které cítila pod srdcem, a
prosila nejvyššího slovanského boha
Svarožice, aby mohlo být dítko bohyní
mezi létem a zimou. Avšak Svarožic
vzal ještě nenarozenou bohyni do svých
rukou a nechal ji rozplynout se slovy:
„Budiž rozplynuta, ty, jež nejsi ani plod
léta, ani plod zim.“ Vítr nesl jeho poslední slova ještě dlouho mezi skalami
– dlouho znělo plod zim, plod zim, plodzim, podzim, podzim. Tak si to všichni
zapamatovali a tehdy období mezi
létem a zimou dostalo svůj název.

POJIŠTĚNÍ MAJETKU
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UTRŽENÁ HADICE OD PRAČKY NEBO POŽÁR
V BYTĚ NEMUSÍ PROVĚTRAT PENĚŽENKU
Mnoho lidí, kteří vlastní nemovitosti
nebo byty, si neuvědomuje, kolik
nástrah na jejich majetek se může
skrývat ve zdánlivě bezpečném
prostředí. Pojistit si auto je ze zákona
povinné, a proto nad tím motoristé
nijak zvláště nepolemizují, a navíc
vědí někdy i z vlastní zkušenosti, jak
drahé škody jim mohou po nehodě
naúčtovat poškození, do kterých
najeli třeba při nedodržení přednosti
zprava. Ale pojištění bytu či domu
někomu už tak samozřejmé nepřipadá. Lucie Žulavská, právnička
a odbornice na oblast neživotního pojištění v České asociaci pojišťoven,
upozorňuje: „Lidé si všechna rizika často neuvědomují, ale průměrná
škoda z pojištění majetku vyplacená pojišťovnami je ve výši kolem 36
000 Kč. Ovšem ty závažnější škody, například následky požárů nebo
vichřice, po sobě mohou zanechat mnohonásobně vyšší účtenku. A ta
samozřejmě nepříjemně zahýbe rodinným rozpočtem.“ Dále dodává:
„S ohledem na typ pojištění, například nemovitosti nebo bytu, a také na
konkrétní pojišťovnu a její produkty se částky mohou lišit, ale obecně lze
říct, že za několik set korun pojistného rozhodně stojí předejít nečekaným
ﬁnančním nepříjemnostem.“

Pojistná smlouva pod lupou není
ztráta času
Při výběru pojištění majetku je
potřeba především zvážit všechna
rizika, která potřebujete ošetřit, dejte si záležet na nastavení správné
výše limitů pojistného plnění, resp.
pojistných částek, a zajímejte se
i o rozsah asistenčních služeb. Zamyslete se také nad možnostmi
připojištění. To není jen zbytečným
luxusem, ale může pro vás být
v nepříznivé situaci užitečným pomocníkem.
Nedílnou součástí majetkového
pojištění by měly být asistenční
služby. Základem je asistence pro
případ stavu nouze (např. zabouchnuté dveře, prasklé vodovodní
potrubí). Nadstandardní asistenční
služba může obsahovat navíc
například právní asistenci, IT asistenci, která může pomoci při úniku
či ztrátě dat, a osobní asistenci, která
zajistí zase například úklid domácnosti v případě nemoci či úrazu,

či velmi často využívanou pomoc
zámečníka.
Ruku v ruce s pojištěním majetku
jde pojištění odpovědnosti za škodu
v běžném občanském životě. To
ocení například majitelé domácích
mazlíčků, kteří mohou způsobit
škodu na zahradě souseda, nebo
i rodiče, když jejich dítě na návštěvě
rozbije drahý předmět. Někomu se
zase neopatrností podaří zničit cizí
počítač či kolo a škoda za desetitisíce a více je na světě. Před blížícími
se prázdninami je dobré vědět, že
pojištění odpovědnosti ve valné
většině pokryje např. i škody, které
způsobíte třetí straně např. jízdou na
kole. Pojištění odpovědnosti může
jít ruku v ruce s pojištěním majetku,
cestovním pojištěním nebo životním
pojištěním.
Škoda je na světě. Jak postupovat?
Ačkoliv jste byli opatrní, šetrně
zacházeli se svým majetkem, i tak
se může stát, že vám nahodilá situ-

ace přinese škodní událost v podobě
vyhořelé kuchyně, poničené střechy
od vichřice nebo zatopené koupelny od prasklé hadice u pračky.
Jak v tu chvíli postupovat, abyste
škodu mohli co nejdříve vyřídit
s pojišťovnou?
Lucie Žulavská radí: „Zásadní je
neprodleně po zjištění vzniku škody

zabránit jejímu dalšímu rozšiřování
a zvětšování, nebo se o to alespoň v rámci
možností pokusit, a snažit se uchránit
co nejvíce věcí před dalším znehodnocením. Jakmile příčina vzniku škody pomine, je důležité vše mimořádně pečlivě
zdokumentovat a pojistnou událost
bezodkladně nahlásit své pojišťovně.
Tímto oznámením započíná likvidace
škody.“

PUSŤTE
STAROSTI k vodě.
Domov & bezpečí

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů Domov VARIANT

stavebnicové pojištění
non-stop asistenční služby
pojištění odpovědnosti za škody
úrazové připojištění KUTIL

www.uniqa.cz
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UNIQA: Víte, kdy vám pomůže
asistence z pojištění domácnosti?
Součástí pojištění majetku
je automaticky i asistenční
služba. Vyplatí se vědět, kdy
ji lze využít, protože shánění
řemeslníků je v dnešní době
problém. Navíc pojišťovna
za jejich práci přebírá
garanci i náklady.
Běžné patálie
Vysklené okno? Vyteklý radiátor?
Díra ve střeše po vichřici? Vše vyřeší
vaše pojištění: stačí volat naše call
centrum na telefonu 488 125 125
kdykoli 24 hodin denně a my se postaráme. Na místo pošleme sklenáře,
topenáře nebo pokrývače - a jejich
služby do 5 000 Kč také z pojištění uhradíme. Zabouchnuté dveře?
Zámečník na místě byt či dům zpřístupní a přidá novou základní vložku
do zámku a dva klíče – až do hodnoty
2 000 Kč pro vás zdarma.
Pryč s hmyzem a potkany
Služby deratizace a dezinfekce jsou
kdykoli k dispozici na zavolání a likvidují obtížnou faunu až do nákladů
ve výši 5 000 Kč zdarma. Spadá sem
i odstraňování rojů na jaře či likvidace
nebezpečných vosích a sršních hnízd
z obytných objektů.

Spotřebiče
Porouchá-li se vám trouba nebo
pračka, pošleme Vám opraváře.
Práci a materiál hradíme až do výše
3 000 Kč. Z připojištění navíc za
220 Kč ročně hradíme opravy až
do výše 15 000 Kč.
IT asistence a kyberasistence
Ze vzdálené IT asistenci se odborník
napojí k počítači a řeší problém, anebo ho s ním můžete telefonicky probrat. To platí i pro instalaci nových zařízení, fotoaparátů, mobilů Kč. UNIQA
pomůže i s obnovou ztracených dat
v počítači a uhradí náklady až do
10 000 korun.
Pro zabezpečen proti hackerům nebo
škodlivému softwarese hodí kyberasistence. Pomůže při zneužití platebních karet, odcizení identity, problémových nákupech v e-shopech nebo
při poškození pověsti na sociálních
sítích. Cena činí 380 Kč ročně.
Cykloasistence
Porouchané kolo asistence vyzvedne,
odveze a opraví. Vztahuje se
na běžné závady a defekty.
Připojištění
cykloasistence stojí 220 Kč
ročně.
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Nezbytné kroky
po vzniku škody:
1.

Zabránění rozšíření či zvětšení škody – ujistěte se například, že skrz
poničenou střechu dále nezatéká do místností, nebo že jsou vypojené
všechny elektrické přístroje, aby nedošlo ke zkratu, případně upevněte
zahradní nábytek, aby dále neničil okolí domu a zahrady. Počínejte
si ale s velkou opatrností a zajistěte jen to, co situace dovoluje bez
ohrožení vašeho zdraví.

2.

Pečlivá dokumentace – ideální je, máte-li k dispozici fotoaparát nebo
kameru, škodu díky tomu můžete velmi dobře zdokumentovat. Téměř
každý mobilní telefon už má velmi slušný fotoaparát a z něj pořízené
snímky jsou dostačující. Zaměřte se na všechny detaily škody či
poškozeného prostoru. Pokud máte svědka, který u události byl, sepište
s ním svědeckou výpověď, kterou můžete pojišťovně také doložit spolu
s dokumentací škody.

3.

Oznámení události pojišťovně – k oznámení budete potřebovat číslo
pojistné smlouvy, datum a místo vzniku škody, její příčinu, resp. popis
vzniku škody, alespoň přibližný odhad výše škody a své kontaktní údaje.

4.

Šetření škodní události a likvidace – následně vás pracovníci pojišťovny
budou kontaktovat a v případě potřeby přijede na místo škody ještě
mobilní technik, který provede profesionální dokumentaci a posouzení.
Buďte připraveni, že pojišťovna si možná vyžádá ještě nějaké doplňující
informace či dokumentaci, aby mohla pojistnou událost rychle vyřídit
a vyplatit vám pojistné plnění.

5.

Reklamace – máte problém s řešením své pojistné události? Pokud se
domníváte, že vám pojišťovna nevyšla vstříc tak, jak by měla, a neuznala
vám ani následnou reklamaci, můžete se obrátit na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven. Ombudsmanka, Alena Macková,
pomáhá s řešením rozporů v oblasti neživotního pojištění – a jak je již
z názvu pozice jasné, zastává objektivní přístup, zhodnotí argumenty a skutečnosti na obou stranách sporu a pokusí se o mimosoudní
dohodu, čímž se klienti mohou vyhnout nepříjemným soudním stáním
a poplatkům či zdlouhavému procesu. Obrátit se na ombudsmanku
může kdokoliv a zcela zdarma.
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PODVODNÍKŮM PŠENKA NEPOKVETE, POJIŠŤOVNY
PODVODY ODHALUJÍ ČÍM DÁL RYCHLEJI
dosáhla výše prokázané částky podvodů
360 mil. Kč, což je dokonce nejvyšší hodnota za posledních 6 ročníků. V oblasti
pojištění majetku a odpovědnosti došlo
rovněž v roce 2020 k meziročnímu nárůstu
objemu odhalených pojistných podvodů
z hodnoty 626 mil. Kč v roce 2019 na
741 mil. Kč v roce 2020, což představuje
růst o 18 %. V oblasti pojištění majetku
a odpovědnosti se tak sice nezopakoval
rekordní výsledek odhalených podvodů
za 2018 (ve výši 851 mil. Kč), nicméně
odhalená hodnota roku 2020 ve výši
Petr Jedlička

do pojištění. Díky tomu klesá počet
pojistných podvodů, neboť podvodná
pojistná událost v případě fungující
prevence ani nevznikne a nejedná se
tak o reaktivní situaci, kdy pojistná
událost vznikne a musí být následně
odhalena jako pojistný podvod. „Za
spáchání pojistného podvodu lze uložit
trest odnětí svobody v rozmezí od 2 až 10
let nebo zákaz činnosti, propadnutí věci anebo peněžitý trest. V kontextu častějšího
odhalování pojistného podvodu bych před
tímto jednáním důsledně varoval,“ dodává
k tématu Petr Koblížek, gestor oblasti
prevence pojistného podvodu.

Cykloasistence potěší nové
i stávající klienty Kooperativy

„Kromě navýšení většiny limitů plnění jsme řadou inovací podstatně posílili kvalitu pojistné ochrany
a dále jsme například rozšířili asistenční služby o novou cykloasistenci,“ upozorňuje na nejdůležitější
novinky Tomáš Reitermann, vedoucí
Odboru pojištění občanů v Kooperativě.
Cykloasistence zdarma získají noví
i stávající klienti Kooperativy, kteří
mají svůj majetek pojištěný ve variantě KOMFORT. A jak to funguje?
V případě závady jízdního kola nebo
nehody zavoláte asistenci, drobnější opravy technik zvládne na místě,
s náročnější opravou vás odveze
do servisu, domů nebo do jiného
vámi určeného místa až do vzdálenosti 50 km. A cykloasistence
pomůže třeba i v případě lehčího

Oproti oblasti neživotního pojištění
ale klesá počet případů pokusů o podvod u pojištění osob. Důvod, proč
počet i objem šetřených případů
pojistných podvodů u pojištění
osob klesá, souvisí s rozšiřujícími
možnostmi pojišťoven odhalovat
rizikové jednání pro pojistný podvod nikoliv pouze reaktivně až ve fázi
pojistné události, ale již při vstupu
Petr Koblížek

Objem odhalených podvodů
pojišťovnami v loňském roce
stoupl podle údajů České asociace
pojišťoven o celých 8,7 %. Pojišťovny
v roce 2020 prověřily téměř 10 tisíc
pojistných podvodů, to je o 14 % více
než v loňském roce. Nejčastěji se klienti pojišťoven pokoušeli v minulém
roce o podvod v oblasti pojištění
vozidel (povinném ručení a havarijním pojištění) a stoupl také počet
pokusů o podvod v oblasti pojištění
odpovědnosti. Petr Jedlička, hlavní
analytik České asociace pojišťoven,
k tomu doplňuje: „U pojištění vozidel

Před letní
sezónou připravila
pojišťovna
Kooperativa
výrazně vylepšené
majetkové pojištění
občanů.

740 mil. Kč výrazně převyšuje odhalených
626 mil. Kč roku 2019.“

úrazu. Asistenční službu můžete
využít i v zahraničí, a to do vzdálenosti 30 km od českých hranic. Limit
plnění pro jeden asistenční zásah je
10 000 Kč, v případě nezletilé osoby dokonce 15 000 Kč. Vylepšení se
dočkaly také majetkové asistenční
služby, do kterých Kooperativa zahrnula nové řemeslné práce a rovněž
zvýšila poskytované limity plnění.
Kooperativa se také rozhodla zvýhodnit klienty, kteří využívají zabezpečení domácnosti a nemovitosti
chytrými senzory − pohybovými,
vodními či třeba kouřovými (jde
o tzv. IoT produkty). „Toto moderní zabezpečení bereme jako prvek
prevence před vznikem rozsáhlejších škod. Proto v případě, kdy
pojištěné věci byly v době vzniku
škody prokazatelně chráněny IoT
produktem a škoda vznikla působením střeženého rizika, nebudeme při stanovení pojistného plnění
uplatňovat spoluúčast,“ vysvětluje
Tomáš Reitermann.
Rozšířila se i pojistná ochrana o nová
rizika. Pojištění domácnosti například nově chrání i stavební součásti
vně bytu, jako jsou žaluzie, markýzy,
pergoly, klimatizace nebo tepelná
čerpadla. A to v aktuálních nových
cenách věcí. U pojištění nemovitostí
ve variantě KOMFORT klienti nově
získají automatickou ochranu i proti
škodám způsobeným zhotovitelem
při stavebně-montážních pracích.

propagační sdělení

DLUHOPISY E-FINANCE PROPERTY
DLUHOPISY PRO OBČANY A FIRMY

5,6 %

Investice od 30 000 Kč
Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

ROČNÍ
ÚROK

Možnost předčasného splacení
Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

Koncern e-Finance, a.s. v současnosti spravuje investice do nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu korun. Investiční
strategií e-Finance je investovat prostředky získané z dluhopisů do nákupu a výstavby rezidenčních a komerčních nemovitostí
v atraktivních lokalitách České republiky. Portfolio investic najdete na www.e-finance.eu.

Multifunkční budova, Brno

Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

Bytový dům, Brno-Chrlice

INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ JIŽ 20 LET
Objednání dluhopisů: www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.

Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení
(EU) 2017/1129. Toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení
vhodnosti investování do těchto cenných papírů. • Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální
rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

ZAŘÍZENÉ BYTY 1+KK a 2+KK V CENTRU BRNA
K DLOUHODOBÉMU PRONÁJMU OD 10 200 KČ MĚSÍČNĚ
•
•
•
•
•

Výměra 24 – 45 m2, umístění 2. – 5. NP
Kuchyňský kout v každém apartmánu
Příjemné zázemí a komfortní postele
Prostorné koupelny v moderním stylu
K dispozici ﬁtness, wellness, restaurace,
venkovní bazén
• Parkování na uzavřeném parkovišti
• Dostupnost do centra pěšky 10 minut,
MHD 2 zastávky
Pronájem bytů 1+kk od 10 200 Kč/měsíc
Pronájem bytů 2+kk od 13 300 Kč/měsíc
Prohlídky možné kdykoli po domluvě

eFi Palace Hotel, Bratislavská 52, Brno +420 720 220 760, hanzelkova@eﬁhotel.cz, www.eﬁhotel.cz
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Co nás covid naučil

Rozhovor s psychiatrem Pavlem Konečným o důsledcích pandemie

Pavel Konečný
Zlínský psychiatr, adiktolog,
psychoterapeut, soudní znalec,
vysokoškolský učitel se narodil
v roce 1971.
Vystudoval 1. lékařskou fakultu na
Univerzitě Karlově v Praze,
poté osm let pracoval jako lékař
v Psychiatrické léčebně Kroměříž
a od roku 2004 má soukromou
psychiatrickou a adiktologickou
praxi v Psychocentru Zlín.
Je také zlínským městským
zastupitelem nebo členem
Komise Rady Zlínského kraje pro
protidrogovou politiku a prevenci
sociálněpatologických jevů.

Chorvatska k moři asi není nejpodstatnější věc v životě. Důležité je mít dobré
vztahy s partnerem a v rodině, což můžeme využít v době krize jako oporu. Stejně tak se u řady lidí projevila větší ohleduplnost k okolí.
Pandemie poznamenala vztahy, ponorková nemoc je v řadě domácností. Vážně jsme na tom tak špatně?
Uvědomme si, že manželské i partnerské vztahy nyní procházejí zásadní zatěžkávací zkouškou. A jde o téma, se kterým k nám klienti hodně chodí.
Berme krizi jako hledání nových výzev, doporučuje psychiatr Pavel Konečný.
PETR SKÁCEL
ČR | Koronavirová pandemie má značné dopady na psychiku lidí. Psychiatr
Pavel Konečný ze Zlína mluví o mezilidských vztazích během pandemie,
potížích se závislostmi, duševní imunitě nebo o tom, co nás koronavirus
vlastně naučil.
Jsme kvůli pandemii koronaviru
také na prahu pandemie psychických problémů?
Ano, i tak se to dá říct. Současná stresová a nejistá doba má velký vliv na duševní stav mnoha lidí. Trpí úzkostmi, obavami z budoucnosti, depresí. Všechny změny související s covidem totiž znamenají
tlak na přizpůsobení se aktuální situaci.
Máme už také hodně důkazů o zvyšování konzumace alkoholu, takže u řady lidí
může docházet k rizikovému pití nebo
škodlivému užívání alkoholu, které jednou může vést i k rozvoji syndromu závislosti.
Pili lidé víc proto, že dlouhou dobu
nemohli do hospod?
Souvislost s uzavřenými restauracemi je
zřejmá. Je iluze představovat si, že pravidelný konzument alkoholu bude pít
méně, když nemůže do hospody. To je
nesmysl. Naopak, pít alkohol doma je
pro něj podstatně levnější. A také rizikovější, protože opít se v domácím prostředí je jednodušší než v hospodě, kde pořád musíte dodržovat určitá společenská pravidla.

Dost lidí doma pilo víc než dřív, kdy
jednou za týden zašli do hospody.
Vrátí se nyní takoví konzumenti k nárazové spotřebě alkoholu? Nebo zůstanou u častějšího pití?
Domnívám se, že část ano a část ne. Pokud má někdo dispozice k rozvoji závislostního chování, může se u něj problém
rozvinout do podoby, která bude vyžadovat léčbu nebo profesionální intervenci.

„

FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA

bývá pravdou a většina věcí dopadne
dobře. Ale právě takto negativní prožívání reality nás celkově oslabuje, psychicky i tělesně.
Je lepší v takovém případě omezit
sledování zpráv?
Určitě ano. Myslím, že postoje představitelů naší vlády, jejich komunikace vůči
lidem a způsoby řešení problémů spoje-

Jezdit každý rok na hory a k moři asi není
ta nejpodstatnější věc v životě.

Profesně se věnujete závislým lidem. Jaký problém je hazard?
Online sázení dnes jasně vede, takže
kdo má tendenci k návykovému sázení,
má dnes daleko větší možnosti. Spousta
lidí by za střízliva sázet nešla, ale když
si dá doma pár sklenek alkoholu, dostane chuť. Dříve to tak dělali v restauraci,
teď doma u internetu.
Hodně se mluví o imunitě, kterou
můžeme získat díky vitaminům. Nezapomínáme ale na tu duševní?
Koronavirus nás naučil, že psychickou
obranyschopnost svého organismu musíme budovat dlouhodobě, a ne až teď. Pozitivní myšlení není banální fráze. Je to
obraz, kterým se díváme na svět kolem
sebe. Opakem jsou neurotické poruchy,
jimiž řada lidí trpí. Převažují u nich negativní emoce a jsou plní úzkostí, strachu, katastrofických scénářů či obav, že
věci dopadnou špatně. Přitom opak

ných s koronavirem jsou často velmi nevyvážené a působí dojmem jejich bezradnosti a nekompetence. Jeden vyzkoušený psychologický mechanismus nám
říká, že neustálé měnění pravidel během
hry vede k pocitu bezmoci, apatie a následně i k depresím.
Sílil v poslední době obecný pocit,
že lidé přicházejí o svůj drahocenný
čas?
Myslím, že ano. Ale opět je to o tom, jak
se k dané zkušenosti postavíte. Někdo litoval, že nemůže jet na hory nebo
k moři, jiný s tím problém nemá. Určité
omezení sebe sama na nějakou dobu nemusí být špatné. Doporučuji lidem přemýšlet o tom, co se díky této situaci naučili a v čem to má dobrý smysl.
Co nás tedy covid naučil?
Uvědomit si priority v životě. Jezdit každý rok v zimě do Itálie na hory a do

Někdy už jim leze na nervy i barva
trička, kterou si ten druhý oblékne...
Ano, je to určitá alergie na partnera či
zhoršená schopnost dosáhnout vzájemného kompromisu. Ve vztahu není špatné se pohádat, ale důležité je umět se
pak usmiřovat. Jenže lidé teď ztrácejí
schopnost přijímat toho druhého takového, jaký je, i s jeho chybami.
Stydí se lidé o svých problémech
mluvit?
Naopak, nových klientů mi přibývá. Nápor na psychiatrické ambulance a služby
psychologů je nyní poměrně velký po
celé zemi.
Řešili vaši klienti během lockdownu
vážné věci, nebo si chtěli spíše popovídat o tom, co je trápí?
Pro každého, kdo přijde, je jeho problém vážný a úkolem psychiatra není jej
bagatelizovat. Schopnost vyrovnávat se
se zátěžovými situacemi je velmi subjektivní a osobnostně podmíněná. Nechci
říct, že i geneticky, ale povahu a rysy
osobnosti dědíme po svých rodičích
a předcích. V současné době má spousta
lidí tuto kapacitu velmi vyčerpanou. Nezbývají jim síly, a proto přicházejí
k nám, protože vnímají svoji situaci jako
velmi těžkou.
Jaké je tedy poučení z pandemie?
Věřit v sebe, ve svou sílu a vnitřní zdroje. Nenechat se zlomit způsoby, jakými
s námi zacházejí lidé, které jsme si zvolili. Věřit ve svou intuici, šířit kolem sebe
pozitivní energii, život je pořád vzácný
a krásný. Berme krizi jako hledání nových výzev.

INZERCE

TYTO JAHODNÍKY
ŠPLHAJÍ
K NEBI...
POUZE

39,- Kč
DNÍK

N JAHO

ZA JEDE

...tyto jahodníky poskytují bez přestávky od konce dubna až do doby,
než přijdou mrazy, jahody, které budete moci trhat ve výšce člověka.
Jeden francouzský pěstitel vytvořil
opravdu ojedinělou odrůdu jahod. Tato odrůda je schopna vyšplhat během 6 měsíců v roce
do výšky 1,30 m a více. Máte hezké
jahody, které jsou čisté, zdravé
a mají jedinečnou vůni.

ZASAĎTE SI JE BĚHEM SVÉHO
VOLNA NA ZAHRADĚ NEBO
DO KVĚTINÁČE NA BALKONĚ.
Tyto popínavé jahodníky Mount
Everest (chráněná značka) potřebují na zakořenění jen velmi málo

místa. Přizpůsobí se jakékoliv půdě a jsou odolné vůči chladu.
Na zasazení stačí jen pár minut
a potom je už budete muset
pouze podepřít a občas zalít.

VYTVÁŘEJÍ NA VAŠÍ ZAHRADĚ
BAREVNOU OZDOBU
A DÁVAJÍ PLODY ŘADU LET.
Každý den budete udiveni tím, že
uvidíte, jak se šplhají stále výše
a objevují se listy, květy a posléze
velké červené plody, které se
budou zvětšovat a bude jich stále

více. Představte si radost vašich
dětí, až jim dovolíte utrhnout si
ve výši paží tyto velké sladké plody,
úplně zralé, čisté a bez prachu
na vašem „jahodovém stromě“.
Budete je trhat až do příchodu
mrazů, dlouho po ukončení sklizně běžných jahod a z roku na rok
vám budou neustále dávat
voňavé plody.
Ano, nyní se již nepotřebujete
ohýbat, abyste sbírali na zemi a
v blátě jahody, které napadli
živočichové ještě předtím, než
byly zralé.

Takto velké jahody
6 měsíců na vašem stole.

OBJEDNÁVKA
Ano, chci využít vaší výjimečné nabídky a získat popínavé jahody.
Kupón odstřihněte a zašlete na adresu:
VITALIFE SHOP S.R.O., P.O.BOX 11, 755 08 Vsetín
Je samozřejmé, že pokud nezískám do 90 dnů a po dobu minimálně 6 měsíců velké trsy
červených plodů, které bude možné sbírat ve výšce člověka, pouze vás o tom informuji
dopisem a vy mi vrátíte hned a zcela bez diskuse poštovní poukázkou na mé jméno peníze
za objednané jahodníky.
Na základě této celkové a definitivní záruky objednávám:

Všechny vaše dezerty s jahodami s jedinečnou vůní.

Záruka 24 měsíců

Popínavé jahodníky jsou zabaleny ve speciálním obalu
chránicím jejich kořeny. Můžete je zasadit okamžitě po přijetí.
Pokud nezískáte do 90 dnů velké trsy červených plodů, které
budete moci trhat ve výšce člověka, zavazujeme se vám vrátit
peníze za objednané jahodníky na pouhé požádání a zcela
bez diskuse poštovní poukázkou na vaše jméno.

❐1 sadu 5 jahodníků za cenu 349,- Kč.
❐1 sadu 10 jahodníků za cenu pouhých 569,- Kč (ušetřím 129,- Kč).
❐1 sadu 20 jahodníků za cenu pouhých 780,- Kč (ušetřím 616,- Kč).
Cenu za objednávku uhradím při převzetí jahodníků (+ 149,- Kč poštovné a balné).
Zde jsou mé kontaktní údaje:
Příjmení: ......................................................................... Jméno: ..........................................................
Adresa: ......................................................................................................................................................
Město: ............................................................................. PSČ: ..............................................................
Telefon*: ......................................................................... Podpis: ..........................................................
(*nepovinné)

e-mail*: ......................................................................................................................................................
(*nepovinné)

PR5P2J05

26 11. června 2021

Česká republika

Papoušci u stolu
Pořad Prostřeno! míří do Prahy a středních Čech
ČR | Prostřeno! bude tentokrát v Praze a
Středočeském kraji. Jako první se k plotně postaví dobrosrdečný Ivan (56 let).
Časově náročné menu ale nestíhá.
Všichni se těší na perkelt, nicméně musejí se připravit na dlouhé čekání.
Druhý soutěžící Vladimír (50) žije se
svou zvířecí smečkou – má tři jorkšíry a
několik papoušků. Psy doma mít nebude, ale papoušci zůstanou přítomni večeři. Ne každému bude jejich přítomnost
po chuti. Vladimír se zapovídá u stolu a
zcela rozvaří rýži. Zvládne hlavní chod
zachránit? Vladimír bude podávat plněná vejce, bramborovou polévku, srbské
žebírko a tříbarevný koláč.
Ve středu vsadí Tereza (45) na svoje
originální recepty. Jako předkrm budou
krevety. Ukáže se to jako odvážný krok.
Podávat se budou nezvyklé kousky. Třeba také surimi tyčinky. Co na to řeknou
hosté? A je v nich ten krab, nebo ne?
Čtvrteční večer si vezme na starost
Mirek (21). Udělá roastbeef, poctivou
česnečku v chlebu, steak s pečeným
bramborem a ořechovo-medový dortík.

Jako poslední se k plotně postaví Martina (26). Dá přednost francouzské kuchyni: kachní játra na víně, francouzská
cibulačka, hovězí po burgundsku a flambovaná hruška s limetkovo-mátovou
zmrzlinou a hořkou čokoládou.
A jak to dopadne? Sledujte Prostřeno! každý všední den od 17:50 na teĺevizi Prima.
(kot)
Salát s krevetami, surimi tyčinkami a
piniovými oříšky
Ingredience:
250 g surimi
tyčinek, 2 balíčky koktejlových krevet,
1 ledový salát,
2 saláty little gem, 1 citron, trocha koření Adžika, piniové oříšky, toastový
chléb, olej, sůl. Postup: Pokrájené surimi tyčinky a krevety dusíme na pánvi
bez přikrytí, lehoučce osolené a posypané Adžikou. Saláty nakrájíme na menší
kousky, zalijeme trochou oleje. Následně horkou směs z pánve ještě ne s úplně

Soutěžící pořadu Prostřeno! v Praze a středních Čechách.
odpařenou vodou nalijeme na salát, pokapeme šťávou z jednoho vymačkaného
citronu, promícháme. Talíř lehce posypeme piniovými oříšky a podáváme s
toastovým chlebem upraveným v topinkovači.
Srbské žebírko s rýží

Ingredience:
5 vepřových
kotlet s kostí,
2 PL sádla,
2 stroužky česneku, 1 červená paprika, 1 žlutá paprika, 1 chilli paprička, 2 PL rajského protlaku, 1/2 l hovězího vývaru, 1 PL másla, 1 PL hladké mouky, cukr na dochuce-

INZERCE

Přijmeme nové kolegy / gyně do
centrálního skladu. Praha (Východ),
naskladňování a vyskladňování zboží, práce
se čtecím zařízením (skenerem), fyzická
manipulace se zbožím, pickování zboží z
regálových systémů. Kontakt: Stephanie
Pelnářová, tel: 724 670 273, E-mail:
stephanie.pelnarova@lkq.cz

LKQ CZ s.r.o.

Pracovník péče o vozy - Tábor. Čištění
exteriéru/interiéru vozů, péče o čistotu
prodejní plochy, péče o čistotu vozů na
prodejní ploše, drobné převozy aut.
Požadujeme ŘP sk. B., ochotu pracovat
krátký/dlouhý týden a ve venkovních
prostorách. E-mail:
hana.trlicova@aaaauto.cz

Více na www.jobdnes.cz/detail/MERWX8

Více na www.jobdnes.cz/detail/XBUJCO

Rybářský dělník (řidič), manuální
zručnost, pracovní a časová přizpůsobivost,
dobrá tělesná zdatnost, výborná
komunikační schopnost a předpoklady pro
efektivní práci v týmu. ŘP sk. C. Kontakt:
Tomáš Kava, Tel.: +420 475 531 004, Email: crsusti@crsusti.cz

.NET developer/-ka
(junior/medior/senior) programování
desktop. i web. aplikací v C# a .NET
Framework/Core, databáze, MS SQL
Serveru (T-SQL), výhodou znalost WPF,
REST API, DevExpress, ASP.NET Core, MVC,
Bootstrap, Xamarin, RabbitMQ., TFS, psaní
kódu pokrytého unit testy. E-mail:

Více na www.jobdnes.cz/detail/K9J3HP

Český rybářský
svaz , z . s.,…

AURES
Holdings a.s.

Geis CZ s.r.o.

Více na www.jobdnes.cz/detail/YRJAWM

SPLŇTE SI SVÉ SNY!
Začněte investovat ještě dnes. Poradíme vám, jak.
V loňském roce jsme klientům zainvestovali více než
2,1 miliardy korun.

Víte, že 45 % domácností nechává své úspory ležet ladem?

FOTO | FTV PRIMA

ní, 2 hrnky rýže, 4 hrnky vody, kmín,
sůl. Postup: Maso lehce naklepeme,
osolíme a opepříme. Prudce osmažíme,
po obou stranách, na velké pánvi na
tuku. Maso vyjmeme a na tuk vložíme
pokrájený česnek na proužky, nakrájenou cibuli, poté přidáme na proužky nakrájené papriky a chilli papričku. Krátce osmažíme. Přidáme protlak a zalijeme vývarem. Maso vložíme zpět na pánev a dusíme cca 45 minut. Přidáme jíšku z másla a mouky a povaříme ještě
10 minut. Dochutíme kořením. Podáváme s vařenou rýží. Rýži důkladně několikrát propláchneme a dáme vařit s vodou v poměru 1:2. Osolíme a okmínujeme. Vaříme doměkka cca 20 minut.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 12. června 2021

ČT1

Nova

Prima

Prima cool

6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Polopatě 7.20 Viktorka 7.35
Veronika, prostě Nika 8.40 O chrabré Kordule
9.10 Pan Tau (15, 16) 10.10 Dobrodružství Sherlocka Holmese 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Dům U Tří vlaštoviček 13.55 Honza a tři zakleté
princezny 14.40 Holka, nebo kluk? 16.25 Hercule
Poirot XIII 18.00 Móda s Terezou Vu 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.52 Branky, body, vteřiny

7.05 Looney Tunes: Nové příběhy (8) 7.30
Kačeří příběhy (37, 38) 8.20 Kopí osudu 10.45
Koření 11.40 Volejte Novu 12.15 Rady ptáka
Loskutáka 13.15 Tipy ptáka Loskutáka 13.30
Utajený šéf III 14.55 Ve znamení lásky 17.10
Deník princezny 2: Královské povinnosti 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Max Steel (11) 6.30 Psí život (15) 6.55
Autosalon.tv 7.55 Cyklosalon.tv 8.30 Hudson
a Rex II (16) 9.25 Máme rádi Česko 11.20
Vraždy podle Agathy Christie (7) 13.25 Muž
od Sněžné řeky. Western (Austr., 1982) 15.40
Světáci. Komedie (ČR, 1969). Hrají J. Sovák,
V. Brodský, J. Libíček, J. Bohdalová,
J. Jirásková, I. Janžurová, J. Šejbalová, O. Nový,
I. Prachař 17.55 Na houpačce 18.40 Eva testuje 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40
Krimi zprávy 19.55 SHOWTIME

6.05 Umění je cool 6.20 Pevnost Boyard (10) 8.50
Pevnost Boyard (1) 11.25 Re-play 11.55 COOL
e-sport 12.25 Futurama VIII (9, 10) 13.20
Simpsonovi XXVII (13-15) 14.45 Simpsonovi XXVII
(16) 15.15 Smrtící mráz 17.15 Futurama VIII (11)
17.45 Futurama VIII (12) 18.15 Simpsonovi XXVIII
(19) 18.45 Simpsonovi XXVIII (20) 19.15
Simpsonovi XXVIII (21) 19.45 Simpsonovi XXVIII
(22) 20.15 Kurýr 3 22.20 Kill Bill 2

20.10 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.20 Třetí princ
Pohádka (ČR, 1982).
Hrají P. Trávníček, L. Šafránková,
L. Munzar, J. Hlaváčová. Režie
A. Moskalyk
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Maigret a Saint-Fiacre
Detektivka (Fr./ČR, 1995)
0.15 Komisař Montalbano
Zloděj školních svačin.
Krimiseriál (It., 1999)
2.00 Na forbíně TM
2.40 Banánové rybičky
3.15 Ignis Brunensis 2010
3.40 Malá farma
4.05 Přes nový práh
4.30 Pod pokličkou
4.50 Kuchařská pohotovost

Joj Family
SOBOTA 9.25 Na chalupě 10.25 Nové bydlení

11.40 Dr. Dokonalý (8/16) 12.40 Hodinářova svatební cesta korálovým mořem 14.20 Dlouhá míle (6)
16.00 Plechová kavalérie (5/7) 17.00 Nová zahrada
18.00 Na chalupě 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
V sedmém nebi 22.25 30 případů majora Zemana
(9) 23.55 Dr. Dokonalý (8/16) 0.40 Hodinářova
svatební cesta korálovým mořem

NEDĚLE 5.25 Krimi 5.45 Noviny 6.20 Krimi
6.45 Noviny 7.30 Policisté v akci 8.30 Policisté
v akci 9.25 Rodinné záležitosti 10.50 Rodinné záležitosti 12.00 Kdyby tisíc klarinetů 14.50 Nebeští
jezdci 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Plechová kavalérie (5/7)
21.15 Případ pro zvláštní skupinu (5/6) 22.40 Kdyby
tisíc klarinetů, muzikál (ČR, 1964)
PONDĚLÍ 7.00 Soudní síň 11.05 Policisté v akci
12.10 Pod povrchem (31) 13.15 Prázdniny (1) 14.20
Soudní síň 15.20 Soudní síň 16.20 Soudní síň 17.20
Policisté v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 30 případů majora Zemana
(8) 21.30 Nebeští jezdci 23.30 Nový život III (9)
0.25 Nové bydlení 0.55 Pod povrchem (31)

SÉRUM PRAVDY

DOBRODRUŽNÝ

20.20 Alfa
Dobrodružný film (Čína/USA, 2018)
22.05 Godzilla
Akční sci-fi film (Jap./USA, 2014)
0.30 Deník princezny 2: Královské
povinnosti
Romantická komedie (USA, 2004)
2.30 Volejte Novu
3.15 Co na to Češi

ÚTERÝ 7.10 Soudní síň 11.10 Policisté v akci 12.10

Pod povrchem (32) 13.20 Nový život III (9) 14.20
Soudní síň 16.25 Soudní síň – cz 17.20 Policisté v akci
18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
30 případů majora Zemana (9) 21.45 Rodinné záležitosti 23.00 Nový život III (10) 0.00 Nové bydlení

STŘEDA 9.05 Soudní síň – cz 10.00 Soudní síň
11.05 Policisté v akci 12.00 Pod povrchem (33) 13.00
Nový život III (10) 14.05 Soudní síň 17.10 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Případ pro zvláštní skupinu (5) 21.50 IQ TAXI
CZ 23.00 Nový život III (11) 0.05 Nové bydlení
ČTVRTEK 11.10 Policisté v akci 12.10 Pod povrchem (34) 13.20 Nový život III (11) 14.25 Soudní síň
16.30 Soudní síň – cz 17.20 Policisté v akci 18.20
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Prázdniny (2) 21.15 Rodinné záležitosti 22.20 Nový
život III (12) 23.20 Nové bydlení 0.00 Pod povrchem
PÁTEK 10.00 Soudní síň 11.00 Policisté v akci

11.55 Pod povrchem (35) 13.15 Nový život III (12)
14.15 Soudní síň 17.20 Policisté v akci 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Má láska
s Jakubem 22.20 30 případů majora Zemana (10)
23.40 Nové bydlení 0.10 Pod povrchem (35)

20.15 Einstein – Případy nesnesitelného génia (6)
Termodynamika. Komediální
seriál (ČR, 2020). Hrají V. Kotek,
A. Polívková, P. Zedníček,
E. Josefíková, V. Freimanová.
Režie V. Moravec
21.30 Na špatné straně hlavně
Akční thriller (USA, 2016). Hrají
S. Seagal, F. Piersic ml.,
J. Ewenová. Režie K. Waxman
23.25 Bez soucitu
Akční film (Fr., 2009). Hrají
J. Travolta, K. Smutniaková,
J. Rhys Meyers. Režie P. Morel
1.25 Bastardi 2
Drama (ČR, 2011). Hrají
T. Magnusek, M. Dejdar,
J. Šťastný, J. Krampol, J. Přeučil.
Režie J. Lengyel
3.35 Hudson a Rex II (16)
Rodinná záležitost. Krimiseriál
(Kan., 2020)

Relax
SOBOTA 7.00 Teleshopping 7.25 Mariana, krá-

lovna noci 9.20 Paní domu 9.50 Ostře sledovaný
vlak 10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10
Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax
14.55 Námořní hlídka 15.55 Nespoutaný anděl
17.55 Mariana, královna noci 19.55 Nejmladší
z rodu Hamrů 20.55 Nespoutaný anděl 23.05 Top
Relax 23.20 Luxus store

NEDĚLE 6.20 Zvěřinec 7.00 Teleshopping 7.25

Mariana, královna noci 9.20 Krampovoloviny
10.20 Top Relax 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Nejmladší z rodu
Hamrů 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Mariana, královna noci 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 7.25 Mariana, královna noci 9.20

Krampovoloviny 10.20 Pohodové zprávy 10.35
Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Mariana, královna
noci 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
6.40 Šifra Karla Velikého 8.45 Dr. House VII (18)
9.40 Dr. House VII (19) 11.05 Svatba na bitevním
poli aneb Hodiny před slávou 13.00 Thor: Temný
svět 15.00 Atlantida: Tajemná říše 16.50 Tarzan
a Jane, animovaný film (USA, 2002) 18.10 Bláznivá
dovolená, komedie (USA, 1983) 20.00 Star Wars:
Epizoda IX – Vzestup Skywalkera, akční fantasy
film (USA, 2019) 22.45 Annabelle 2: Zrození zla,
horor (USA, 2017) 0.45 Postradatelní

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.50 Bolek a Lolek si hrají
7.00 Bolek a Lolek vyrážejí do světa 7.15 Max Steel
(10) 7.45 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (17, 18)
9.40 Periskop nahoru a dolů! 11.40 Kurýr 13.25
Králové divočiny 15.20 Chuť znovu žít, romantická
komedie (USA, 2012) 17.40 Pomáda, muzikál
(USA, 1978) 20.00 Já, knedlíček, komedie (USA,
2018) 22.20 Tajemství matky představené, thriller
(Kan., 2017) 0.15 Kill Bill 2, akční film (USA, 2004)

ÚTERÝ 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Nespoutaný anděl 17.55 Mariana, královna noci
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 10.20 Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30 Teleshopping
14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka 15.55
Nespoutaný anděl 17.55 Mariana, královna noci
19.55 Nejmladší z rodu Hamrů 20.55 Nespoutaný
anděl 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 9.50 Ostře sledovaný vlak 10.20

Pohodové zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus
store 14.30 Teleshopping 14.40 Nejmladší z rodu
Hamrů 15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Mariana, královna noci 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní
hlídka 22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

PÁTEK 9.20 Krampovoloviny 10.20 Pohodové
zprávy 10.35 Teleshopping 11.10 Luxus store 14.30
Teleshopping 14.40 Top Relax 14.55 Námořní hlídka
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Mariana, královna
noci 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 363

neděle 13. června 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
13.55
14.35
16.05
17.25
18.25
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.35
22.04
22.05
23.35
0.25
1.35
2.05

Zajímavosti z regionů 6.30 Holka,
nebo kluk? Komedie (ČR, 1938) 8.10
Úsměvy Josefa Beyvla 8.55 Polopatě
9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 11.05 Život na
zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Podivná nevěsta
Kouzelný šíp
Třetí princ
Hogo fogo Homolka
Pošta pro tebe
Co naše babičky uměly a na co
my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Slavnosti sněženek
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Noc klavíristy
Případy detektiva Murdocha XIV
Manéž Bolka Polívky
Žiješ jenom 2x
Sváteční slovo předsedy Rady
Církve bratrské Davida Nováka

Nova
6.00
6.20
7.20
7.45
8.35
10.20
12.25
14.25
16.10
17.55
19.30
20.20
23.00
23.35
1.20
3.25
4.45

Zig a Sharko III
Spongebob v kalhotách IX (13, 14)
Looney Tunes: Nové příběhy (9)
Kačeří příběhy (39, 40)
Željesboj
Zase ona!
Romantická komedie (USA, 2010)
Osudové léto
Romantické drama (USA/N, 2002)
Půl domu bez ženicha
Komedie (ČR, 1980)
Honza málem králem
Pohádka (ČR, 1977)
O princezně Jasněnce a létajícím
ševci
Pohádka (ČR, 1987)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Zrodila se hvězda
Hudební film (USA, 2018)
Střepiny
Půl domu bez ženicha
Komedie (ČR, 1980)
Osudové léto
Romantické drama (USA/N, 2002)
Željesboj
Pohádka (N, 2011)
Novashopping

6.10
6.40
7.05
8.10
9.20
9.55
10.30
11.00
11.55
12.50
13.15
13.55
14.20
15.05
16.55
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.50
1.45
4.10

Prima

Nova Cinema

Max Steel (12)
Psí život (16)
M.A.S.H (71, 72)
Hitlerovi bodyguardi (2)
Prima SVĚT
Rozpal to, šéfe!
Prima Mazlíček
PARTIE Terezie Tománkové
Receptář prima nápadů
Libovky Pepy Libického
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Jak se staví sen
Princ Bajaja
Pohádka (ČR, 1971)
Casting na lásku
Romantická komedie (ČR, 2020)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Jak básníci čekají na zázrak
Romantická komedie (ČR, 2016)
Doupě zločinu
Akční film (USA, 2018)
Špion
Akční komedie (USA, 2015)
Cyklosalon.tv

5.30 Múza 6.55 Diana: Poslední cesta 8.25 Tarzan
a Jane 9.45 Atlantida: Tajemná říše 12.05 Bláznivá
dovolená 13.55 Star Wars: Epizoda IX – Vzestup
Skywalkera 16.40 Zachraňte Willyho 3 18.20 Billy
Madison 20.00 Alfa, dobrodružný film (Čína/USA,
2018) 21.55 Zhasni a zemřeš, horor (USA, 2016)
23.20 Annabelle 2: Zrození zla, horor (USA, 2017)

Prima cool
5.30 Umění je cool 7.00 To nejlepší z Top Gearu (1)
8.15 Pevnost Boyard (2) 10.50 Autosalon.tv 11.45
Cyklosalon.tv 12.20 Futurama VIII (11, 12) 13.15
Simpsonovi XXVII (17, 18) 14.15 Simpsonovi XXVII
(19, 20) 15.10 Kurýr 3 17.15 Futurama VIII (13) 17.45
Futurama IX (1) 18.15 Simpsonovi XXIX (1, 2) 19.15
Simpsonovi XXIX (3, 4) 20.15 Den nezávislosti
23.15 Zrození planety opic

Prima Max
6.15 Bolek a Lolek vyrážejí do světa 6.30 Bolek
a Lolek si hrají 6.50 Max Steel (11) 7.10 Námořní
vyšetřovací služba L. A. IV (18, 19) 9.10 Zaprášená
tajemství 10.55 Světáci 13.15 Chuť znovu žít 15.25
Nahoru, dolů 17.45 Já, knedlíček, komedie (USA,
2018) 20.00 Forrest Gump, komedie (USA, 1994)
22.55 Na špatné straně hlavně, akční thriller (USA,
2016) 0.45 Doupě zločinu, akční film (USA, 2018)

pondělí 14. června 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Dobrodružství
Sherlocka Holmese 9.50 168 hodin
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 Přízraky mezi námi (6/7)
13.25 Přátelé Zeleného údolí (4/12)
13.55 13. komnata Jana Kačera
14.25 Anténa
14.45 Hogo fogo Homolka
16.00 Zavolejte porodní sestřičky IV (4/8)
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Malý pitaval z velkého města (1/15)
21.05 Reportéři ČT
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
21.50 Gangster Ka
23.30 Hitparáda televizní zábavy
0.25 AZ-kvíz
0.55 Banánové rybičky
1.25 Z metropole, Týden v regionech

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.00
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.20
23.20
1.05
1.50
2.30
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4075)
Specialisté (38)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (4)
Ordinace v růžové zahradě 2 (967)
Odložené případy (17)
Dr. House VII (20, 21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4076)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (133)
Specialisté (39)
Námořní vyšetřovací služba XVII (5)
Dr. House VII (20, 21)
Odložené případy (17)
Námořní vyšetřovací služba XVII (5)
Krok za krokem III (4)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (967)

Prima
6.15
7.00
8.05
8.45
10.05

12.00
13.00
14.05
15.05
16.15
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.05
0.35
1.35
2.35
3.30
4.30

Max Steel (13)
Nový den
M.A.S.H (73)
Ohnivý kuře (10)
Rosamunde Pilcherová:
Rozervaná srdce
Romantický film
(N, 2000)
Walker, Texas Ranger IX (12)
Policie Hamburk IV (1)
Policie Hamburk IV (2)
Komisař Rex II (3)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Sestřičky (75)
Poklad z půdy
Policajt, nebo spratek (9)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Komisař Rex II (3)
Policie Hamburk IV (1)
Policie Hamburk IV (2)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.20 Svatba na bitevním poli aneb Hodiny před slávou 7.20 Zase ona! 9.45 Star Wars: Epizoda IX –
Vzestup Skywalkera 13.00 Únos v ráji 14.40 Billy
Madison 16.25 O princezně Jasněnce a létajícím
ševci 17.50 Ve znamení lásky 20.00 Zabil jsem
Einsteina, pánové... 22.05 Zběsilost v srdci, mysteriózní film (USA, 1990) 0.30 Zhasni a zemřeš

Prima cool
8.10 Flash II (22, 23) 10.00 Hvězdná brána VI (11, 12)
11.55 Futurama VIII (13) 12.25 Futurama IX (1) 12.55
Simpsonovi XXVII (21, 22) 13.55 Simpsonovi XXVIII
(1, 2) 14.50 Hvězdná brána VI (13, 14) 16.45 Futurama
IX (2, 3) 17.45 Simpsonovi XXIX (5-8) 19.45
Simpsonovi XXXII (21) 20.15 Partička 20.55 7 pádů
Honzy Dědka 22.10 Teorie velkého třesku XII (18, 19)
23.05 Re-play 23.40 Simpsonovi XXIX (5-8)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.40 Bolek a Lolek vyrážejí
do světa 8.05 Max Steel (12) 8.35 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (19, 20) 10.20 Lara Croft –
Tomb Raider: Kolébka života 12.45 Nahoru, dolů
14.55 Slečna Fisherová a záhada Hrobky slz 17.05
Den nezávislosti 20.00 Ace Ventura: Zvířecí
detektiv 21.50 Vycházející slunce 0.40 Forrest
Gump, komedie (USA, 1994)

úterý 15. června 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky IV (4/8) 10.00 Po stopách
hvězd 10.30 Malý pitaval z velkého
města (1/15) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Přízraky mezi námi (7/7)
13.25 Přátelé Zeleného údolí (5/12)
13.55 Všechno, co mám ráda
14.20 Žhářka
14.35 Slavnosti sněženek
Komedie (ČR, 1983)
16.05 Zavolejte porodní sestřičky IV (5/8)
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Strážmistr Topinka (13/13)
21.05 Černí baroni (11/11)
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Trpaslík (3, 4/6)
23.25 Hitparáda televizní zábavy
0.20 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.05
22.40
23.30
1.25
2.05
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4076)
Specialisté (133)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (968)
Odložené případy (18)
Dr. House VII (22, 23)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4077)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (3)
Comeback
Comeback
Námořní vyšetřovací služba XVII (6)
Dr. House VII (22, 23)
Odložené případy (18)
Námořní vyšetřovací služba XVII (6)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (968)

Prima
6.15
7.00
8.05
8.45
10.10
12.05
13.05
14.05
15.05
16.15
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.40
22.55
23.30
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.35

Max Steel II (1)
Nový den
M.A.S.H (74)
Sestřičky (75)
Rosamunde Pilcherová:
Čas poznání
Romantický film (N, 2000)
Walker, Texas Ranger IX (13)
Policie Hamburk IV (3)
Policie Hamburk IV (4)
Komisař Rex II (4)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (114)
7 pádů Honzy Dědka
Rozpal to, šéfe!
LIKE HOUSE
Policie v akci
Komisař Rex II (4)
Policie Hamburk IV (3)
Policie Hamburk IV (4)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
5.00 Diana: Poslední cesta 6.25 Tarzan a Jane 7.50
Dr. House VII (20) 8.40 Dr. House VII (21) 10.10
Únos v ráji 11.45 Billy Madison 14.00 Zabil jsem
Einsteina, pánové... 16.00 Honza málem králem
17.45 Deník princezny 2: Královské povinnosti
20.00 Godzilla 22.30 Zloděj životů, thriller
(Austr./USA, 2004) 0.30 Alfa

Prima cool
7.00 Jen počkej, zajíci! 7.10 To nejlepší z Top Gearu
(3) 8.40 Flash II (23) 9.35 Odstřelovač (1) 10.30
Hvězdná brána VI (13, 14) 12.35 Futurama IX (2, 3)
13.25 Simpsonovi XXVIII (3-6) 15.10 Hvězdná brána
VI (15, 16) 17.15 Futurama IX (4, 5) 18.15 Simpsonovi
XXIX (9-12) 20.15 Partička XXL 21.40 Show Jana
Krause 22.50 Vikingové VI (18) 23.50 Těžká dřina
0.25 Simpsonovi XXIX (9, 10)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.45 Bolek a Lolek vyrážejí
do světa 8.10 Max Steel (13) 8.40 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (20, 21) 10.25 Králové divočiny
12.20 Bájní tvorové: Dračí hrobka 14.15 Slečna
Fisherová a záhada Hrobky slz 16.20 Láska prochází žaludkem 18.15 Ace Ventura: Zvířecí detektiv
20.00 Sahara 22.30 Výhrůžky smrtí, thriller (VB,
2009) 0.35 Vycházející slunce

středa 16. června 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky IV (5/8) 9.55 Úsměvy
Heleny Růžičkové 10.35 Strážmistr
Topinka (13/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Když se slunci nedaří (1/6)
13.20 Přátelé Zeleného údolí (6/12)
13.50 Ženich uvízl
14.35 Noc klavíristy
16.00 Zavolejte porodní sestřičky IV (6/8)
16.55 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Dobrodružství kriminalistiky (1/26)
21.00 Hercule Poirot
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Příběhy slavných... Adina
Mandlová
22.50 Případy detektiva Murdocha XIV
23.35 Kriminalista
0.35 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
22.50
23.45
1.35
2.20
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4077)
Policie Modrava (3)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (969)
Odložené případy (19)
Dr. House VIII (1, 2)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4078)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XI
Comeback
Comeback
Námořní vyšetřovací služba XVII
(7)
Dr. House VIII (1, 2)
Odložené případy (19)
Krok za krokem III (5)
Co na to Češi

6.15
7.00
8.05
8.45
10.15
12.05
13.05
14.05
15.05
16.15
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.30
1.25
2.30
3.30
4.30

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (2)
Nový den
M.A.S.H (75)
Slunečná (114)
Rosamunde Pilcherová:
Útesy lásky
Romantický film (N/Rak., 1999)
Walker, Texas Ranger IX (14)
Policie Hamburk IV (5)
Policie Hamburk IV (6)
Komisař Rex II (5)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Sestřičky (76)
Show Jana Krause
Einstein – Případy nesnesitelného
génia (6)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Komisař Rex II (5)
Policie Hamburk IV (5)
Policie Hamburk IV (6)
Prostřeno!

5.35 Ve znamení lásky, romantický film (USA, 2016)
7.25 Dr. House VII (22, 23) 9.10 Zabil jsem Einsteina,
pánové... 11.40 Osudové léto 14.10 Godzilla 16.35
Půl domu bez ženicha 18.10 Nesnesitelná krutost,
komedie (USA, 2003) 20.00 Zrodila se hvězda,
hudební film (USA, 2018) 22.40 Co by kdyby,
komediální drama (USA, 2014) 0.40 Zloděj životů

čtvrtek 17. června 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky IV (6/8) 9.50 Anténa 10.10
Dobrodružství kriminalistiky (1/26)
11.00 Všechno, co mám ráda 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Když se slunci nedaří (2/6)
13.20 Přátelé Zeleného údolí (7/12)
13.50 13. komnata Martina Štěpánka
14.20 Tak neváhej a toč speciál
15.15 Profesionálové
16.05 Zavolejte porodní sestřičky IV (7/8)
17.00 Všechno, co mám ráda
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 První republika (1)
21.00 Sanitka (1/11)
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Na stopě
22.30 Komisař Montalbano
0.15 AZ-kvíz
0.45 Na forbíně TM

Nova
5.55
8.35
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.40
23.35
1.25
2.05
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4078)
Hasiči
Akční film (ČR, 2009)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (7)
Ordinace v růžové zahradě 2 (970)
Odložené případy (20)
Dr. House VIII (3, 4)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4079)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (1, 2)
Námořní vyšetřovací služba XVII
(8)
Dr. House VIII (3, 4)
Odložené případy (20)
Námořní vyšetřovací služba XVII
(7)
Co na to Češi

12.05
13.05
14.05
15.05
16.15
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
21.30
22.55
0.20
0.55
1.50
2.55
3.50
5.25

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.50 Max Steel II (1) 7.15
Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (21, 22) 9.15
Zrození planety opic 11.20 Světáci 13.35 Láska
prochází žaludkem 15.25 Poslední tah štětcem
17.25 Sahara 20.00 Hora mezi námi, dobrodružný
film (USA, 2017) 22.20 Milenci těch druhých,
romantická komedie (USA, 2015) 0.25 Výhrůžky
smrtí, thriller (VB, 2009)
PRIMACOOL ČTVRTEK 17.06.2021

Prima
6.15
7.00
8.05
8.45
10.10

Prima cool
6.55 Jen počkej, zajíci! 7.15 To nejlepší z Top Gearu
(4) 8.40 Odstřelovač (1, 2) 10.30 Hvězdná brána VI
(15, 16) 12.35 Futurama IX (4, 5) 13.25 Simpsonovi
XXVIII (7-10) 15.10 Hvězdná brána VI (17, 18) 17.15
Futurama IX (6, 7) 18.15 Simpsonovi XXIX (13-16)
20.15 Autosalon.tv 21.15 Partička 22.00 Operace
Kondor (8) 23.10 COOL e-sport 23.40 Simpsonovi
XXIX (13) 0.00 Simpsonovi XXIX (14-16)

Max Steel II (3)
Nový den
M.A.S.H (76)
Sestřičky (76)
Rosamunde Pilcherová:
Květ života
Romantický film
(N, 1999)
Walker, Texas Ranger IX (15)
Policie Hamburk IV (7)
Policie Hamburk IV (8)
Komisař Rex II (6)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (115)
Temný Kraj (8)
Ano, šéfe!
LIKE HOUSE
Policie v akci
Komisař Rex II (6)
Policie Hamburk IV (7)
Policie Hamburk IV (8)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.05 Nesnesitelná krutost 7.50 Dr. House VIII (1)
8.45 Dr. House VIII (2) 9.40 Osudové léto 12.10
O princezně Jasněnce a létajícím ševci 13.40
Teleshopping 14.10 Zrodila se hvězda 16.45
Zaříkávač koní 20.00 Captain America: Návrat
prvního Avengera, akční film (USA, 2014) 22.40 Wild
Wild West, sci-fi film (USA, 1999) 0.40 Kopí osudu

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.35 Jen počkej, zajíci! 6.55 Top
Gear speciál (1) 8.25 Partička 9.15 Simpsonovi
XXXII (21) 9.45 Teorie velkého třesku XII (18, 19)
10.30 Hvězdná brána VI (17, 18) 12.35 Futurama IX
(6, 7) 13.25 Simpsonovi XXVIII (11-14) 15.10
Hvězdná brána VI (19, 20) 17.15 Futurama IX (8, 9)
18.15 Simpsonovi XXIX (17-20) 20.15 Úsvit planety
opic 22.55 Bastardi 3 1.00 Simpsonovi XXIX (17)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.50 Bolek a Lolek vyrážejí do světa 7.05 Max Steel II (2) 7.30 Námořní
vyšetřovací služba L. A. IV (22, 23) 9.20 Smrtící
mráz 11.05 Pomáda 13.30 Poslední tah štětcem
15.25 Můžete mi kdy odpustit? 17.45 Hora mezi
námi 20.00 Bota jménem Melichar 21.25 Proč
právě on? 23.45 Milenci těch druhých, romantická
komedie (USA, 2015)

pátek 18. června 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky IV (7/8) 9.50 Ženich uvízl
10.35 První republika (1) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Když se slunci nedaří (3/6)
13.20 Přátelé Zeleného údolí (8/12)
13.50 Mít někoho do deště
14.30 Na stopě
14.50 Reportéři ČT
15.40 Příběhy slavných... A. Mandlová
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
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četníci z Luhačovic (11/12)
21.40 Všechnopárty
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.30 AZ-kvíz
0.55 Toulavá kamera
1.25 Objektiv

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.00
23.50
1.25
2.10
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4079)
Kriminálka Anděl (1)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (8)
Ordinace v růžové zahradě 2 (971)
Odložené případy (21)
Dr. House VIII (5, 6)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4080)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Vesničko má středisková
Komedie (ČR, 1985)
Postradatelní 2
Akční film (USA, 2012)
Dr. House VIII (5, 6)
Odložené případy (21)
Námořní vyšetřovací služba XVII
(8)
Co na to Češi

Prima
6.15
7.00
8.05
8.45
10.10
12.05
13.05
14.05
15.05
16.15
16.50
17.50
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.05
23.25
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.35

Max Steel II (4)
Nový den
M.A.S.H (77)
Slunečná (115)
Rosamunde Pilcherová:
Rackové ve větru
Romantický film (N/Rak., 1999)
Walker, Texas Ranger IX (16)
Policie Hamburk IV (9)
Policie Hamburk IV (10)
Komisař Rex II (7)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Bota jménem Melichar
Rodinná komedie (ČR, 1983)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Komisař Rex II (7)
Policie Hamburk IV (9)
Policie Hamburk IV (10)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
7.15 Dr. House VIII (3, 4) 9.00 Johnny Worricker:
Strana osm 11.00 Teleshopping 11.35 Samé štěstí
13.25 Teleshopping 14.00 Knoflíková válka 15.45
Captain America: Návrat prvního Avengera 18.15
Rivalové, komedie (USA, 1996) 20.00 Úžasňákovi,
animovaná komedie (USA, 2004) 22.20 Živý terč,
akční film (USA, 1993) 0.15 Wild Wild West

Prima cool
7.00 Top Gear speciál (2) 8.30 Autosalon.tv 9.35
Re-play 10.00 COOL e-sport 10.25 Hvězdná brána
VI (19, 20) 12.30 Futurama IX (8, 9) 13.20
Simpsonovi XXVIII (15-18) 15.10 Hvězdná brána VI
(21, 22) 17.15 Futurama IX (10, 11) 18.15 Simpsonovi
XXIX (21) 18.45 Simpsonovi XXX (1-3) 20.15
Globální kolaps 22.00 Vražedná chapadla 23.55
Simpsonovi XXIX (21) 0.25 Simpsonovi XXX (1)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.10 Bolek a Lolek vyrážejí do světa 9.35 Max Steel II (3) 10.00 Námořní
vyšetřovací služba L. A. IV (23, 24) 11.50 Nahoru,
dolů 14.00 Můžete mi kdy odpustit?, komedie
(USA, 2018) 16.20 Zaprášená tajemství 18.15 Já,
kocour, komedie (Fr./Kan., 2016) 20.00 Příliš
vzdálený most (1/2), válečný film (USA, 1977) 23.45
Bastardi 3, thriller (ČR, 2012)
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Nenechte si „vysát“ peněženku
Chytrým přístupem
k používání domácích
spotřebičů a svítidel lze
ušetřit desítky procent
nákladů za energii.
ČR | Suma, která se objeví na ročním vyúčtování za elektřinu a plyn, patří mezi
výdaji domácnosti k těm nejvyšším. Pokud se nechcete pouštět do změny dodavatele energií, zkuste chytřeji pracovat
s vašimi domácími spotřebiči.

Vypínejte spotřebiče
Řada spotřebičů dokáže „sežrat“ značné množství energie, ačkoliv nepracují
na plný výkon. Jde hlavně o takzvaný
stand-by neboli pohotovostní režim.
Když necháte spotřebiče v síti i po jejich vypnutí, postupně vám stejně odčítají haléře z vašeho účtu za elektřinu.
To je příklad počítačů či televize. Když

ILUSTR. FOTO | MAFRA

nabíjíte třeba mobilní telefon, vypojte
ho z napájení po jeho nabití, nenechávejte ho v nabíječce po celou noc. Pokud jedete na dovolenou, přístroje a spotřebiče vypněte ze sítě úplně. V případě ledničky ovšem samozřejmě jenom prázdnou a po pečlivém odmrazení.

Využijte zbytkové teplo
U některých spotřebičů lze využít zbytkové teplo, například u sporáku či žehličky. V praxi to znamená, že přístroj vypnete pár minut před plánovaným koncem činnosti a využijete, že je rozehřátý. Úsporu energie vám v kuchyni zajis-

tí také vaření na indukční desce. U lednice je dobré mít potraviny v ní správně
uspořádané, nejlépe podle návodu.
Málo se také ví, že prázdná chladnička
spotřebuje více energie než plná. Co se
týče pračky či myčky, nezapínejte je poloprázdné, i když ty moderní mají úsporné režimy. Před spuštěním spotřebičů
tedy dobře plánujte.

Staré žárovky nahraďte LED
Máte doma ještě staré klasické žárovky? Pak určitě zvažte jejich výměnu.
Nejlépe si pořiďte LED žárovky, které
oproti těm klasickým mají úsporu až

85 procent. Navíc určitě nestojí tolik peněz jako nový spotřebič. Návratnost investice je zaručena do půl roku. LED žárovky vám také mnohem déle vydrží.
Podobně jako u spotřebičů sledujte pozorně obaly, i zde je zvýrazněna míra
úspory na energetickém štítku. Zajímat
by vás měl také světelný tok, tedy míra,
kolik světla vám žárovka poskytne.
Ne každý světelný zdroj o stejném příkonu totiž svítí stejně intenzivně.

Zvažte dvoutarifní sazbu
Někteří dodavatelé energií nabízejí takzvanou dvoutarifní sazbu elektřiny.
Na rozdíl od kdysi známého takzvaného
„nočního proudu“ není nabídka levnější
elektřiny v nízkém tarifu omezena pouze
na noční hodiny, ale lze ji využívat v předem daných hodinách v průběhu celého
dne. Spotřebiče zajišťující nízký tarif,
jako jsou bojlery, akumulační kamna
a podobně, jsou v době vysokého tarifu
blokovány. Tím lze ušetřit až desítky procent z běžných nákladů za energie. (re)

INZERCE

I ta největší vedra vás
nechají chladnými.
Vsaďte na
venkovní rolety VELUX!
Ochraňte svůj interiér před tropickými
teplotami a v zimě si zas dopřejte útulné
teplo díky lepší izolaci.

Další výhody venkovních rolet, které jistě oceníte:
• Úplné zatemnění v jakoukoliv dobu
• Redukce hluku z deště
• Dálkové ovládání vypínačem
nebo přes mobilní aplikaci

KOMFORT

VE DNE V NOCI

velux.cz/chci-doma-chladek

info.cz@velux.com • 531 015 506
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Řešme budoucnost, nastartujme
v Česku rozvoj zelené energie
Obnovitelné zdroje,
a zvláště fotovoltaika,
budou podle expertů
hrát v následujících
letech v Česku prim.
„Stát ale v tomto sektoru
každých pár let mění
pravidla,“ upozorňuje
Jan Krčmář, předseda
představenstva Solární
asociace.
ČR | V Česku je nevyzpytatelné investorské prostředí a chybí jasný politický závazek, který by zemi nasměroval k zelenější budoucnosti. Tvrdí to alespoň předseda představenstva Solární asociace Jan
Krčmář, který na konferenci Solární energie a akumulace v ČR hovořil o tom, že
solární průmysl je připraven zastávat klíčovou roli ve změně energetiky.
Co je potřeba k tomu, aby Česko
„plulo“ podle vás tím správným
směrem?
Problémem je, že stále řešíme minulost
místo toho, abychom hleděli do budoucnosti. V praxi se to projevuje tak, že stát
každých pár let mění pravidla pro podnikání v sektoru obnovitelných zdrojů energie. Jen solární odvětví má za sebou osm
retroaktivních zásahů, které zcela změnily původní pravidla. Banky a investoři nevědí, co bude dál a zda má cenu v Česku
nové zdroje stavět. Proto je klíčové, aby
stát nastavil jasné, stabilní a přehledné
podnikatelské prostředí, do kterého se nikdo nebude muset bát investovat.
Často diskutovaným tématem je
i novela zákona o podporovaných
zdrojích. Můžete prosím nějak laicky vysvětlit její hlavní body a co
změní?
Novela zákona o podporovaných zdrojích energie je klíčovou legislativou pro
budoucnost obnovitelných zdrojů energie v České republice. Zásadní novinkou, kterou novela zavádí, je maximální povolená výnosnost pro různé zdroje
zelené elektřiny. Zákon tedy řekne, kolik smí každý zdroj obnovitelné energie
za celých 20 let vydělávat. Problémem
je, že vláda chce výnosnost nastavit pro
každý sektor jinak, přičemž nejmenší
hodnotu by měla dostat fotovoltaika.
V krajním případě by mohla být výnosnost pro tento sektor nastavena tak nízko, že majitelé solárních elektráren nebudou schopni splácet úvěry u bank
a mnoho jich zkrachuje.

FOTO | SHUTTERSTOCK

Jan Krčmář, předseda
představenstva Solární
asociace.
FOTO | SOLÁRNÍ ASOCIACE

Pokud budete mluvit za Solární asociaci, čím je novela pro Česko přínosem a kde má naopak mezery?
Novela je opravdu klíčová pro rozvoj zelené energie v Česku a má potenciál tento proces nastartovat. Musí ale nastavit
jasná a rovná pravidla. V oblasti výnosnosti se tak zatím nestalo. Kromě toho
novela zavádí i systém aukcí, což jednoznačně vítáme. I zde ale vnímáme problém, neboť do systému aukcí není zahrnuta solární energie. Z jiných zemí
víme, že tento systém prokazatelně tlačí
ceny elektřiny dolů a zrovna solární
energie je v současnosti tou nejlevnější
na trhu. Proto vyloučení fotovoltaiky
z aukcí nedává smysl.
Je i nějaká podobně velká země,
kde se Česko může v přístupu k obnovitelným zdrojům inspirovat?
Sousední země jako Rakousko nebo Německo jsou dobře známy svým pozitivním přístupem k obnovitelným zdrojům
energie. Konkrétně Rakousko si nedávno dalo za cíl vybudovat 10 milionů solárních střech, zároveň hodlá investovat
nemalé peníze i do velkých fotovoltaických elektráren. V současnosti tam navíc schvalují klíčové zákony pro rozvoj
zelené energie. Přístup vlády k obnovitelným zdrojům je tam jednoznačný, ministryně energetiky a životního prostředí Leonore Gewessler se například nebojí vylézt na větrnou elektrárnu a deklarovat, že obnovitelné zdroje jsou budoucností energetiky. To se pak odráží
i na číslech, kdy jen za loňský rok vybudovalo Rakousko fotovoltaické elektrárny s výkonem přibližně 600 MW, zatímco u nás to bylo 51 MW. Ale nejsou to
jen naši rakouští a němečtí sousedé, kdo
vidí ve fotovoltaice budoucnost. Obrovské investice chystají například i v Polsku, Maďarsku a dalších zemích.
V posledních letech se mluví o plovoucích solárních elektrárnách. Ty
by mohly vzniknout na zatopených

dolech na Ústecku. Už má tento
plán nějaké reálné obrysy?
Ve světě už projekty tohoto typu vznikají a debata se pomalu přenáší i do České
republiky. Zatím se však pohybuje spíše v rovině záměrů. Záleží totiž, zda se
taková investice bude vyplácet finančně

a jak bude nastaveno podnikatelské prostředí. Některé společnosti už ale mají
tyto projekty rozpracované v konkrétnější podobě, například skupina Sev.en
Energy nedávno představila svůj plán
na plovoucí solární elektrárnu v Podkrušnohoří.
MAREK HÝŘ
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JE NEJVHODNĚJŠÍ DOBA VYMĚNIT
STARÝ KOTEL ZA NOVÝ
Když začnou faktury za plyn
a náklady na opravy starého
kotle příliš zatěžovat rodinný
rozpočet,
sáhněte
po
plynovém kotli Prometheus
z
nabídky
Pražské
plynárenské.

přeborníka pro přípravu teplé vody.

Za značkou stojí více než
25 let zkušeností dceřiné
společnosti
Prometheus.
Při vývoji kotle vycházela
společnost
především
z
letitých
zkušeností
získaných
přímo
od
zákazníků.
Společnost
zajistí i odbornou montáž.
Jako jediný na trhu se kotel
osazuje
patentovaným
dvouokruhovým výměníkem.
Samostatný okruh dělá
z
kotle
skutečného

Výměnou starého kotle za moderní, s vysokým stupněm účinnosti,
uspoříte a ještě budete šetrný k životnímu prostředí.
Více na www.ppas.cz
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Fotovoltaika už není luxus. Slunce
vám ohřeje vodu a nabije baterie
V Česku přibude každý
rok několik tisíc nových
malých fotovoltaických
elektráren na střechách
rodinných domů nebo
chat. Jejich pořízení stojí
desítky tisíc korun,
ale lze je financovat také
pomocí dotace od státu.
JOSEF HORA
ČR | Zatímco velká solární elektrárna se
loni v Česku nepostavila ani jedna, lidé
si oblíbili ty malé, domácí. Jak vyplývá
z dat Solární asociace, největšího sdružení podnikatelů v solární energetice,
vloni na rodinných domech vzniklo
INZERCE

4846 fotovoltaiek, kdežto rok předtím
pouze necelé tři tisícovky.
Trendem jsou v současnosti dva systémy. Buď „s ohřevem vody“, nebo „bateriovým úložištěm“. Ten první využije
přebytečnou energii ještě na ohřev
vody. Cena takové domácí elektrárny se
odvíjí od velikosti, pokud využijete státní dotaci z programu Nová zelená úsporám, za nejmenší solární elektrárnu, kterou tvoří většinou pět panelů na ploše
asi 10 m2, zaplatíte přibližně 50 až 70 tisíc korun. Pokud dotaci nevyužijete,
bude to stát dvojnásobek. „Tímto řešením získáte kromě elektřiny ještě teplou
vodu ohřátou zadarmo v průběhu šesti
až sedmi měsíců v roce,“ vysvětluje Roman Gazdík, mluvčí společnosti ČEZ,
která domácí solární elektrárny nabízí.
Druhý nejčastější solární systém na
rodinné domy využívá baterie. Tedy úložiště elektrické energie, které se aktivuje ve chvíli, kdy slunce nesvítí nebo

FOTO | SHUTTERSTOCK

když vypadne proud z distribuční sítě.
Zde už je cena vyšší, pět panelů na ploše přibližně 10 m2 vyjde s dotací
na 100 až 130 tisíc korun, bez dotace je
to dvojnásobek.
Existuje ovšem ještě třetí možnost,
a tou je solární elektrárna napojená na tepelné čerpadlo spojené do jednoho inteligentního systému. K elektřině či horké
vodě tak přibude vytápění či chlazení domácnosti. Zde jsou v cenách obrovské

„

Malá domácí
solární
elektrárna o pěti
panelech vyjde při
využití dotace na zhruba
50 až 70 tisíc korun.
rozdíly. Státní dotace dosahuje často až
150 tisíc korun, firmy celý systém dodávají za čtvrt milionu, ale dokážou ho nainstalovat i za necelých 40 tisíc korun,
proto je nutné dobře hledat a poradit se.

Na sever panely nepatří
Obliba soláru má několik důvodů. Domácí elektrárna především pomůže
uspořit peníze za energii, zároveň je její
výroba šetrná k životnímu prostředí.
Doba návratnosti fotovoltaiky se obvykle pohybuje mezi 8 a 14 roky. Kromě
toho je taková elektrárna poměrně velký „držák“. „Životnost systému je dlouhá. Fotovoltaika se skládá z několika
různých komponent, které mají odlišnou dobu záruky i životnosti. Třeba panely mají záruku výkonu 25 let, životnost se pohybuje kolem 30 až 35 let. Baterie vydrží minimálně 16 roků,“ podo-

týká Gazdík. Fotovoltaické panely lze
orientovat téměř na všechny světové
strany. „Výjimkou je sever, kam je nikdy kvůli sníženým výnosům neumisťujeme. Pro dosažení největších výnosů je
samozřejmě ideální jižní orientace,“
radí mluvčí.

Dotaci si lze půjčit
Právě již zmiňované dotace jsou jedním
z důvodů, který lidi láká k pořízení domácích solárních elektráren. Stát ale peníze vyplácí až poté, co je instalace hotová. „Nejdřív je zákazník povinen uhradit
celou kupní cenu a až následně lze požádat o výplatu finančních prostředků z již
formálně schválené dotace,“ popisuje
Roman Gazdík s tím, že běžně celý proces instalace, tedy od podpisu smlouvy
až po výplatu dotace, trvá asi půl roku.
Mnoho firem ovšem nabízí službu, že
dotaci, kterou pak zákazníkovi proplatí
stát, prostě půjčí ze svého. Ve chvíli,
kdy je elektrárna hotová a dotace přistane zákazníkovi na účet, ten částku obratem firmě vrátí.

Jak šel čas

Principy fotovoltaiky začali vědci
dokazovat už na počátku 19. století.
■ Fotoelektrický jev vysvětlil v roce 1905
Albert Einstein a získal za to Nobelovu
cenu.
■ První fotovoltaický článek se zrodil
roku 1954, čtyři roky nato se vznesla
první družice napájená solárními
panely - americký Vanguard I.
■ Energetická krize v 70. letech a životní
prostředí se staly politickými tématy,
což vedlo k propagaci fotovoltaiky,
zejména v Německu, USA a Japonsku.
■ V Česku začal větší rozvoj solárních
elektráren až po roce 2000.
■
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Pohoda a chládeček

jsou s klimatizací od PRE zaručeny!

Připravíme návrh a zařídíme jeho kompletní řešení.
S námi navíc můžete získat slevu na elektřinu ve výši 2 500 Kč
spolu s tarifem PRE PROUD KLIMA a klimatizaci na splátky
bez navýšení.
pre.cz/klima
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Legální malbu tvoří
známý streetartový
umělec ChemiS.

Česká republika

„Nachmelené“ graffiti
veřejnosti ho nejvíc dostal obraz plačícího Masaryka, který kdysi vytvořil v Olomouci. V roce 2015 zase udělal v Praze
graffiti k uctění obětí teroristických útoků v Paříži a současně kritizoval rasismus v Česku.
Na jeho nové dílo v Žatci podle něj
kolemjdoucí reagují pozitivně. „V minulosti se mi stávalo, že jakmile jsme
začali tvořit, přijeli policisté. V Žatci
ještě ne. Asi jsou po roce pandemie
všichni natěšení na něco nového,“
usmál se. S tvorbou mu pomáhají ještě
další dva streetarteři.

MIROSLAVA STRNADOVÁ
ČR | Betonovou zeď u žateckého fotbalového stadionu Slavoj ozdobí
dílo známého streetartového výtvarníka Dmitrije Proškina, který pracuje pod uměleckým jménem ChemiS.
Zhruba na 120 metrech se bude prolínat několik motivů vztahujících se k
prostředí a městu.
„Jde o netradiční formát, protože zeď
je poměrně nízká a dlouhá. Je tu několik
témat – fotbal, příroda, rybáři, kajaky,
vodní slalom i klasické žatecké téma
pivo a historie,“ přibližuje Proškin.
Velkoformátové graffiti si objednala
žatecká radnice. Hotové by mělo být za
několik dní. „Měli jsme představu, které motivy bychom tam chtěli mít. Dmitrije Proškina zaujala právě chmelařská
a pivařská tradice města a během krátké
doby nám zaslal návrhy. Ty byly velmi
povedené a více jsme do jeho práce nezasahovali, nechali jsme mu volnou
ruku,“ uvedl žatecký radní Martin
Štross (Unie pro sport a zdraví), který
vznik graffiti inicioval. Hlavním cílem
bylo šedivou zeď nějak zajímavě

Dílo ochrání speciální nátěr

Dmitrij Proškin, který pracuje pod uměleckým jménem ChemiS, vytváří
v Žatci velkoformátové graffiti.
FOTO | MIROSLAVA STRNADOVÁ
ozvláštnit. Vede kolem ní totiž procházková trasa kolem Ohře a cyklostezka. „Chtěli jsme také dětem ukázat,
že i se sprejem v ruce lze tvořit umělec-

ká díla a získat světové renomé,“ zmínil
Štross. ChemiS patří mezi nejvýznamnější streetartisty u nás, jméno si ale získal právě i v cizině. Do povědomí české

Výsledné dílo bude mít ochrannou vrstvu, která ho má chránit před případným
přestříkáním. „Nedělám to běžně, nestává
se, že by moji práci někdo přestříkal, tady
si to ale město vyžádalo,“ zmínil Proškin.
Brzy vznikne v Žatci i další graffiti, jež město podpoří. „Radní schválili i projekt Legal graffiti pod pivovarem. A součástí letošního participativního rozpočtu je i velkoformátová malba
na sídlišti Jih,“ potvrdil mluvčí žatecké
radnice Tomáš Kassal.
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Platnost nabídky

9. 6. – 22. 6. 2021
nebo do vyprodání zásob.

CHOCEŇSKÝ
Tvaroh 250 g
jemný
(7,96 Kč/100 g)

1990
HELLMANN‘S
Tatarská omáčka 225 ml
Majonéza 225 ml
(10,18 Kč/100 ml)

Zakysaná
smetana 200 g
15%
(6,45 Kč/100 g)

1290

2290
25

90

3690

1190
ORION
Kaštany Original 45 g
Kaštany extra hořké 45 g
Kofila Original 35 g
(22 Kč/100 g, 28,29 Kč/100 g)

990
Smetanito 150 g
vybrané druhy
(17,27 Kč/100 g)

Řepkový olej 1 l
(36,90 Kč/l)

HAAS
Quittin 1:1 17 g
želírovací přípravek
(70 Kč/100 g)

HAAS
Quittin 24 g
želírovací přípravek
vybrané druhy
(74,58 Kč/100 g)

1790

Okurky 7-9 cm 680 g
pevný podíl 340 g
(7,03 Kč/100 g p.p.)

23

90

Braník Světlý 2 l
světlé výčepní pivo
(17,95 Kč/l)

3590

Seznam zúčastněných prodejen naleznete na stránkách Jednoty Nymburk www.jednotanbk.cz a www.skupina.coop

Česká republika

Nová slavnostní kamufláž
bitevního vrtulníku
tygří letky odkazuje i na
letce 311. československé
bombardovací perutě
Royal Air Force.

11. června 2021 35

Vrtulník s tygří hlavou
cích vyobrazeny letouny Vickers Wellington a Consolidated B-24 Liberator,
jimiž byla 311. peruť vyzbrojena. Odstíny tmavě modré až světle modré odkazují na noční lety bombardérů za druhé
světové války. Přesně 247 hvězd je
vzpomínkou na padlé letce. Celá kamufláž končí tygřím ocasem.

ILONA ZELNÍČKOVÁ
ČR | Přesně 247 hvězd jako památka na
padlé letce z 311. československé bombardovací perutě RAF se nově nachází
na trupu bitevního vrtulníku. Ten je součástí vrtulníkové tygří letky na základně u Náměště nad Oslavou. Její velitelství představilo před pár dny novou podobu tohoto vrtulníku.
„Jedná se zřejmě o poslední kamufláž na vrtulnících Mi 24/35 před plánovaným přezbrojením. U nového typu vrtulníků, které bude mít armáda k dispozici do dvou let, zřejmě nebude možné
individuální kamufláže a nátěry provádět,“ řekl velitel 22. vrtulníkové základny Rudolf Straka.
Nová slavnostní vizuální podoba vrtulníku byla vytvořena u příležitosti šedesátého výročí vzniku Asociace
tygřích letek NATO. Nátěr je pak věnován památce 311. československé bombardovací perutě RAF, od jejíhož založení loni uplynulo osmdesát let.
INZERCE

247

Nová kamufláž bitevního vrtulníku zahrnuje jak tygří hlavu, tak historické
letouny.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK
Nápad na novou podobu kamufláže
vzešel od členů tygří vrtulníkové letky.
„Autorem výtvarného zpracování je fanda do letectví, malíř a streetartový umělec Vladimír Hirscher, kterého jsme
oslovili. Vytvoření nového nástřiku pak

v dílnách trvalo dva měsíce,“ uvedl kapitán vrtulníku a velitel tygří vrtulníkové letky Miroslav Šajban. Na vrtulníku
je v popředí vyobrazena tygří hlava, která odkazuje na příslušnost náměšťské
letky k tygří asociaci. Vrtulník má na bo-

hvězd jako
vzpomínka na padlé
letce za války.

Členem „tygří“ asociace NATO je
221. vrtulníková letka od roku 2002
a účastní se mezinárodního cvičení Tiger Meet. Letos v září bude v Belgii.
Jednotlivé letky tradičně demonstrují
příslušnost k asociaci kamufláží s motivem tygra. Náměšťští piloti už vyhráli
třikrát v soutěži o nejpovedenější kamufláž. Nejdřív s motivem tygra drásajícího se z boku vrtulníku, podruhé s černo-modrým vrtulníkem a naposledy se
strojem, který ohromil stylizovaným
tygrem na motivy filmového vetřelce.
Nástřik vrtulníku je dočasný a s takovým strojem se nepočítá do bojového
nasazení.
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S přítelem teď na Lago di Garda

Čtěte nové
Téma. Jak nám
viry ničí oči

D

ruhým rokem je tu zvláštní doba – koronavirová.
Mnoho lidí skončilo u počítačů s nemožností žít svůj předcovidový život. „Už dnes existují studie, které prokazují negativní účinky covidu-19 na některé
struktury oka,“ tvrdí Jaroslav
Madunický, vedoucí lékař
Refrakčního a laserového centra
Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN
Praha. Čtěte v novém vydání týdeníku Téma.
(lč)

UPŘESNĚNÍ
V minulém vydání týdeníku 5plus2
jsme v tématu „Rozpačité seriálové návraty“ chybně uvedli, že autorem seriálu Sanitka byl Jaroslav Dietl. Ve skutečnosti slavnou televizní sérii napsal Jiří
Hubač. Za záměnu dvou velikánů české
scenáristiky se omlouváme.
Redakce

ČR | Jitka Sedláčková (60 let) září štěstím a daří se jí vše, na co sáhne. Natáčí
pokračování seriálu Polda, v Divadle
Bez zábradlí zkouší muzikál Cabaret,
přes prázdniny pojede divadelní šňůru s
představením Můžem i s mužem, za pár
týdnů se jí narodí první vnučka a je zamilovaná do restauratéra Pavla Töpfera. „Zamilovanost pořád trvá. Přítel
mne nenechá ani chvilku samotnou. Asi
má obavu, abych mu nezdrhla,“ žertovala herečka, která se prý už smířila s tím,
že bude sama, a bylo jí tak dobře.
Pak potkala bratra kolegy Tomáše Töpfera a samotě dala vale. „S Pavlem je
to lepší. Být opečovávaná, to se mi ani
ve snu nezdálo. Jedeme s přítelem na
první společnou dovolenou na Lago di
Garda. Trému z toho nemám, protože
těch půl roku, co to spolu takhle ‚pytlíkujeme‘, máme pocit, že se známe snad
sto let a ne jen pětatřicet. Každý si prožil své a teď jsme v hodně případech
nad věcí. Je to největší pohoda,“ tvrdí.
Na rozdíl od přítele, který je už několikanásobným dědečkem, se Jitka Sedláčková od svého syna dočká první
vnučky. „Partnerka mého syna Filipa je
v osmém měsíci, tak zatím je klid. Prošli jsme si také chvilkou nervozity, jest-

li je všechno v pořádku. Tam jsem si
uvědomila, jak moc se bojím, aby to
všechno dobře dopadlo,“ prohlásila herečka. „U mne to babičkovství vypukne, až se malá Ava Marie narodí. Žádné
hračky kupovat nebudu, protože mám
doma opečovávanou sbírku plyšových
opic. Zatím nebyla na hraní, ale vnučce
ji určitě půjčím,“ dodala.
(zar)

Jitka Sedláčková a její nový přítel
Pavel Töpfer. Na malém snímku
portrét herečky od Lenky Hatašové.
FOTO | HERMINAPRESS
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NABÍDKA

VOLEJTE
ZDARMA

ČERVEN / ČERVENEC 2021

KUPTE 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ

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

JUPÍ sirup
malina 0,7 l

1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ
ŽENÍ platnost
platnosti kreditu o 7 DNÍ
VP KOZEL 11
medium 0,5
5l

PILSNER
URQ
QUELL
ležák 0,5 l

BIRELL
Pomelo &
Grep 0,5 l
JUPÍ sirup
pomeranč 0,7 l

BIRELL
Citronáda
0,5
5l

BIRELL
Cola 0,5 l

BIRELL
Červený
pomeranč 0,5 l

JUPÍ sirup
lesní směs 0,7 l

OPAV
VIA
Bochánkyy
klasik 28 g

KOFOLA
originál 2 l

VP KOZEL 10
světlý 0,5 l

GAMBRIMUS
ORIGINÁL 10
světlé výčepní 0,5 l

OPAVIA
Ko
oka 180 g

OPAVIA
Bochánky
čokoládové
28 g

KLÁ
ÁŠTORNÁ
Á KALCIA
syycená 1,,5 l

KLÁŠTO
ORNÁ
KALC
CIA
jemně
sycenáá 1,5 l

SEMTEX
Orig
ginál 0,,5 l

OPAVIA
Esíčka 220 g
OPAVIA
A
Derby 220 g

S

P MOBIL A NA

KU

ZDARMA

LE VNĚ JI

OS
PŘENOS
ČÍSLA

JTE

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může získat max.
1 odměnu denně. Akce platí od 1. 6. 2021 do 31. 7. 2021 ve vybraných prodejnách
sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží z nabídky se může na jednotlivých
prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

OO
IC

PU

OP Mobil.
Platí pro zákazníky COO
í ká í volných
l ý h minut
i t použijte
žijt věrnostní
ě
Pro registraci nákupu a získání
kartu
COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo 8844 ve tvaru: COOP mezera
DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP 01062021 12345)

SEMTEX
High 0,5 l

POŘI Ď
TE

OPAV
VIA
Club 140 g
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Jezdí se zákazem nebo opilí
Policejní hlídky při
kontrolách odhalily
stovky přestupků.
Problémy na silnicích
narůstají s houstnoucí
dopravou po rozvolnění.
MAREK KOČOVSKÝ
STŘEDNÍ ČECHY | Honičku z akčního
filmu mohlo připomínat noční stíhání
ujíždějícího řidiče na Rakovnicku. „Přejížděl z pruhu do pruhu, proto jej hlídka
chtěla zastavit. Zareagoval prudkým
zrychlením a začal ujíždět směrem na
Janov a přes Karlovarskou až do obce
Nový Dvůr, kde najel na polní cestu.
Tam ztratil kontrolu nad řízením, vystoupil a utíkal do lesa,“ popsala dramatické okamžiky ze začátku května rakovnická policejní mluvčí Michaela Richterová. Po dopadení policisté zjistili, že
muž je pod vlivem amfetaminu a má tři
platné zákazy řízení pro všechny skupiny motorových vozidel od února 2020
do října roku 2022. Nyní mu tak hrozí
dva roky za mřížemi.
Pod vlivem drog a rovněž se zákazem řízení se jen o několik dnů poté vydal jiný „motorista“ na cestu po dálnici
D10. Stejně jako řidič v prvním případě
se pokusil ujet. Při kontrole jeho totožnosti vyšlo najevo, že k přestupkům v
dopravě má na svědomí také majetkovou krádež v době nouzového stavu.

Část řidičů ztratila návyky
Že podobně nebezpečné chování není
na silnicích v kraji výjimkou, potvrzují
také policejní kontroly. Mají především
snížit počet přestupků a připomenout
motoristům, že jasně daná pravidla je
nutné dodržovat. Do terénu vyrazili policisté v uplynulém týdnu. Po celém kraji
měřili rychlost, ale sledovali i další ne-

Policisté pravidelně brázdí kraj při akcích zaměřených na dodržování rychlosti a dalších povinností.
švary. Jako první si vybrali začátek pracovního týdne. Výsledek? Čtyři kontrolovaní usedli za volant pod vlivem alkoholu a pět dalších dokonce pod vlivem
drog. A to jsou jen ty nejhorší případy.
„Povolenou rychlost překročilo 98 řidičů. U osmnácti hlídky zjistily, že mají
své auto v nevyhovujícím technickém
stavu. Šestnáct řidičů usedlo za volant,
aniž by se řádně připoutalo bezpečnostními pásy, a sedmnáct jich za jízdy telefonovalo,“ konstatoval mluvčí Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Pavel Truxa.
Jak upozornil, mnohé z prohřešků patří dle policejních statistik k nejčastějším příčinám kolizí s vážnými následky. Především pak nedodržení maximální povolené rychlosti, telefonování za
jízdy a jiné nevěnování se řízení.
Ještě hůř dopadla následná kontrola
z pátku 28. května. „Celkem 147 řidičů
překročilo na kontrolovaných úsecích
maximální povolenou rychlost a policisté od nich vybrali pokuty ve výši 92 tisíc korun. U dvou z šoférů zjistili, že na-

víc usedli za volant pod vlivem alkoholu a jeden pod vlivem drog. Dvacet osm
řidičů za jízdy telefonovalo a pět řidičů
nebylo za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,“ uvedl Pavel Truxa.
Kromě závažných přestupků, o jejichž nebezpečnosti není diskuse, je třeba upozornit na neblahý trend. Souvisí
s nárůstem počtu aut na středočeských
silnicích. V uplynulých lockdownových týdnech a měsících byla doprava
často na šedesáti i méně procentech obvyklého průměru. „Je pravda, že provoz
byl ještě nedávno výrazně klidnější.
Když to vezmu z vlastní zkušenosti, vyjížděl jsem ráno před sedmou od Neratovic a kilometr před Holešovičkami už
jsem stál v koloně. Je možné, že lidé
hodně zapomněli, jaké to je v hustém
provozu,“ říká středočeský koordinátor
BESIP Miroslav Polách. Řidičům by doporučil zvýšit opatrnost a vrátit se zpět
k dobrým návykům.
„Myslím, že na lidi může působit i celková situace, jsou náchylnější ke ztrátě nervů.
Z toho plynou nebezpečné situace. Poměr-

INZERCE

Česká filharmonie
OPEN AIR KONCERT NA ZÁMKU SYCHROV
věnovaný Jiřímu Bělohlávkovi
23. 6. 2021 | 20.15 hodin
Sledujte živě na ČT art nebo na sociálních sítích
W W W. C E S K A F I L H A R M O N I E . C Z

FOTO | ARCHIV MAFRA

ně běžné je nepoužívání směrovek a stává
se, že z vedlejší vjede auto na hlavní, aniž
by dodrželo stopku,“ upozorňuje odborník
na bezpečnou jízdu.

Pomoci mohou přísnější
tresty
S častými policejními kontrolami souvisí také sankce. Stávající bodový systém, který má piráty silnic odradit a být
jedním z kroků k nápravě, se stává celospolečenskou diskusí. Faktem nicméně
zůstává, že avizované zpřísnění je zatím
jen teorií. Chystaný návrh čeká legislativní proces, který se může zadrhnout.
Nově by mělo platit, že dva závažné přestupky znamenají ztrátu 12 bodů, a tedy
zákaz řízení.
„Myslím, že je to naprosto namístě.
Závažnější přestupky by se měly trestat
exemplárně. Pokud jedu v obci stovkou, piju alkohol nebo nedám přednost,
není se o čem bavit. V návrhu je i řidičák na zkoušku pro mladé řidiče,“ říká
Polách.

Rakouský psychiatr Viktor Frankl: I z kamení, které ti někdo nahrnul do cesty, můžeš…

Tajenka: … postavit katedrálu.

INZERCE

KOVOBAZAR
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KORONA S.R.O., STAROKOLÍNSKÁ 966, KOLÍN

LEVNĚJŠÍ NEŽ SUPERMARKET
- OD HŘEBÍKU PO TRAMVAJ
Pro drobné řemeslníky, stavebníky, kutily,
údržbáře, zahrádkáře i ostatní

NABÍZÍME ZA VÝHODNÉ CENY
Plechy, proﬁly, trubky, výztuže, sudy, bedny a ostatní...
Z nerezu, železa, hliníku i plastu
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Pracovní doba: 6.30 až 16.00 a sobota 7.00 až 11.00
Tel.: 734 642 026 www.kovobazarkolin.cz
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Fuksa lovil z vody zlatý double
Příprava na letní
olympijské hry v Tokiu
se blíží k finiši. Dobře
to ví i kanoista Martin
Fuksa, který sní o velkém
úspěchu.
PETR PROCHÁZKA
NYMBURK | Deset stupňů ke zlaté.
Tak se kdysi jmenovala populární vědomostní soutěž České televize. Svých deset stupňů ke zlaté vystoupal v rámci
mistrovství Evropy také nymburský kanoista Martin Fuksa.
Na kontinentálním šampionátu v polské Poznani nejprve zapsal na olympijském kilometru devátou zlatou medaili
kariéry a později na poloviční distanci
počet zaokrouhlil na fantastických deset kousků.
Jubilejní titul je pro něj jen zastávkou
k dalším cílům. „Je to samozřejmě super. Poslechnout si tady tu písničku na
stupních vítězů je úplně skvělé, ale já se
nad tím moc nepozastavuju. Furt myslím do budoucna. Jsem rád, že jsem tohle splnil, už jsem si to odškrtl. Teď si
užiju den a pak se zase zaměříme na trénink před olympiádou,“ vyznal se Martin Fuksa, jenž aktuální úspěch věnoval
svému strýci, který bojuje se zákeřnou
nemocí.
Pro nymburského rodáka to byl třetí
vítězný double kariéry. Dvě zlata z mistrovství Evropy už vybojoval v letech
2013 a 2018.
Větší váhu má triumf z kilometru,
protože poloviční pětistovka není olympijskou tratí. A právě medaile z olympiády je metou, po níž člen rodinného klanu prahne, ta mu ve sbírce cenných
kovů výrazně chybí.
„V cíli kilometru jsem se cítil úplně
skvěle. Měl jsem radost. Ale spíš mi spadl kámen ze srdce, že můžu být ještě
hodně rychlý. Doufám, že to takhle
budu dokazovat ještě pár let,“ řekl osmadvacetiletý kanoista a zároveň připustil
velkou předstartovní nervozitu. „Protože jsem strašně chtěl získat placku a nejlépe tu nejcennější. Když mi Conrad
Scheibner na startu hodně ujel, snažil
jsem se držet svoje tempo a fakt se soustředit na sebe,“ líčil.
Německý reprezentant nakonec ve finiši vytuhl a podlehl českému náporu.

Poslední před Tokiem
Jiný závod na 1 000 metrů už Fuksa až
do olympiády v Tokiu nepojede. „Proto
jsem rád, jak jsem sám sobě dokázal, že
stále umím vítězit v plné konkurenci,“
dodal.
Potvrdil to i na pětistovce, na niž se
vrátil, protože v Poznani nezávodil jeho
mladší bratr Petr, s nímž by jinak starto-

Martin Fuksa (uprostřed) se zlatou
medailí na mistrovství Evropy
v polské Poznani. Dokázal tam vyhrát oba závody, v nichž startoval,
na tratích 500 a 1000 metrů.
FOTO | BARBORA ŽEHANOVÁ, ČOV

val ve dvoučlenné posádce a individuální závod na 500 metrů by vypustil.
Start finále byl už po deváté hodině
ráno. „Nikdy jsem takhle brzy finále
nejel, takže to byla trošku změna,“ divil
se Fuksa. „Ale jsem zvyklý časně trénovat, takže jsem se skvěle rozjel a závod
byl potom taky výborný. Nefoukal tolik
vítr, takže paráda. Jelo se mi skvěle.“

INZERCE

NOVÁ,

PLNĚ ELEKTRICKÁ

ŠKODA ENYAQ

iV

Domů za přípravou
I v tomto případě vyhrál fantastickým finišem. „Věděl jsem, že minimálně Moldavec vystřelí, a já jsem se snažil mu stačit, abych byl v těsném kontaktu. Pak
jsem viděl, že tam mám maličkou sílu
na finiš. Viděl jsem, že jdu přes něj, což
mi zase dalo klasicky hroznou sílu.
A věděl jsem, že si jedu pro svůj desátý
titul mistra Evropy,“ popisoval nadšený
Fuksa.
V následujících týdnech se bude připravovat převážně v nymburské loděnici. „Tam jsme prostě doma, máme tam
super zázemí a vyhovuje mi to.“
V červenci pak odletí i s mladším bratrem Petrem a rodinným týmem za závěrečnou přípravou a aklimatizací do japonského Kóči.
A pak už přijde na řadu výzva jménem Tokio.

ŠKODA ENYAQ iV – emise CO2: 0 g/km; spotřeba: 16,6–18,1 kWh/100 km.

* Jedná se o předběžné hodnoty.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

INZERCE

