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Nejen největší ciferník,
ale i hodinářská záhada
DĚTSTVÍ NA HAVLOVĚ

Rodinu Havlových vystřídali
v letním sídle pionýři ...str. 2 a 3

VZPOMÍNKA NA POPELKU

Dary pro Libuši Šafránkovou?
Vnoučata, kolo i terč
...str. 4
Vyhlídka v centru Velkého Meziříčí se pyšní prosvětleným ciferníkem hodin, který platí se svým více než čtyřmetrovým průměrem za největší ve střední Evropě, ale také novou expozicí.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK

Na věž kostela svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí
letos láká i několik novinek včetně poutavé výstavy
nebo interaktivní hry pro zvídavé děti i dospělé.
JANA NEDĚLKOVÁ
VELKÉ MEZIŘÍČÍ | Kolem tří tisíc návštěvníků přivítá ročně věž kostela svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí.
A toto číslo by se mohlo letos ještě zvednout.
Vyhlídka přímo v centru města na
okraji Náměstí se totiž nepyšní „pouze“
prosvětleným ciferníkem hodin, který
platí se svým více než čtyřmetrovým
průměrem za největší ve střední Evropě, ale i novou expozicí. Tu si mohou zájemci prohlédnout od začátku června,
kdy byl renovovaný interiér zpřístupněn veřejnosti.
„Návštěvníky čeká několik novinek,
mezi které patří poutavá výstava o věži
samotné i o mnoha dalších zajímavostech historie Velkého Meziříčí a okolí,

a to vše v nové grafice a moderním technickém provedení. Nechybí ani interaktivní hra pro malé i velké nebo čerstvě
vymalované a uklizené interiéry,“ vyjmenoval Jan Bílek, který byl koordinátorem celého projektu.
Informační panely mimo jiné odhalují, jak jednotlivé části města vypadaly
v minulosti, stručně připomínají jeho

420

centimetrů měří
v průměru ciferníky
na meziříčské věži.

historii a některé lidské příběhy. „Upozorňují i na drobné detaily, které člověk
při každodenním pohybu po městě
může přehlédnout,“ připomněl Bílek.
Oživením instalace je také interaktivní hra Záhada prvního hodináře z dílny

meziříčských skautů. Motiv hodin a hodináře byl vybrán záměrně, jelikož právě hodiny k věži neodmyslitelně patří
a jsou jejím výrazným prvkem. „Hra
může zaujmout zvídavé děti i dospělé.
Prověří jejich vlastnosti, co musí mít
každý správný hodinář, tedy přesnost,
bystrost, cit pro detail a pozornost,“ popsal Pavel Oulehla, vedoucí skautského
střediska ve Velkém Meziříčí.
Junáků na vytváření hry pracovalo
hned několik, přičemž čtyři hlavní tvůrci
nad úkolem strávili podle Oulehly nespočet hodin. Jelikož spolupracovali i s firmou, jež měla na starost i podobu celé výstavy, také grafika a provedení hry ladí
s celkovou podobou expozice.
Aby návštěvníci záhadu prvního hodináře rozšifrovali, musí v každém ze čtyř
pater věže splnit úkol – zjistit číslo. Což
není vždy úplně snadné. Může být skryté ve zvonkohře, schované někde v místnosti nebo se ukáže až po správném nasměrování laserového paprsku přes zrcátka. Pomocí čísel pak luštitelé vytvoří
číselný kód.

ČEŠI A EKOLOGIE

Tříděním dávají odpadům
šanci na „nový život“ ...str. 8

POSLEDNÍ MOHYKÁNI

Vlk, rys či sob. Byli vyhubeni,
aby se (někteří) vrátili ...str. 12
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Smetánku a indiány vystřídali
Drahomíra Klementová
vyrůstala v hájence
na Havlově u Žďárce.
Jak vzpomíná na dětství
s pozdějším prezidentem
Václavem Havlem a jeho
bratrem Ivanem?
JIŘÍ BÁRTA
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | Usadila se na
pohovce a z připraveného papírku zarecitovala.
Na Havlově je krásně,
jak v kouzelném dvorci z Puškinovy básně.
Tak krásně, že nedostává se mi slov,
ach, jak se těším zase na Havlov.
„To jsou Nezvalovy verše,“ vysvětluje Drahomíra Klementová. Sedmaosmdesátiletá dáma žije v domě s pečovatelskou službou ve Žďáře nad Sázavou
a Havlov, o kterém čítankový básník
veršoval v návštěvní knize, si dobře pamatuje.
Ano, ten Havlov u Žďárce na Tišnovsku, to klidné místo vysoko nad řekou
Bobrůvkou na pomezí dnešního Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, kde si
vlivná pražská rodina Havlových na začátku 20. století postavila letní sídlo.
Část dětství tam trávil i pozdější dramatik, disident a prezident Václav Havel, od jehož úmrtí uplyne letos v prosinci už deset let, a jeho mladší bratr, vědec Ivan M. Havel, který zemřel letos
na konci dubna.
„Vyrůstala jsem v hájovně přímo na
Havlově. Můj otec byl u Havlů hajným.
Měli tam pronajatou honitbu a patřil jim
kousek lesa kolem jejich letního sídla,“
rozvypráví se paní Klementová, zatímco se probírá fotografiemi. Některé zažloutlé snímky vytahuje ze svého archivu, jiné ukazuje v knize.
Její syn Leoš totiž svoji mámu před
dvěma roky náhodou objevil v publikaci Kančí na daňčím – kuchařce Václava
Havla od Michaela Žantovského. Snímek zachycuje při posezení u stolu na
zahradě Vavrečkovy, tedy prarodiče
pozdějšího prezidenta Václava Havla,
jeho matku Boženu, jejího bratra Ivana
Vavrečku a také prezidentova strýce, filmového magnáta Miloše Havla. Mezi
dospěláky se mísí dvě děti, malý Václav a právě Drahomíra Klementová, rozená Stehlíková.
„To mi bylo asi pět šest let,“ odhaduje při pohledu na nedatovaný snímek.

Na Havlově vyrůstala s oběma kluky,
o dva roky mladším Václavem a o čtyři
roky mladším Ivanem, ten však na tomto snímku chybí.
Na jiné fotografii ze zahrady jsou
kompletní. I s Ivanem a také jejím bratrem Edou, který byl stejně jako Vašek
ročník 1936 a kteří spolu jako děti hodně kamarádili.
Děti z hájovny se v krásném koutě přírody pod vrchem Víckov potkávaly
s Havlovými intenzivně hlavně v závěru války a po ní. „To byli Havlovi na letním sídle nejen v létě, ale i v zimě. Uklidili se tam do ústraní,“ vzpomíná paní
Klementová.
A k tomuto období se rádi vraceli
také kluci. „Nejkrásnější je ta krajina,
kde člověk prožije dětství. A to jsem
prožil na Vysočině. Od roku 1944 jsme
tam byli tři roky,“ vyznal se Ivan M. Havel v dokumentu Pozdní sběr, který
v roce 2013 natočil Roman Vávra.
Drahomíra Klementová si vybavuje
třeba podzimní hony. „Na našem dvoře
u hájenky pak byli vyřádkovaní zajíci
a bažanti, zvěřinu si Havlovi odváželi
do Prahy,“ zmiňuje.

„

Táta, který
u Havlů sloužil
jako hajný, byl za války
zavřený, protože jeho
bratr Josef utekl coby
letec z protektorátu.
Na Havlově se často střídaly nevšední návštěvy. Na sídlo postavené v roce
1908 Vácslavem Havlem – stavitelem
pražského Paláce Lucerna a dědečkem
pozdějšího prezidenta – se sjížděla i prvorepubliková smetánka.
„Jezdily tam různé herečky, pamatuji
si návštěvu Lídy Baarové, s ní jsem se
však nesetkala. Ale mluvila jsem třeba
s Janem Werichem,“ vybavuje si žena,
které na začátku války bylo pět roků
a pamatuje si tedy hlavně pozdější éru.

Bazén, sauna i lesní kurt
Havlovi si vedli návštěvní knihu, díky
níž se dochovaly mnohé vzpomínky.
Včetně citovaných veršů Vítězslava Nezvala ze září 1940.
Drahomíra Klementová si i díky
fotkám pamatuje, kde stál dřevěný dům
Havlových, kde byl bazén ve tvaru půlměsíce, sauna a sluneční lázně, květinová a zeleninová zahrada a kde stál lesní

Drahomíra Klementová se našla na snímku v kuchařce Václava Havla. S ním
a jeho bratrem Ivanem vyrůstala od narození na Havlově u Žďárce, kde měla
rodina pozdějšího prezidenta letní sídlo.
FOTO | JIŘÍ BÁRTA
kurt, na němž si zahrál i pozdější vítěz
Wimbledonu Jaroslav Drobný.
Na dětství má rodačka z Havlova
spoustu vzpomínek. „Chodili jsme na
houby, existuje fotka, jak si kluci hrají
na indiány. Můj brácha Eda byl drobný
a štíhlý, zato Václav býval jako dítě poměrně dost tlustý,“ srovnává.
Nevybavuje si však žádné větší průšvihy a lumpárny. „Kluci byli dobře vychovaní a já jako dítě ze samoty dost nemluvná. Navíc s námi pořád chodila jejich vychovatelka, která s nimi mluvila
francouzsky. Předtím měli zase vychovatelku hovořící německy,“ dodává.
Společně s Havlovými se často vydávala i do školy do Žďárce, vzdáleného
zhruba dva kilometry. „Obvykle jsme
chodili ve čtyřech: Vašek, Ivan a já

s bratrem,“ přitakává Drahomíra Klementová.
Život na Havlově však nebyl jen idylka. Během války se musela vyrovnávat
s tím, že vyrůstala bez otce. „Táta, který
u Havlů sloužil ještě jako svobodný
a ženu si našel v nedalekém Spáleném
Mlýně, byl za války zavřený, protože
jeho bratr Josef utekl coby letec z protektorátu,“ připomněla paní Klementová příběh svého strýce, jenž pak bojoval proti
hitlerovskému Německu ve Francii, Británii a nakonec i na východní frontě.
„Otec se domů dostal až koncem války. Byl zavřený několik let v Brně a ve
Svatobořicích u Kyjova, hodně tam trpěl a vrátil se s podlomeným zdravím.
Maminka za tu dobu úplně zešedivěla,“
připomíná krušné chvíle.
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v sídle Havlových pionýři
městnance dobře staral,“ neskrývá vděk
žena, která tehdy už žila s rodinou ve
Žďáře nad Sázavou. Pracovala v několika firmách jako účetní, pak dlouhé roky
na obchodním úseku Žďasu.
Z celého původního Havlova zůstala
do současnosti stát jen hájenka. A právě
ta byla jediným objektem, který Havlovi získali po sametové revoluci zpátky.
Ivan M. Havel v životopisném dokumentu zmínil, že Havlov chtěli restituovat celý.
„Ale právnička něco zanedbala
a o pozemky jsme přišli. Zůstala nám
tam jen hájenka,“ řekl v dokumentu
Pozdní sběr.

Ivan (vlevo) a Václav (uprostřed) Havlovi si často hráli s Edou Stehlíkem na
indiány, měli i čelenky s pery.
FOTO | ARCHIV D. KLEMENTOVÉ
Dodnes je Havlovým vděčná za pomoc. „Naši rodinu podporovali, když
byl táta zavřený,“ zdůrazňuje.
Havlovi zaměstnávali více lidí, třeba
zahradníka z Dolních Louček. Na letní
sídlo s nimi jezdil komorník i kuchařka.
„Když ji s sebou zrovna nepřivezli, vařila jim moje maminka. Na to se moc těšili, její recepty dodnes opatruji.“

Letní sídlo bylo zbořeno
Stehlíkovi zůstali na Havlově i poté, co
původní majitelé o svoje letní sídlo přišli. V roce 1957 jim ho zabavil okresní
národní výbor, areál pak získal závodní
výbor ROH podniku TOS Kuřim, který
začal Havlov využívat pro pionýrské tábory.
Mnozí pionýři se pak ještě koupali
v bazénu ve tvaru půlměsíce, v němž si

za první republiky či za války užívaly
hvězdy stříbrného plátna. V té době zůstali Stehlíkovi na Havlově v hájence
jako správci areálu, paní také vařila
v kuchyni.
„Když jsem se v roce 1958 vdávala,
dům Havlových ještě stál, za pár let jej
však zbořili,“ zmiňuje pamětnice konec
jedné éry, který nastal v roce 1962. Udržované zahrady pak nahradily chatky.
Drahomíra Klementová si také vybavuje, jak jí rodiče líčili, když za nimi na
Havlov po letech přijeli z brněnské televize, aby nakydali špínu na své někdejší „vykořisťovatele“.
„Bylo to zřejmě po podpisu Charty
77 (Václav Havel byl jedním z iniciátorů a mluvčích této protirežimní iniciativy – pozn. red.). Televize však odjela
s nepořízenou, naši Havlovy nehanili,
to ani nešlo, otec Václava Havla se o za-
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Zákl. mzda 180,- Kč/hod,
pro dva mechaniky služební auto.

Z původního areálu
zůstala jen hájenka
Ovšem ke své nemovitosti měli komplikovaný přístup, protože stála na cizím
pozemku. Celý areál s dřevěnými chatkami v roce 2002 získal v dražbě brněnský podnikatel Zdeněk Šoula, respektive jeho firma Real Company. Nyní už
mu patří i hájovna, kterou mu Havlovi
před třemi lety prodali.
Na Havlově plánuje otevřít rekreační

resort. „Měl by se jmenovat Hotel Havlov, otevřeme asi příští rok. Hájenku
chceme zachovat,“ vyjádřil se zástupce
společnosti Real Company s tím, že by
v ní rádi udělali připomínku původních
majitelů.
Drahomíra Klementová se s kamarády z dětství po listopadu 1989 osobně
nesetkala. „Pamatuji si, že když Václav
coby prezident přijel na návštěvu Žďáru nad Sázavou, můj muž mi nedovolil,
abych se k němu hlásila, abychom nebyli středem pozornosti. To by snad
hrozilo i rozvodem. Tak jsem se na
Havla dívala z pěti metrů,“ vzpomíná
po letech se smíchem, ale také s určitou
nostalgií.
Dodnes si paní Klementová živě pamatuje, jak si z ní Václav Havel coby
mladík utahoval. „To už bylo asi v padesátých letech, když jezdil na Havlov se
svými kumpány. Jsem křtěná Drahomíra, ale blízcí mi říkali Dášo. Václav si
mě dobíral: Nenech si říkat Dášo,
takhle v Praze nadávají psům,“ vzpomíná pobaveně.
A hned připomíná, že se oba dva kluci Havlovi nakonec oženili se ženami
jménem Dagmar.
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Česká republika

Dárky pro Libuši Šafránkovou
Svojí filmovou rolí Popelky obdarovala generace dětí i dospělých. Na odchod diváky
milované herečky ale nevzpomínejme jen
se slzami v očích, Libuše
Šafránková ráda přijímala
dárky, které potěšily i překvapily ji samotnou. Jaké
to byly?
Text: Jan Korbel Foto: archiv MAFRA, Teki Shine, FTV Prima, ČT

KOLO. DAR ZA RECITAČNÍ SOUTĚŽ

TERČ S DEVÍTKAMI A DESÍTKAMI

„Když jsem byla asi ve druhé třídě, vyslali mě za okres
do Brna na recitační soutěž. A po čase přišel do školy dopis,
kde bylo napsáno, že jsem vyhrála kolo. Byla jsem šťastná,
kolo jsem neměla a do školy bylo daleko. A jen někdy jsem
mohla jezdit na tatínkově pánském kole, kterému jsem říkala Herold, pod štanglí.
Tak jsem se na svoje vlastní kolo moc těšila. Paní učitelka řekla, že si mám jet tu
krásnou cenu do Brna vyzvednout. Tak jsem jela. Jenže tam jsem dostala papír.
A na něm stálo, že jsem vyhrála krajské kolo,“ herečka úsměvně popisovala dětské zklamání.

V televizním seriálu Gympl si Libuše Šafránková zastřílela z pistole. „Já
jsem si tím splnila sen. Na střelnici jsem ke svému údivu na prvním tréninku
nastřílela do terče devítky i desítky. Doma jsem
hrdě předvedla ten svůj terč s datem a razítkem
jako důkaz. Dočkala jsem se ale takových pohledů, od muže i syna, že jsem rychle pochopila:
Střílení je zřejmě doména, která je vyhrazena
pouze mužům. Tak jsem to zase rychle sbalila. Ale
mám to v záloze a kdykoliv to můžu zas vybalit,
kdybych třeba někomu připadala málo nebezpečná,“ prozradila před lety Daniele Drtinové
v rozhovoru pro Lidovky.

DVOJČATA K PĚTAŠEDESÁTINÁM
Jeden z nejkrásnějších životních dárků dostala Libuše Šafránková ke svým 65. narozeninám. Krátce před
nimi porodila její snacha Ludmila dvojčata – chlapce.
Herečka se tak stala pětinásobnou babičkou. Syn
Josef Abrhám mladší má totiž z prvního manželství
kluky Josefa a Antonína, z druhého pak dcerku Lauru
Josefínu a zmíněná dvojčata.

PŘÍSTROJ A LEKCE
OD KLUKŮ
V březnu 2013 herečka přebírala cenu
filmového diváka, k ocenění patřil
i iPad. „Moc divákům děkuji za jejich
přízeň a hlasy. A opravdu jsem měla
velkou radost i z toho přístroje,“ vykládala Šafránková
o dárku. „Nečekala jsem, že dostanu ten malý čtvereček, přístroj, který mi vnuci okamžitě zabavili. Hned
věděli, co s ním. Hrají na něm hry, a tím i mě učí virtuálně střílet z praku a různě s ním zacházet. Malí kluci mi
dávají lekce,“ dodala herečka.

SRDCE DO NEBE
Možná poslední dárek dostala oblíbená herečka den poté, co zesnula. Tenistka Barbora Krejčíková po vítězství a postupu do finále
na Roland Garros místo obvyklého autogramu nakreslila na kameru srdce se jménem Libuše Šafránkové. Potom Krejčíková vzhlédla
k nebi a zamávala. Gesto samozřejmě patřilo i především její někdejší trenérce, zesnulé Janě Novotné.

Vnuci Josef (14 let) a Antonín (12) pokukují po filmu,
točí vlastní animované i hrané snímky. V primáckém
pořadu 7 pádů Honzy Dědka nedávno přiznali, že pokud mají nějaký talent, pak ho zdědili po prarodičích
– Libuši Šafránkové a Josefu Abrhámovi. „Babička
říkala, že Tonda šišlá, že si šlape na jazyk a že by
měl přidat. Nekritizovala, byla to profesionální rada.
Dědečkovi se náš film líbil, připadalo mu to komické,“
smál se Josef.
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VYTVOŘ SI PROSTOR
Ruční vysavač Star Vac
- vysávání dna a čištění
rohů nadzemních
i zapuštěných bazénů
- 5m hadice 8349232

999.Písková filtrace
Prostar Plus 2

Bazén Florida

vč. tablet Triplex 3v1*

- 3,05 x 0,91 m design ratan
- stabilní konstrukce,
stěny z trojvrstvého
PVC pro extra pevnost
- bez příslušenství 4670097

4790.-

*Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku.
Platnost od 18. 6. 2021 do vyprodání zásob, nejdéle však do 2. 7. 2021. Změny cen po 2. 7. 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.

- pro všechny typy nadzemních
bazénů do objemu 6 m³
- výkon 2 m³/h 10365035

2790.-
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Chci víc výběhů pro zvířata,
zabetonovaná pole mne iritují
Říká o sobě, že ho každou chvíli zaujme jiné zvíře,
ale v poslední době Miroslav Bobek zase žije o něco
víc svými milovanými „převaláky“. Nedávno totiž
trojská zoo, které šéfuje, vypustila čtyři klisny
do nové ohrady v Praze na Dívčích hradech. A právě
díky těmto koním jsou čeští zoologové v Mongolsku,
kam je Praha už roky vrací do volné přírody, dodnes za
celebrity. „Zvou nás do televize, dáváme rozhovory do
novin. Je to i dobrá reprezentace České republiky,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Vztah ke zvířatům má Miroslav
Bobek v genech. Jeho maminka učila
na základní škole přírodopis, děda byl
vášnivým myslivcem a rybářem. „Táta
pracoval jako konstruktér v Liazu, odtud zase plyne můj zájem o techniku,“
doplňuje muž, který je už více než dekádu ředitelem pražské zoo v Troji.
Nejdříve bych se rád zeptal na stav
vaší babičky, která ve věku 96 let
skončila na covidovém oddělení jedné západočeské nemocnice, přitom
sama covid neměla. Co se stalo?
Je to babička mé ženy. Upadla, odvezla ji
záchranka a dali ji na pokoj s osobou, která
měla covid. Tím pádem ji dali na covidové
oddělení. Babičce je 96 let a izolace bylo to
poslední, co by jí prospělo. Navíc jsme téměř neměli informace. Následně jsme samozřejmě požadovali vysvětlení celé situace, které znělo, že nevěděli, že druhá paní
na pokoji má covid, nic jim prý neřekla. Přístup nemocnice mě ale velmi zaskočil a
nyní jsem v této věci v kontaktu s právníky.

Ano, ona je totiž velmi zajímavý člověk,
a tak v 90 letech měla hotovou knihu vzpomínek. Vypráví, jak to bylo za jejího mládí, co tehdy lidé nejvíc jedli či jak se žilo v
jejím rodišti na Rokycansku. Babička dělala celý život v JZD, manuálně i v kanceláři.
A vaši rodiče, ti měli něco společného
se zvířaty a přírodou?
Ano, maminka. Pracovala jako kantorka,
učila na základní škole přírodopis a zeměpis. A také její otec, tedy můj děda, který
byl velký myslivec a rybář, profesí ovšem
automechanik. Táta pracoval jako konstruktér v Liazu, odtud plyne můj zájem
o techniku. Narodil jsem se a vyrůstal
v Mnichově Hradišti.
Jste známý tím, že jste před 10 lety začal do Mongolska vozit divokého
koně Převalského, dříve jste tam jezdil i na výzkum čápů. Jak se Mongolsko mění?
I za dvacet let je vidět, jak mizí tradiční
způsob života. V jurtách žije stále
méně lidí, mnohdy se používají

Vy jste vaší dlouhověké babičce před
šesti lety vydali knihu, že?

Miroslav Bobek

Narodil se 10. února 1967 v Mladé Boleslavi.
Vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě UK.
■ Do čela Zoo Praha se dostal v roce 2010 po dvaceti
letech práce v Českém rozhlase. Tam kromě jiného
připravil projekty Africká a Nová odysea, v jejichž
rámci sledovali migraci čápů černých, nebo „trochu
jinou reality show“ Odhalení, v jejímž rámci sledovali
každodenní život goril v zoo.
■ V červnu 2014 byl zvolen prezidentem Unie českých
a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO).
■ Je rovněž nositelem Medaile Vojty Náprstka a také
Medaile přátelství, kterou mu udělil mongolský prezident.
■ Je ženatý, s manželkou Klárou má syna Kryštofa
a dceru Markétu.
■
■

podobně jako u nás chaty, tedy na víkendy
a dovolené, a na místě tradičních oltáříků
stává proti vchodu televize. I jízda na koních se čím dál víc posouvá z každodenní
nezbytnosti až k rekreační aktivitě. Už jen
málokdy uvidíte dědečka s nohama do „o“,
který nasedne na koně, aby překonal vzdálenost jen pár desítek metrů. Kůň byl nahrazen motorkou a dnes je i v Mongolsku
dobře vidět, jak se svět mění a zplošťuje.
Chválí vás Mongolové za návrat koní
Převalského?
Chválí. Strašně nás těší, že Zoo Praha je
v zemi známá a uznávaná. Ostatně já i někteří kolegové jsme nositeli mongolských
vyznamenání. Pro Mongoly je kůň jedno

z nejváženějších zvířat, a „převalák“ je pro
ně skoro posvátný. Takže si naší práce
váží, v mongolštině vyšly dvě moje knihy,
zvou nás do televize, dáváme rozhovory
do novin. Je to i dobrá reprezentace České
republiky.
Kdo byl vlastně ten Převalský, podle
kterého se koně jmenují?
Nikolaj Prževalskij byl ruský generál, cestovatel a geograf, který dělal výzkum
vnitřní Asie a byl v jistém smyslu předvojem ruské expanze do některých z těchto
území. Ten divokého koně objevil.
V Mongolsku se ale zvíře po generálovi
pochopitelně nejmenuje, mají úplně jiný
výraz, který se vyslovuje „tach“.

FOTO | M. SVÁČEK, MAFRA
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Během dosavadního působení Miroslava
Bobka byl v Zoo Praha vybudován zejména nový areál pro slony (Údolí slonů), ale
také Pavilon hrochů a Velemlokárium. Rekonstrukce se dočkal Pavilon velkých kočkovitých šelem, obnoveny byly Gočárovy
domy a po desetiletích znovu zpřístupněna stezka Zakázanka. Za svůj velký úspěch
Bobek považuje získání slonů pro pražskou zoo ze Srí Lanky. FOTO | ARCHIV M. BOBKA
Před nedávnem jste vypustili čtyři klisny „převaláků“ do nové ohrady v Praze na Dívčích hradech. O tamní louky
mají obrovský zájem také developeři,
nádherné výhledy na Prahu by jim zaručily tučné zisky. Může být ohrada se
zvířaty určitou obranou proti developerskému lobby?
Lokalitu jsme zvolili kvůli vhodnosti pro
koně a vůbec tento projekt, pozemek patří
městu Praze. Vím, že tam byly určité developerské plány, ale ty nás teď neohrozí, náš
pozemek máme v užívání na 30 let. Každopádně pokud má jakékoliv město či ves alespoň 15 až 20 hektarů vhodné plochy, mohou tam podniknout něco podobného. Pomůže to přírodě a veřejnost to velmi ocení.
Další ohradu, tentokrát s populací zubra evropského, plánujete v Praze
v Dolních Počernicích, že?
Ano, kousek od Počernického rybníka.
Vše je na začátku, otevřela by se nejdříve
za tři roky. Oslovili nás také v západních
Čechách, kde rekultivují pozemky po důlní činnosti, i tam uvažujeme o umístění nějaké zvířecí skupiny.
Na developery jsem se ptal i proto, že
jste nedávno kritizoval, že Česko je ve
střední Evropě první co do počtu průmyslových hal na osobu, což vede k degradaci nejúrodnějších půd. Trápí vás to?
Mne to irituje, stačí jet autem, ještě horší
je pohled z letadla. Víte, když čtu paměti
naší babičky o jejím světě a pak jedu autem a vidím zabetonovaná pole, není mi
to lhostejné. Kritizuji výstavbu hal dlouhodobě, protestoval jsem proti takovému projektu v Mnichově Hradišti, ten se naštěstí
zatím neuskutečnil.
Ve vašich zápiscích jste také otevřel
téma, jak nadšenci zkoumají z tisíců
let starých egyptských maleb zobrazená zvířata a určují a zjišťují, o jaké
druhy se jednalo, zda byly vyhubeny
apod. Setkal jste se s podobným bádáním i v českém prostředí?
Jedna paní historička mi poslala snímek
starého slovanského terčíku, který byl při

OD ČTVRTKA DO STŘEDY
17. 6. – 23. 6. 2021

1 l 17,80 Kč
záloha na lahev 3,- Kč

1 l 299,86 Kč

vykopávkách nalezen na Moravě. Je
na něm jezdec na koni a na ruce má ptáka.
Ukázali ho prý ornitologovi, který tvrdí,
že je to papoušek. Podle mne není, navíc
to zvíře drží sokolnicky. Ptal jsem se i kolegů u nás v zoo, ti mi potvrdili, že to
může být obojí, ale kontext vypovídá
ve prospěch dravce.
Máte takových postřehů více?
Tak třeba ještě jezuita a pedagog Bohuslav Balbín, který ve svém díle Rozmanitost z historie Království českého z roku
1679 píše o tom, jak ve věžích Karlštejna
hnízdí poštolky, které v okolí hradu loví
„podivné štíry“. Až doposud se tvrdilo, že
šlo o listonohy, tedy druh korýše, roky se
to opakovalo. Jenže mně se to nezdálo, začali jsme to s kolegy řešit a ukázalo se, že
ten Balbínův „štír“ jsou nejspíš krtonožky, tedy velký druh hmyzu.

PIVO
SVIJANSKÝ MÁZ 11
0,5 l

SKOTSKÁ WHISKY
GRANT’S
40 % alk. | 0,7 l

209,90
419,90�

LOVECKÝ SALÁM,
HERKULES
ŘEZNÍKŮV TALÍŘ
krájený | 100 g

8,90 40

50

%

19,90
26,90

26%

DOTAZNÍK
Co vás baví kromě zvířat? „Já žiji pro
zoo, zvířata a její projekty. Když mám
někdy volno, baví mě focení, ovšem co
fotím? Zase zvířata.“
Co byste dělal s rokem dovolené? „Pokud
bych měl rok volna, asi bych obešel Česko
nebo něco podobného. Nebo bych napsal
knihu, možná bych kreslil.“
Které místo máte v Česku zvlášť oblíbené?
„Roky jsem jezdil po světě, ovšem teď mě
baví turistika po Česku. Rád chodím
do Českého ráje a krasu, na Křivoklátsko
či Šluknovským výběžkem.“
Víte, jak vzniklo příjmení Bobek?
Prý je to od planých hrušní, kterým se
kvůli drobným plodům říkalo na jihu
a západě Čech bobky, bobečky či bobčata.
„Já se dočetl, že je odvozené od bobu, tedy
od luštěniny. Jméno je hodně rozšířené v
Polsku, na Slovensku a v bývalé Jugoslávii.“
Které zvíře z české fauny je vám
nejsympatičtější? „To je strašně těžké,
každé zvíře má něco. Třeba veverka. Jdu
ji fotit, pak se dočtu něco zajímavého,
takže jsem zaujat veverkou. A takhle mě
zaujme každou chvíli jiné zvíře.“

%

14,90

12,90

EIDAM
KARLOVA
KORUNA
plátky,
30 % tuku v s.
100 g

15,90

18%

30 ks
PODĚBRADKA
různé druhy
1,5 l | 1 l 5,27 Kč

Qjed

ČERSTVÁ VEJCE*
velikost M | 30 ks
1 ks 1,83 Kč

54,90

BANÁNY
1 kg

7,90 46
14,90

18,90
29,90

36%

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

%
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Češi nejsou líní, tříděním dávají
odpadům šanci na „nový život“

Ochotu Čechů třídit odpady nezbrzdila ani
změna životního rytmu spojená s pandemií.
V loňském roce každý obyvatel Česka vytřídil
v průměru 66,8 kilogramu papíru, plastů, skla,
nápojových kartonů a kovů, což je podle dat
společnosti EKO-KOM, která třídění zajišťuje,
o 1,5 kilogramu více než v roce 2019.

Zdroj dat: EKO-KOM, Foto: Shutterstock

PAPÍR

190 725 nádob ➡ 228 000 tun
papíru svezeno a dotříděno (je svezeno
z obcí ČR za rok a následně dotříděno
na třídicích linkách)

21,4

kg
papíru/rok

domácnost

vyrábějí například výplně do zimních
bund nebo spacáků. Ze skla nevznikají jen
další lahve nebo tabulové sklo do oken, ale
také tepelné izolace – takzvaná „skelná
vata“ nebo „pěnové sklo“.
Ve světě je recyklace nápojových
kartonů zajišťována hlavně papírnami,
v Česku je dokáže optimálně zpracovat
pouze jediná. Zpracování je prakticky
stejné jako u sběrového papíru – nápojové kartony se rozmixují ve vodní lázni.
Papírová vlákna se pak přidávají k běžné
papírovině a nanáší se na papírenský stroj.
Výsledkem jsou role nového papíru, které
se používají na výrobu sáčků a tašek.
Ze zbylé polyethylenové a hliníkové fólie
se mohou vyrábět palety, školní pomůcky
či třeba květináče. Další konkrétní informace o třídění a recyklovaných výrobcích
(re)
můžete získat na www.jaktridit.cz.

jednotlivec

ČR | Češi nejsou žádní lenoši, tři ze čtyř
obyvatel země pravidelně třídí svůj odpad.
V průměru tak „na hlavu“ připadá takřka
67 kilogramů vytříděných odpadů, a to
ať už vhozením do barevných kontejnerů
nebo odevzdáním ve sběrných dvorech či
ve výkupnách druhotných surovin. Ekologické odpovědnosti nahrává i fakt, že
v loňském roce měli Češi k dispozici více
než 558 000 barevných kontejnerů a menších nádob a s tříděným odpadem to k nim
měli v průměru jen 90 metrů.
Díky tomu se tak stovky tisíc tun surovin dostanou znovu do výrobního oběhu
a vznikne z nich nepřeberné množství
nového zboží. Mnohdy takového, u kterého by vás nenapadlo, že pochází právě
z tohoto materiálu. Tak třeba tzv. PET
ﬂakes z vytříděných PET lahví se přidávájí
do nových PET lahví nebo se z PET lahví

pytlíky

53,5

kg
papíru/rok

novinový
papír

PLASTY

SKLO

93 822 nádob ➡ 161 000 tun

252 233 nádob ➡ 173 000 tun

skla svezeno a dotříděno

plasů svezeno a dotříděno

tepelná
izolace
oblečení

15,1 kg
skla/rok

lahve

37,8 kg

pěnové sklo

skla/rok

NÁPOJOVÉ KARTONY

16,3 kg
plastu/rok

40,8 kg
plastu/rok

9 506 nádob ➡ 4 500 tun

izolační výplně
do spacáků

73 374 nádob ➡ 145 000 tun
kovového odpadu svezeno a dotříděno

papír

trubky
květináče

0,4

1,0

kg
n. kartonů/rok

stavební
desky

PET
lahve

KOV

nápojových kartonů svezeno a dotříděno

kg
n. kartonů/rok

krabice

13,6

34,0

kg
kg
kov. odpadu/rok kov. odpadu/rok dráty

válcovaný
plech

INZERCE

Monika
studentka

UDĚLEJME
TEČKU
ZA TEPLÁKOVOU
NUDOU
Očkování proti COVID-19 je šance
studovat, cestovat a žít jako dřív.
Zjistěte více na ceskoockuje.cz
nebo na lince 1221.
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Rusové odešli před třiceti lety
Poslední okupant. Jako vůbec poslední odletěl
z tehdejší ČSFR v létě roku 1991 velitel Střední
skupiny sovětských vojsk Eduard Vorobjov.
„Československá zkušenost mě odradila od stejného
zásahu v Čečensku,“ přiznal po letech generál.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | S okupačními silami přišel mezi
prvními, svobodnou republiku opustil
jako poslední. Od odchodu vůbec posledního vojáka sovětských vojsk, generála Eduarda Vorobjova, který 27. července 1991 odletěl z kbelského letiště
do Kyjeva, uplyne 30 let.
Vorobjov byl vojákem každým coulem. Jeho otec padl coby kapitán Rudé
armády v roce 1945 při dobývání polské Wroclavi, synek vystudoval vojenskou akademii v ázerbájdžánské metropoli Baku, poté sbíral zkušenosti na
Ukrajině, aby byl převelen do východního Německa, odkud se jako třicetiletý

kapitán motostřelecké roty vydal v roce
1968 „osvobodit“ Československo. Hranice překročil nedaleko vsi Černý Potok a pokračoval na Domažlice.
Vorobjov byl po čase převelen do Arménie, Turkmenistánu, účastnil se i sovětské okupace Afghánistánu, aby se
v roce 1987 vrátil do Československa,
kde se stal velitelem tzv. Střední skupiny vojsk, tehdy o síle 73 tisíc mužů.
A byl to Vorobjov, který po revoluci
řešil jejich odchod.

„Byl jsem okupant“
První vojensko-politická jednání s ruskou stranou byla velmi napjatá. Rusové
totiž nemohli pochopit, že Češi chtějí
jednat o odchodu vojáků, a několik hodin dokola opakovali, že se přece musí

gandě, že Československo je v ohrožení
a my jim jedeme pomoci,“ vzpomínal na
„pražské jaro“. Dále řekl, že Československo pro krásnou zemi a blahobyt patřilo k nejlukrativnějším místům pro službu. Když pak ruská vláda vydala počátkem 90. let oficiální prohlášení, že vstup
vojsk byla chyba, reagoval: „Tehdy
jsem se už cítil jako okupant.“

Česko a Čečensko
Generálplukovník Eduard Vorobjov se 27. června 1991 loučí na
kbelském letišti. FOTO | ARCHIV MAFRA
jednat o nové smlouvě k prodloužení pobytu armády, jejíž bojový arzenál tvořilo 1220 tanků, 2505 bojových vozidel a
obrněných transportérů, 76 bojových letadel, 146 bojových vrtulníků a tisíce
zbraní. Neústupní Češi ale brzy absolutní odchod prosadili. Na ten Rusové dostali rok a půl, místo požadovaných deseti let. Poslední transport odjel 21. června
1991, poslední voják Vorobjov pak odletěl týden nato. Média s ním přinesla i několik rozhovorů. „Věřili jsme naší propa-

Po návratu do Ruska se stal Eduard Vorobjov poslancem dolní komory ruského parlamentu. Jenže když měl v roce
1994 velet ruské vojenské intervenci v
Čečensku, z armády odešel. Kritizoval
vojenskou kampaň a připustil, že k
tomu dospěl i pod vlivem pobytu v Československu.
V roce 1998 pak pro agenturu APA
řekl: „30 let po vstupu vojsk do Československa jsem dnes přesvědčen, že
akce nebyla nutná, sovětské politické
vedení se mělo zásadněji s ‚pražským jarem‘ vyrovnat. Vstup vojsk poškodil autoritu SSSR a otřásl důvěrou velké části
československého obyvatelstva v nás.“
Dnes 82letý Vorobjov žije v Rusku.
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DOPŘEJTE SI LÉČBU A ODPOČINEK V LÁZNÍCH
Lázeňské pobyty / Wellness pobyty / Relaxační / Pobyty v přírodě

Z NAŠÍ NABÍDKY DOPORUČUJEME:

Post-Covid programy

od 7.220 Kč za osobu

Lázeňské pobyty

se státním příspěvkem 4.000 Kč

od 5.000 Kč *) / 6 nocí

*) cena je po odečtení státního příspěvku

Kompletní nabídku naleznete na www.spa-wellness-travel.cz
nebo volejte 221 105 326-7 či pište info@spa-wellness-travel.cz.
Všechny pobyty nabízíme také formou dárkových poukazů.

Spa & Wellness Travel. Národní 28, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 105 326-7, Email: info@spa-wellness-travel.cz,

www.spa-wellness-travel.cz

HOĎTE STAROSTI ZA HLAVU!
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Nechte
VLASY
ROZKVÉST

Trpí vaše kštice zvýšeným vypadáváním
a řídnutím? Jsou vaše vlasy oslabené, poškozené a bez objemu? Nechte je znovu rozkvést
s šamponem Vlasové hnojivo!

Š

šampon Vlasové hnojivo s kofeinem a komplexem HustoplexTM účinně redukuje vypadávání vlasů, jejich řídnutí a poškození vnějšími vlivy, škodlivinami či náročným stylingem.
Unikátní složení s kofeinem, kopřivou, zeleným
čajem a silymarinem navíc podporuje růst nových
vlasů, zvyšuje odolnost vlasových buněk a pomáhá vytvářet objem, lesk a sílu vlasů. Vyzkoušet
můžete také Vlasové hnojivo ve formě tablet nebo
bezoplachového séra. Kompletní portfolio značky
Vlasové hnojivo je k dostání
v lékárnách a zdravých
výživách.

Alergie? Letos si jaro užiju!
žiju!
Jarní práce na zahrádce, slunce, prach,
pyly… toť každoroční těžká zkouška
pro náš zrak. Slzení, pálení a štípání očí
jsou poté nepříjemnou daní za příjemně
strávený den.

N

enechte si letošní jaro pokazit a vyzkoušejte OCUTEIN ALLERGO oční kapky
z prémiové řady Da Vinci Academia,
které poskytují potřebnou úlevu a osvěžení

HUSTÉ SLOŽENÍ,
HUSTÝ VÝSLEDEK

Těhotenství je pro pokožku velmi náročné období. Kůže se
napíná a zvětšuje tak, že může dojít k popraskání její svrchní
části a vzniku strií. Důležitá je především prevence!

J

ako zaručený pomocník zaměřený na problematiku strií se maminkám výborně osvědčil tělový krém Elasti-Q® Exclusive. Je
určen hlavně pro těhotné a kojící ženy, ale doporučuje se používat i po porodu, kdy napomáhá odstranit strie již vzniklé. Přípravek
obsahuje kombinaci elastinu, D-panthenolu, kyseliny hyaluronové
a vitaminu E, která kůži nejen chrání, ale napomáhá také její hydrataci a pružnosti. Elasti-Q® Exclusive krém je obohacen také
o účinné látky pupečník a kozinec. Pupečník regeneruje, zklidňuje
a vyhlazuje kůži, kozinec zase zvyšuje pevnost pokožky. K dostání
v lékárnách.

Trápí vás otoky a pocit těžkých dolních končetin? Máte dojem, že nosíte na nohou
konve a vaše lýtka hyzdí křečové žíly? Skoncujte s problémy konopím!

K

OCUTEIN ALLERGO oční kapky lze
aplikovat i při nošení kontaktních čoček.

Nedejte striím šanci!
N

Nohy jako konve?
Skoncujte s otoky konopím!
onopné mazání Venosil s chladivým
efektem poskytuje okamžitou úlevu
a osvěžení pro nohy bez otoků, křečových žil, metliček nebo pocitů těžkosti.
Venosil obsahuje unikátní kombinaci konopného oleje a jedle sibiřské doplněnou

pro vaše oči při projevech senné rýmy a alergií. Složení tohoto zdravotnického prostředku
obsahuje tekutý extrakt rostliny Helichrysum
italicum, jenž má protizánětlivý a stahující
účinek. Kapky je možné dávkovat dle aktuální
potřeby, bez denního omezení dávek. K dostání v lékárnách.

o rutin, kostival, arniku, fenykl, řepík, mátu
u
a měsíček. Dlouhodobá péče a jemná masážž
nohou Venosilem přispívá ke zmírnění obtííží a celkově lepšímu stavu dolních končetin.
n.
Konopná úleva pro vaše nohy je dostupnáá
v lékárnách a zdravých výživách.
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Vyhynuli? Ne, velikáni jsou zpět
Přestože se v posledních letech do české přírody
mnoho velkých šelem vrací, řadu z nich jsme dlouhé
roky považovali za vyhubené. Konec vlků
v Beskydech oznamuje i pomník. Teď jsou zpátky.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Než se podíváme do světa zvířat,
nesmíme zapomenout na velikána z rostlinné říše. Před padesáti lety padl v Boubínském pralese jeden z nejpopulárnějších, ale i nejstarších a nejmohutnějších
českých stromů, kterému lidé říkali
Král smrků.
Strom, jenž začal rašit někdy kolem
roku 1530, srazila v zimě 1970 vichřice.
Smrk se dožil asi 440 let, obvod kmene
činil 508 cm, výšku měl 57,6 metru a za
zánik stromu mohl i nápor turistů, kteří
se podepsali na stabilitě kořenového systému. Pád Krále smrků přispěl k uzavření jádra pralesa před veřejností.
Dnešní nejstarší smrk, jemuž je asi
501 let, najdeme v Beskydech.

Poslední vlk od Hrčavy
Míst, která se v Česku chlubí posledním
zastřeleným vlkem, je hned několik.
V Čechách bývá uváděno datum 2. prosince 1874, kdy zvíře uprostřed šumavských lesů skolil knížecí stavitel
Jan Štěrbík z Vimperka.
Ten opravdu poslední vlk ale zahynul
v Beskydech 5. března 1914, v lesích u

nejvýchodnější české obce Hrčava.
Místní občané tehdy uspořádali hon,
protože jim vlci dávili domácí zvířata, v Nýdku prý zabil i psa na řetězu. Tehdejší „protivlčí hysterie“ zapříčinila, že šelma
vymizela na dlouhá desetiletí z republiky úplně, reintrodukce vlků začala až
před pár lety. Smečky
dnes žijí v Beskydech, ale
i na Šumavě nebo na Broumovsku.

Losi z mokřadů od
Jindřichova Hradce
Nejvyšší současný výskyt divokých
losů evropských v Česku monitorují
vědci kolem nádrže Lipno a také na Jindřichohradecku a Třeboňsku. Tento největší příslušník čeledi jelenovitých byl
kvůli nadměrnému lovu pro maso a
kůži ve střední Evropě vyhuben již v
15. století. Dokladem výskytu losa v
českých zemích jsou středověké názvy
míst a obcí jako Losnice, Losiny či Losín. Poslední kus měl být uloven v roce
1570 v revíru Děčínský Sněžník.
Obrovským zvířatům, která před úplnou zkázou zachránila nejspíš jejich přirozená plachost, kdy se v lesích vyhýbají i jelenům, se začalo dařit až po 2. svě-

Nahoře Král smrků, vlevo pomník posledního
vlka v Beskydech.
Vpravo sporná fotka ze zastřelení posledního medvěda.
FOTO | ARCHIV MAFRA

tové válce. Tehdy zesílila jejich ochrana. Za
posledních čtyřicet let se
ze zbylých 18 kusů v Polsku
stalo několik tisíc. Na šťastný návrat to
vypadalo i v Česku, když byl první kus
po čtyřech staletích spatřen v roce 1957
kolem Ústí nad Labem. Krátce na to
bylo ale zvíře nelegálně uloveno na Teplicku. Dnes v Česku žije odhadem několik desítek kusů, mikropopulace jsou i
na Nymbursku, Bechyňsku a Táborsku.

Rysů je dneska stovka
Dnes nejpočetnější tuzemská velká šelma, která zakládá trvalé populace, je rys
ostrovid. I ten byl ale v určitém období
vyhuben, k poslednímu doloženému odstřelu v Čechách se uvádí rok 1830 na
Táborsku. Na Moravě a ve Slezsku se
rysům dařilo o poznání lépe, zejména
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Energie, kterou vytváříme společně
Jižní Korea je s Vámi.
Věříme, že soužití a vzájemná komunikace
nám všem vnesou do života energii.

kvůli migraci ze zakarpatské oblasti,
nicméně i zde bylo na přelomu 19. a
20. století zvíře vyhubeno. Dnešní populace se odhaduje na 100 kusů, asi
25 v Beskydech, kolem 80 rysů pak žije
na Šumavě.

Osamělá medvědice
Smutný příběh se dodnes vypráví o posledním zastřeleném medvědovi. Stalo
se tak v roce 1856 na Šumavě. O odstřelu rozhodl rod Schwarzenbergů, kteří jinak medvědy spíše chránili. Jenže osamělá medvědice se toulala tamními lesy
v marné snaze sehnat partnera k páření.
Aby nepošla na nemoc nebo nebyla ponechána na pospas pytlákům, zorganizovali lesníci hon. Ten měl přijít s prvním
sněhem a opravdu 14. listopadu bylo po
všem. Medvědici i kulovnice si dodnes
může každý prohlédnout na loveckém
zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou.

propagační sdělení

DLUHOPISY E-FINANCE CZ

ZAJIŠTĚNÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

4,1 %

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 4,1 % po celou
dobu investice

ROČNÍ
ÚROK

Dvouleté dluhopisy
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

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.
Dluhopisy jsou zajištěné zástavním právem na celém exkluzivním
areálu zámku Račice čítající pozemky o výměře přes 50 000 m2,
nemovitosti a samotný zámek Račice.

Zastavovaný areál zámku Račice v rámci dluhopisového programu e-Finance CZ v celkové
hodnotě uveřejněné na adrese www.e-ﬁnance.eu/zajistene-dluhopisy.

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.
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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.

NO
OT EVŘ E

SLUŽEBNÍ POBYTY V BRNĚ
LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ V NOVÉM EFI SPA HOTELU****
PŘI VAŠICH SLUŽEBNÍCH CESTÁCH

+420 515 557 500 • www.eﬁspahotel.cz • recepce@eﬁspahotel.cz

Pobyty se snídaní a večeří • Parkování v areálu • Dobíjecí stanice na elektromobily • Pivovar a restaurace v objektu
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Nemocné ledviny jako rodinné dědictví
Takzvanou polycystickou
chorobou ledvin trpí tisíce
Čechů. Projevuje se
nenápadně, ovšem když je
tato nemoc odhalena včas,
lékaři dokážou oddálit
selhání ledvin o několik let.

ČR | Začalo to bolestí zad, vyšším tlakem
a zvětšováním břicha. Ve 29 letech paní
Beátě lékaři na ultrazvuku objevili cysty
na ledvinách a malou cystu na játrech. Jak
se později ukázalo, šlo o důsledek polycystické choroby ledvin, což je vrozená nemoc, kterou trpí v Česku okolo pěti tisíc
lidí. Nemoc Beátu v dalších letech příliš
neomezovala, až kolem 35. roku začaly
problémy narůstat. „Nakonec vše dospělo
do takového stavu, že jsem kvůli bolesti

5plus2
■ ZDRAVÍ
měla problém i sedět, přidala se také neustálá únava,“ líčí žena, které nakonec lékaři na játrech spočítali pomocí CT více než
100 cyst o velikosti 2 až 9 centimetrů.
Ve 43 letech po roce na neschopence musela odejít do invalidního důchodu. Podobných příběhů znají lékaři stovky. Polycys-

INZERCE

Elektrické vozíky
a skútry
SLEVA 40 %
SELVO i4500S

46 650 Kč

27 990 Kč

tická choroba ledvin autosomálně dominantního typu (PCHLAD), jak se celým
názvem nemoc označuje, způsobuje, že
se v ledvinách tvoří cysty, jejich počet neustále roste, ledviny ztrácejí svůj původní
tvar a cysty postupně nahradí funkční tkáň
ledvin. Ty tak postupně chřadnou, až přestanou fungovat úplně a je třeba jejich činnost nahradit. Nemoc se vyvíjí desítky let,
u některých pacientů ale může onemocnění postupovat rychle a k nezvratnému selhání ledvin dochází dříve než 10 let od
diagnózy, často ve středním věku.

Často trpí také játra
Podle Silvie Rajnochové Bloudíčkové, vedoucí Nefrologické a transplantační ambulance IKEM, je PCHLAD čtvrtou nejčastější příčinou nezvratného selhání ledvin
vedoucí k transplantaci. „K této chorobě
se často vážou další specifické komplikace, které jsou dány postižením dalších orgánů v rámci této diagnózy. Nejčastější
bývá postižení jater, které může vyústit až
do obrazu takzvaného mechanického syndromu, jehož jediným řešením bývá buď
izolovaná transplantace jater, nebo častěji
kombinovaná transplantace jater a ledviny,“ vysvětluje. Jak dodává, závažnými
projevy může být i krvácení do mozku či

Skládací vozík pro odlehčovací péči
Dojezd na nabití až 20 km

FOTO | PROFIMEDIA

VÍTE, ŽE...

Snadné nasedání a pohodlí
Testovací jízda ZDARMA

...je na světě 12,5 milionu lidí
s polycystickou chorobou?
Ti tvoří 8 až 10 % pacientů, kteří musí
chodit na dialýzy, a nemoc je zároveň
čtvrtou nejčastější příčinou chronického
selhání ledvin.

Rozměry i pro malý výtah 95cm
Smí na chodník i do obchodu
Nový výrobek

Třebíč - Trnava

Autobaterie Kopečný s.r.o.,
Trnava 215,
tel.: 724 319 325, 568 823 537

Boskovice

TLAMKA s.r.o.,
Chrudichromská 1b,
tel.: 516 456 297, 777 064 225

Brtnice

START Zelený,
náměstí Svobody 254,
tel.: 567 216 388, 777 743 410

Další nejbližší prodejny:

Havl. Brod, Čechtice,
Brno, Vlašim a další

Seznam dalších prodejců
a všechny ostatní produkty najdete na

www.selvo.cz

prasknutí aorty, proto je třeba tyto pacienty obzvláště pečlivě vyšetřit a sledovat.
V případě selhání ledvin bývá u pacientů s PCHLAD nejvhodnějším řešením
transplantace od žijícího dárce, nejlépe od
geneticky příbuzného. Velkou svízelí však
je dědičnost, kdy bývá onemocněním postižena zpravidla polovina rodiny. „Riziko
přenosu nemoci na dítě je padesátiprocentní. Pouze v deseti procentech případů jde
o nové mutace, které se předtím nikdy v rodině nevyskytly,“ říká Jana Reiterová z Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze.
Pokud tedy lidé vědí, že se v jejich rodině taková nemoc objevuje, měli by se zavčas nechat vyšetřit, aby chorobu podchytili včas.
„Než se nemoc plně rozvine, nacházíme
ji spíše náhodně při ultrazvukovém vyšetření, nebo z přítomnosti krve v moči, zánětů
močových cest či ledvin nebo kvůli vysokému tlaku z nejasných příčin,“ zdůrazňuje Reiterová.
(mb, re)
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LETÍME
NA
A DOVČU.
DOVČU.
TEČKA.

OČKUJTE SE

ceskoockuje.cz

CNN PRIMA NEWS
To nejlepší z pořadu INTERVIEW

Svými starostmi nechci obtěžovat

Z

pěvačka Monika Absolonová má
za sebou těžké období. Pandemie,
kdy se nedalo zpívat ani hrát,
a k tomu rozchod s dlouholetým partnerem. Monika se ale rozhodně nehroutí.
„Po ukončení vztahu jsem pocítila úlevu,“
prozradila v pořadu Interview na CNN Prima NEWS.

S hokejistou Tomášem Hornou, s nímž
má syny Tadeáše a Matouše, ukončila Absolonová před několika týdny sedmiletý
vztah. „Rozchod není nikdy radostný.
Když ale víte, že je nevyhnutelný, cítíte
po nějaké době úlevu. Začátek byl těžký,
ale bylo tam více důvodů. Stalo se,“ vysvětlila zpěvačka.

Po rozchodu výrazně změnila svoji vizáž. I přes veškeré útrapy kolem ní to vypadá, že se snaží šířit pozitivní energii.
„Asi mám takovou povahu, že nechci obtěžovat okolí se svými starostmi. A čím
déle to je, tak najednou víte, že jste udělal
dobře,“ dodala. „A dobrá zpráva je, že
jsem také zhubla. A já teď najednou zjišťu-
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PĚSTUJTE A
BUĎTE SOBĚSTAČNÍ S
SEKAČKY

/

MULČOVAČE

/

MALOTRAKTORY

/

KARTÁČE

/

ŠTÍPAČE

/

A DALŠÍ

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

ju, že mám tolik oblečení z dřívějška, které jsem předtím schovávala, a že se do
nich vejdu, takže jsem ráda,“ řekla Monika Absolonová, která sama sebe pokládá
za pozitivního snílka.

Čím delší pauza, tím víc obav
Pandemie koronaviru byla kritická i z hlediska nedostatku osobních kontaktů. Mnoho lidí, včetně Absolonové, tak častěji využívalo sociální sítě. „Sociální sítě byly
fajn a začala jsem přes ně více komunikovat. Bylo důležité, že jsme nebyli odstřihnuti od všech kontaktů. Jsem kontaktní
člověk a bylo to těžké. Máme ale výhodu,
že v jednom domě bydlím s maminkou
a bratrem,“ řekla Absolonová.
Před pár dny se zpěvačka po dlouhé
době dočkala prvního koncertu před živým publikem. „Jsem šťastná. Vždycky je
smutné, když člověk nedělá svoji práci.
Pro umělce je práce radost a koníček.
Máme k tomu intenzivní vztah. Když to
nejde, tak vám to moc chybí. Čím větší je
pauza, tím více se i bojíte. Není normální
vyjít před plné hlediště a začít. Bojíte se,
že jste zapomněli text, že to lidi nebude bavit, že už na to jako umělec nemáte. Byla
jsem napnutá jako kšandy,“ smála se Mo-

SENOHRAB SH-600

VYŽÍNAČ KŘOVIN VM-580

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

19 990

Kč s DPH.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
/ Boskovice, TLAMKA-ZAHRADNÍ TECHNIKA, Chrudichromská 1b, T 516 456 297, 777 064 455 / Brno, GARDEN STUDIO, U
zoologické zahrady 2/212, T 546 222 990 / Brtnice, Vlastimil Zelený-START, nám. Svobody 254, T 777 743 410, 567 216 388 /
České Budějovice, AGROZET Č.B. a.s., U Sirkárny 30, T 606 648 802 / Havlíčkův Brod, MAT-MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská 2495,
T 569 425 052 / Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 2, T 567 220 595 / Moravský Krumlov, JAN HOLÝ, Na Kačence 1253, T 734
678 116, 737 260 791 / Strakonice, Milisterfer, s.r.o., Volyňská 97, T 777 993 399 / Žďár nad Sázavou, ZAHRADA VYSOČINA, s.r.o.,
Brodská 104, T 566 627 075

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

nika Absolonová. „Ale hrozně jsem si to
užila.“ A ve Studiu DVA hraje s Filipem
Blažkem v představení Duety.
A co ji v nejbližší době čeká? „Jezdím
s Ondrou Hájkem, se kterým mě čeká hodně koncertů během léta, koncertuji s Boom
Bandem Jiřího Dvořáka. Obzvlášť se těším
na vánoční turné,“ prohlásila s tím, že si zahraje i na letní scéně Studia DVA na Vyšehradě a v září ji čeká představení Funny
Girl. „Také jsem dostala nabídku od Patrika Hartla a ještě mám od něj slíbenou hru
s Bobem Kleplem. Ta se ale odsouvá. Pak
jsme se bavili i o nějakém muzikálu pro
mě. V prvé řadě jsem ale maminka a musím to dělat tak, aby kluci byli v pohodě,“
dodala závěrem zpěvačka.
(js)
Interview se slavnými lidmi a zajímavými osobnostmi veřejného života můžete sledovat na CNN Prima NEWS
každý všední den v 17.30.

Česká republika

Nové vakcíny proti
koronaviru mají být
zaměřeny proti
odolnějším mutacím.
Přednostně by byly
určeny pro seniory
a chronické pacienty.
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Ačkoliv v Česku stále běží první vlna
očkování proti nemoci covid-19, podle odborníků je už nyní zřejmé, že o několik měsíců později bude nutné přeočkování.
„Náš odborný odhad je, že přeočkování
bude opravdu potřeba. Otázkou je kdy. Zatím to vypadá, že nejdříve bude letos
ke konci roku,“ uvedla pro MF DNES hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Narozdíl
od nynějška, kdy většina lidí musí dostat
první i druhou dávku vakcíny, v případě
přeočkování možná půjde jen o jednu.
Experti předpokládají, že přeočkování
by se v první řadě mělo týkat chronicky nemocných osob a nejstarších občanů.
„A postupně uvidíme, jestli bude potřeba
přeočkovat i mladší osoby, které mají
obecně imunitní odpověď lepší než my
starší,“ dodala Svrčinová.
INZERCE
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Přeočkování proti covidu?
Zřejmě ještě letos v zimě
V podobném duchu hovoří i vakcinolog Roman Chlíbek a epidemiolog Petr
Smejkal. Podle Chlíbka farmaceutické firmy už pracují na novém složení vakcín,
a to kvůli očekávaným novým a odolnějším mutacím. Nešlo by tedy o očkování,
které by mělo posílit imunitu proti koronaviru, ale spíše by bylo zaměřené proti jeho
různým variantám.

Stejná vakcína? Možná mix
Nové vakcíny by stejně jako v současnosti
zajišťovala Evropská komise. Podle Svrčinové jich má stát objednán dostatek. „Navrhujeme, že by zůstala v provozu páteřní
očkovací místa u přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví, jako jsou fakultní nemocnice, zdravotní ústavy, Státní
zdravotní ústav. Plus ještě projednáváme
s kraji, že tam, kde nejsou fakultní nemocnice, by to byly krajské nemocnice, případně i některé větší okresní,“ přibližuje hlavní hygienička. Druhým pilířem zajištění

Prognóza epidemie

FOTO | MAFRA

očkování mají být praktičtí lékaři. „A pak
jsou tady specializované společnosti, které
poskytují očkovací látky a očkují, takže to
bude třetí pilíř, na který se budeme spoléhat,“ doplnila Pavla Svrčinová.
Jasné zatím však není to, zda při přeočkování dostaneme vakcínu od stejného
výrobce jako na začátku, či jestli se očkovací látky budou mixovat, jako se to už
nyní děje v některých zemích. „U nás se
zatím držíme toho, že čím člověk očkovací schéma započal, tak ho musí dokončit.

Podle epidemiologa Rastislava Maďara
existuje několik scénářů dalšího vývoje
epidemie koronaviru. Pravděpodobně
podle něj na podzim nastane zhoršení
situace a poroste reprodukční číslo R, ale
přílišné zatížení nemocnic už znovu nečeká.
V takovém případě by bylo možné vývoj
udržet mírnějšími opatřeními, jako jsou
roušky či rozestupy. „Další možností je, že
infekce bude postihovat lokální ohniska
a kolektivy neočkovaných. Za předpokladu
dobré proočkovanosti se ale nebude šířit
plošně,“ prohlásil Maďar při diskuzi
zástupců oboru hotelnictví a gastronomie
(HoReCa) a vládních představitelů, která se
konala minulý pátek.
(iDNES.cz)

U přeočkování ale pravděpodobně nebudou všichni výrobci pokrývat mutace, jež
bude potřeba přeočkovat, takže předpokládám, že mix bude možný,“ podotkla hlavní hygienička.
(mb)

HUDEBNÍ IMPULSY

Nedvědi jako Pink Floyd
JOSEF VLČEK

ských citů. Jejich písně se daly zpívat jen
při kytaře, nebyly pěvecky náročné a přímo lákaly ke sborovému zpěvu. Navíc
skladby byly stručné a šly k věci bez zbytečných sól nebo zvukových exhibicí.
Oba Nedvědi od roku 1978 ještě navíc
fungovali ve Spirituál kvintetu, a i tak přísný šéf kapely jako byl Jiří Tichota dodnes
vzpomíná na emocionální sílu jejich zpěvu. Zvláště dívky prý bývaly jejich zpěvem doslova uneseny.

M

ožná patříte k těm, kteří tuhle hudební událost před 25 lety zažili
na vlastní oči. Jen na nejslavnější
světové kapely Rolling Stones, Pink Floyd
a U2 přišlo na Strahovský stadion víc diváků než na legendární koncert bratrů Nedvědů! Před 25 lety 21. června 1996 zpívalo
s Nedvědy na Strahově 70 tisíc diváků.
Byla to tehdy velkolepá oslava padesátin
písničkáře Jana Nedvěda. A ve své době
vlastně zázrak. Nikdo nečekal, že na vystoupení bratrské dvojice přijde tolik lidí.
Pořadatel Petr Novotný se nenechal odradit pochybami odborníků, kteří tvrdili,
že na české umělce nemůže tak velké publikum nikdy přijít. Nedvědi ale byli tehdy
na vrcholu popularity a jejich písničky
znal skoro každý. Novotný měl navíc štěstí, že se mohl opřít o intenzivní marketingovou podporou televize Nova, s níž tehdy spolupracoval.
Bratři Nedvědi byli fenoménem už dávno, od 70. let. Poté, co se jejich původně
trampská skupina Toronto v roce 1974
INZERCE
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proměnila v Brontosaury, se jejich písně
rozletěly po celé zemi. Písničky jako Stánky, Valčíček, Na kameni kámen nebo
Růže z papíru znala folková a trampská veřejnost už dávno před tím, než vyšly
na deskách. Není proto divu, že pro jejich
nejslavnější alba Na kameni kámen a Ptáčata bylo z čeho vybírat. Ostatně Jan Nedvěd
prý svého času skládal písničku denně.
Předností skladeb, které bratři psali,
byla zpěvnost a srozumitelné vyjadřování
těch nejzákladnějších pozitivních lid-

Megakoncert a rozchod
Ve spojení poetických, pro někoho možná
až sentimentálních textů s pěveckým projevem, který bral za srdce, tkvěla síla bratrské dvojice. Sedmadvacet písniček, které
na Strahově předvedli, mělo i proto fantastickou atmosféru, na níž návštěvníci vzpomínají dodnes. A to ještě neměli na programu písně z alba Pasáček z hvězd, které se
stalo bestsellerem téhož roku. Prodalo se
ho 300 tisíc kusů. Pro srovnání, dnes je
bestsellerem album s pěti tisíci prodaných
nosičů.

Úspěch koncertu vynikne i ve srovnání
s tím, že tři dny předtím probíhal na koupališti v Šárce festival E. T. Jam. Festivalu
se účastnili například Bryan Adams,
Suzanne Vega nebo Alanis Morissette. Přišlo na něj zhruba pět tisíc diváků.
Sláva Jana a Františka Nedvědových po
slavném koncertu netrvala dlouho. Bratři
se po vydání Pasáčka hvězd nepohodli a na
dlouhá léta se rozešli. O Janovy nové desky
prudce klesl zájem. Ale ty staré písničky zůstaly a mnozí písničkáři nové generace se
na nich učili, jak psát hity. A hit Na kameni
kámen od Nedvědů zařadil letos do svého
Živááááku na Impulsu i Marek Ztracený,
kterému František Nedvěd přišel osobně zazpívat i do vyprodané O2 areny.
Koncert bratrů Nedvědů na Strahově navíc odstartoval nový trend. Po časně polistopadové době, kdy si posluchači nadšeně
užívali možnosti poslouchat z rádií angloamerickou hudbu, která se dříve ve vysílání objevovala jen sporadicky, se kyvadlo
vychýlilo zase na opačnou stranu a veřejnost se vrátila k domácí hudbě a českým
interpretům. A tato éra trvá dodnes.

+

jen za 65 Kč měsíčně
NAVÍC

MEGASOUTĚŽ

Zakoupením členství
iDNES Premium získáte
všechny tyto výhody

o zájezd na
Tour de France
se ŠKODA AUTO

Exkluzivní
články

Přednostní nákup vstupenek
na nejlepší koncerty

Zdravotní
výhody

Filmy
zdarma

Digitální předplatné
časopisů a novin

Audioknihy
zdarma

www.idnes.cz/premium

Vstupte do světa prémiového sportu! iDNES Premium nově nabízí více sportovních článků a exkluzivní reportáže z největších
sportovních událostí, které navíc můžete sledovat díky akční nabídce balíčku O2 TV Sport Pack! Sledujte českou Fortuna ligu,
hvězdnou Ligu mistrů nebo anglickou Premier League již za 65 Kč měsíčně! Akce iDNES Premium + O2 TV za 65 Kč měsíčně platí
pouze při nákupu ročního členství iDNES Premium za jednotnou cenou 390 Kč a následném zaslání O2 TV kuponu na slevu
78,3 % na produkt O2 TV Sport Pack. Po uplatnění slevového kódu na stránkách www.o2.cz/sport se cena ročního balíčku
O2 TV Sport Pack sníží na 390 Kč. Celková cena splatná klientem je 390 Kč (roční členství iDNES Premium) + 390 Kč (O2 TV Sport Pack
12 měsíců po slevě 78,3 %), tedy v průměru 65 Kč měsíčně. Kupony na O2 TV Sport Pack lze uplatnit do 15. 8. 2021.

SIM s kreditem
200 Kč
a mobilními
daty zdarma!

To jako internet
zadarmo?

ČESKÝCH
KRÁS

TIPY NA KRÁSNÉ VÝLETY
KAŽDÝ DEN PO CELÉ LÉTO

JJ SIM kup
v trafice ,
nebo online

BONUS

LETNÍ
KUCHAŘKA
V ONA DNES
Letní seriál v MF DNES začíná již 1. července. Cena předplatného na období
od 1. 7. do 31. 8. 2021 je jen 105 Kč týdně. Objednávejte na 225 555 522
nebo www.mfdnes.cz/leto. Nabídka platí do 29. 6. 2021.

Bezpečnost, ostraha
Technik BOZP - plzeň (30-40.000 Kč)

Internet zdarma platí 30 dnů od aktivace SIM nebo
dobití. Více o předplacené kartě na www.mobil.cz

Zemědělství, lesnictví
30 000 - 40 000 Kč / měsíc

Nadšený zemědělec se zkušeností s osevem(40…

Pracovník ostrahy - OZP - brno (Honeywell)

Rybářský dělník (řidič) 30 000 - 32 000 Kč / měsíc40 000 - 50 000 Kč / měsíc

Pracovník ostrahy - OZP - modřice

Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě

Pracovník ostrahy - ozp, ID - Hodonín

Pracovník/ice v zemědělství
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Více na www.jobdnes.cz
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í
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Více na www.jobdnes.cz

IT - prodej a služby

Marketing, reklama, public relations

Obsluha CNC | 2 směny

21 500 - 30 000 Kč / měsíc

Vedoucí kvality | mimo automotive

18 000 Kč / měsíc
li

ti

Plant controller - s autem - olomoucko
Vedoucí obchodního oddělení s NJ

Plánovač výroby, zajímavé ohodnocení

45 000 - 55 000 Kč / měsíc

Production manager - lakovna

Předák na lince | 27 000 Kč

25 000 - 27 000 Kč / měsíc

Vedoucí výrobního segmentu| automotive

Více na www.jobdnes.cz

pro ny
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15 500 - 16 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz

Řekněte Hello půjčce 300 000 Kč
s garantovaným úrokem pro všechny bez rozdílů

hellobank.cz I 800 900 030
Akční nabídka platná do 30. 6. 2021.
Pro osobní půjčky ve výši 300 000 Kč, sjednané od 17. 5. do 30. 6. 2021, garantujeme pevný úrok i výši měsíční splátky. Platí i na konsolidace. Neposkytujeme
„radu“ ve smyslu § 85 zákona o spotřebitelském úvěru ani úvěry v cizí měně. Spotřebitel je povinen sdělit bance úplné a pravdivé informace nutné pro posouzení
úvěruschopnosti, jinak půjčku banka neposkytne. Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí půjčky. Poskytovatelem půjčky je BNP Paribas Personal
Finance, která v ČR používá obchodní značku Hello bank!
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Covid změnil návyky zákazníků,
zájem o ekologii ale trvá dál
Pandemie poznamenala i to,
co si lidé kupují častěji a co
méně. Podle šéfa firmy
Procter & Gamble Loice
Tassela se prodávalo třeba
méně šamponů. Důvod?
Lidé příliš nesportovali.
ČR | Za poslední rok a čtvrt od vypuknutí
pandemie došlo k rychlým a zásadním
změnám v nákupních zvycích spotřebitelů. Jak říká Loic Tassel, prezident společnosti Procter & Gamble (P&G) pro Evropu, lidé začali například více prát, mýt nádobí a konzumovat vitamíny, naopak klesly třeba prodeje holicích strojků.
Změnila pandemie pohled podniků
na rozvoj byznysu ve spojení o snahu
chovat se ekologicky a zodpovědně?
Podle mého názoru nemusí podnik volit
mezi dvěma vzájemně se vylučujícími
možnostmi. To je také přístup společnosti
P&G. Jako společnost chceme být silou
dobra a silou růstu. Nepotřebujeme kompromis mezi solidním, udržitelným, spolehlivým a výnosným obchodním růstem
a dobrými kroky pro životní prostředí a planetu. Rozvoj a růst podnikání by měl být
sladěn s péčí o životní prostředí. Během
doby pandemie se přístup a priority změnily a jen těžko bychom si toho mohli nevšimnout. Spotřebitelé dočasně přesunuli
ohnisko očekávání na vše, co souvisí se
zdravím a hygienou doma. Neustále provádíme spotřebitelské průzkumy, abychom
porozuměli jejich potřebám, a vidíme, že
v poslední době se tato témata dostávají do
popředí. Zajímavé ale je, že hned za nimi
je zájem o planetu. Ekologie tedy nebyla
odsunuta do pozadí, právě naopak.
Jaké jsou dnes plány a závazky P&G
týkající se udržitelného rozvoje?
Navzdory pandemii se v naší politice udržitelnosti nic nezměnilo. Ani procesy se ne-

zpomalily. Pro účely tohoto rozhovoru
bych rozdělil naše cíle do tří stěžejních oblastí: snížení emisí CO2, snížení, opětovné
použití a recyklace plastů a projekty
ve střední Evropě. Pokud jde o snížení emisí CO2 celého našeho koncernu, snížíme je
do roku 2030 o 50 % oproti emisím produkovaným v roce 2020. V Evropě se snažíme dosáhnout tohoto cíle rychleji, byl bych
rád, kdyby Evropa byla před našimi globálními závazky. Veškerá energie, kterou používáme v našich závodech v Evropě, již
nyní pochází z obnovitelných zdrojů.
A co plast? Během Světového ekonomického fóra WEF v Davosu Procter & Gamble zdůraznil, že plast je
skvělý materiál, ale problém spočívá
v tom, že je ho hodně a není dostatečně recyklován.
Přesně tak. Také v této oblasti jsme přijali
velmi jasně definované závazky a nikterak z nich neslevujeme. Do roku 2030 budou všechny naše obaly buď recyklovatelné, anebo znovu použitelné. Za tímto závazkem si rozhodně stojíme. K úplnému
uzavření celého plastového cyklu však stále ještě potřebujeme tu správnou technologii, na jejímž vývoji v současnosti pracujeme. Spolupracujeme také s městy, vládami a maloobchodníky na zvýšení kapacity
pro sběr použitého plastu.
Měly by společnosti iniciovat řešení
samy, či počkat na legislativní nátlak?
Zelená dohoda pro Evropu si vymůže
všechny tyto změny prostřednictvím nových předpisů týkajících se emisí uhlíku,
recyklace plastů a mnoha dalších. Evropská unie chce, aby byl postpandemický reset zelenější a investuje do něj miliardy
eur. Chceme však začít ještě před tím, než
to od nás bude legislativně očekáváno. Nechceme čekat na právní předpisy; máme
stanovené své závazky a pracujeme na jejich dosažení. Rok 2030 se může zdát daleko, ale v našem odvětví to uteče velmi
rychle. Navíc je ekologický přístup stále
více vyžadován spotřebiteli a myslím si,
že je to právě jejich tlak, který tyto změny

musí přijít do závodu nebo kanceláře, pracuje z domova. Myslím, že tento posun je
již nevratný a hybridní pracovní modely
zůstanou v podnikání i po pandemii. Další
věc, která se hodně změnila, jsou zvyky
spotřebitelů ohledně toho, kde nakupovat.
Když se uzavřely velké obchody, přesunul se obchod z nákupních center do místních obchodů a samozřejmě i na internet.
Místní obchody vzrostly přibližně o 10 %.
Není to obrovská změna a navíc je smysluplná, takže jsme museli reorganizovat některé naše marketingové, obchodní a doručovací operace, abychom dodali více produktů v menším množství na více míst.
Další změnou, která se stala, je samozřejmě elektronický obchod. Online prodej
jednoduše explodoval; nemůžeme to nazvat jinak. Zaznamenali jsme 60% až
70% růst. Rozmach online nakupování je
patrný v každé evropské zemi, Českou republiku nevyjímaje.
Loic Tassel, prezident společnosti
Procter & Gamble (P&G) pro Evropu.
do značné míry spouští. Věřím, že dobrého obchodního zisku lze dosáhnout tím, že
uděláte správnou a dobrou věc. V Evropě
obsluhujeme miliony spotřebitelů, každou
sekundu prodáme 400 produktů. Pokud
chceme, aby se tito spotřebitelé za nás postavili, nemůžeme si dovolit luxus čekání
na právní předpisy, ale musíme být v popředí změny, abychom potěšili a uspokojili naše spotřebitele v tom, co je pro ně
opravdu důležité. A právě teď jsou požadovány kvalitní produkty za dostupné ceny,
které mají zdravotní i hygienické benefity,
a jejichž výroba byla co nejudržitelnější.
Co se za poslední rok změnilo ve způsobu, jakým podnikáte, a co se změnilo ze strany spotřebitele?
Došlo k obrovským změnám. Co je každému jasné a pravděpodobně platí téměř pro
všechny podniky, je exponenciální využívání práce na dálku. Samozřejmě jsme
rychle přešli na hybridní model a kdo ne-

A jak se změnily spotřebitelské návyky, pokud jde o výrobky? Zjevně prožíváte zlatou éru a čas sklizně. Očekáváte pokles prodejů, jakmile pandemie skončí?
Není zcela pravda, že u nás rostou tržby
v každé oblasti. Samozřejmě prodáváme
více některých produktů, jako jsou prací
prostředky, čisticí prostředky nebo prostředky na mytí nádobí. Obecně vidíme
nárůst produktů, které pomáhají udržovat
domy čisté a hygienické. Prodáváme také
více vitamínů, protože lidé se více starají
o svůj imunitní systém. Existují však také
produkty, které prodáváme méně než před
pandemií. Zajímavostí je například pokles
prodeje holicích strojků nebo šamponů.
Mnoho mužů, kteří pracují z domova, se
holí méně, než když chodí každý den do
kanceláře. Nebo provozují méně sportovních aktivit, takže používají šampony o to
méně. Mým prvním očekáváním po pandemii je vyvážení těchto potřeb. Naším posláním bude tedy vynést kategorie, které
během pandemie utrpěly, do své dřívější
slávy. A chystáme mnoho inovací v oblasti krásy.
KOMERČNÍ PREZENTACE
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PRÁVĚ V PRODEJI!

+ SPECIÁL LETNÍ CHUŤOVKA UVNITŘ ČASOPISU
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Dům a zahrada

Moderní technologie
jako revoluce
v odvlhčení zdiva

Dnes už nikoho nepřekvapí,
že každou pátou českou
domácnost trápí vlhkost ve
zdivu. Nejčastějšími případy
jsou spíše starší nemovitosti,
které trpí nedostatečnou
hydroizolací, jenž má chránit
proti zemní vlhkosti. Budova
pak vlhkost pomalu nasává
jako houba a výsledkem jsou
vlhké mapy na stěnách, které
mohou vyústit až v plísně.
Pak se točíme v nekonečném
kole, vlhkost ošetříme nějakou
chemií, plísně odstraníme, ale
problém se pořád vrací.
Proč se vlhkost stále vrací?

Představte si Vaši nemovitost jako
lidské tělo, které dává vnější signály toho, že něco není vpořádku,
například vyrážkami. Vyrážek se
dokážeme částečně zbavit různými
mastmi a povrchovým ošetřením.
Jenže vyrážky se vracejí, protože
jsme neodstranili příčinu. Jakmile však změníme životosprávu,
začneme tělo více hydratovat, vyřadíme potraviny, které nám dělají
zle, vyrážky už se zřejmě neobjeví.

Pokud vás trápí vzlínající vlhkost
v domě, víte, že zbavit se příčiny
není tak jednoduché. Všichni znají
staré dobré podřezání zdiva nebo
chemickou injektáž. Tyto metody
jsou ale nákladné, stavebně náročné, ničí se zdivo a případně potrubí nebo kachličky v koupelně.

Staronová metoda

avšak tato metoda ve skutečnosti
není zas tak nic nového. Osmo
technologie totiž využívá poznatky elektroosmózy, kterou využívali již naší předkové pomocí drátků,
které vytvořily elektromagnetické
pole v nemovitosti, tím se molekuly vody tlačily zpět do země. Tato
metoda je velmi účinná, musela se
však rok co rok zavádět znovu.

Novinkou ve světě odvlhčení zdiva
se stala osmo technologie. Osmo
technologie čelí mnoha kritikám,

Osmo technologie čerpá z těchto
poznatků, byla navržena týmem
specialistů z oboru fyziky a sta-

vebnictví takovým způsobem,
aby mohla ochránit nemovitost
před vlhkostí desítky let. „Instalace systému je dnes podobně náročná
jako pověšení obrazu na zeď. Na stěně
pouze visí krabička zapojená do elektřiny, která trvale pracuje na odvlhčování
zdí. Značná část objektů se dá tímto
způsobem odvlhčit již za několik měsíců,“ popisuje instalaci stavař a odborník na odvlhčení zdiva Jaromír
Večerka.
Osmo technologie odvlhčení se
dá použít u všech druhů zdiva,
nadzemních i sklepních prostor.
Odvlhčují se tak rodinné domy,
bytovky, školy, ale i památkově
chráněné objekty.
Pokud vás znepokojují možné účinky vlhkosti a plísní ve Vaší nemovitosti, je třeba problém řešit ihned.
Naši místní specialisté na odvlhčení zdiva mohou poskytnout
bezplatný domácí průzkum, kde
změří vlhkost ve zdech Vaší nemovitosti a poskytnou radu ohledně
nejlepšího řešení.

GRILOVÁNÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA

„Nádobíčko“ pro mistry grilovaček

L

éto a s ním spojená sezona grilování
je ideálním časem na doplnění grilovacích pomocníků. Dokonalá grilovačka se prostě bez kvalitního nářadí neobejde. Vhodné nářadí a doplňky nám práci nejen ulehčí, ale i urychlí. Vidlice, obracečky
či kleště jsou samozřejmostí, stále častější
je i gastro teploměr a to vše můžeme rozšířit ještě o lis na hamburgery, mřížku na
ryby, kámen na pizzu anebo pečící stojan
na drůbež. Pozornost je však potřeba věnovat také tomu, jak a čím pod grilem topíme.

Čistý gril je základ úspěchu
Pro grilování je klíčová čistota grilu, což
platí pro všechny jeho druhy. Čistý gril
je dobře fungující gril. Grilovat bychom
proto měli na vyčištěném grilu bez nánosů či pozůstatků jídla nebo hořlavého materiálu z minula. Z okolí grilu bychom
také měli odstranit veškeré hořlavé materiály a předměty – umístění grilu by mělo
být takové, aby nehrozilo, že oheň anebo
jiskry z něho zasáhnou nějaký hořlavý
předmět.
INZERCE
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vyhořet nebo je třeba jeho nevyhořelý zbytek z grilu odstranit.

K rozpálení je vhodný startér

Dbejte na správné podpálení
Používat bychom měli jen kvalitní dřevěné uhlí či brikety a neroztápět je dřevem či
papírem, v žádném případě nepoužívat
benzin či naftu, ale pouze k roztopení určené podpalovače renomovaných výrobců,
jako je tomu například u tradiční značky
PE-PO od Severochemy. Ideální jsou podpalovače certifikované přímo pro grilování. Nejefektivnější je pevný podpalovač,
u něhož je dobře patrné, že celý vyhořel.
Oblíbené a vhodné jsou také podpalovače
z dřevité vlny napuštěné voskem. Podpalovač před vložením jídla na gril musí celý

Abychom dřevěné uhlí nebo brikety správně rozpálii, použijme komínkový startér,
což je kovový válec s otvory ve spodní polovině s vnitřním roštem a venkovním
madlem. Práce s ním je jednoduchá. Nejprve z grilu sejmeme horní grilovací rošt
a startovací komín položíme na palivový
rošt pod ním. Na rošt pod komínem dáme
dvě až tři kostky podpalovače, horní komoru válce naplníme briketami nebo dřevěným uhlím a podpalovací kostky zapálíme
bočním otvorem. Výhoda této metody spočívá v tom, že startér zespodu nasává horký vzduch a ten žene přes uhlí, které se tak
rozhoří mnohem rychleji a pravidelněji,
než když se ihned nasype na palivový rošt.
Dřevěné uhlí dosáhne teploty vhodné
pro grilování během asi 15 minut, brikety lisované z dřevěného uhlí potřebují dobu delší, většinou 20 až 30 minut. Brikety dosáhly
správné teploty tehdy, když jejich povrch

ze všech stran pokrývá jemná vrstva šedého
popela a žhnou červeno-oranžově, v případě dřevěného uhlí stačí, když jsou všechny
uhlíky žhavé po okrajích. Nyní uhlí nasypeme na palivový rošt anebo do palivových
přepážek. Při sypání bychom z bezpečnostních důvodů měli vždy používat tepelně izolované grilovací rukavice. Prázdný startovací komín neodkládáme do trávy.

Předehřívat aspoň 10 minut
Pro správné a zdravé grilování je zapotřebí, abychom gril předehřáli, nejlépe po
dobu 10 až 15 minut. Poté je grilovací rošt
dostatečně horký, aby se na něm mohla
zprudka opéct potravina, kterou chceme
grilovat. Rošt se potom navíc snadněji čistí. Silný žár uvolní vše, co se při grilování
na roštu přichytilo, a grilovací kartáč to
pak snadno odstraní. Teplota by pod poklopem měla zpočátku přesahovat 260 °C.
Jakmile dosáhne vrcholu, začne opět klesat, a když klesne na požadovaný stupeň
podle toho, co hodláme grilovat, můžeme
BOHUMIL BREJŽEK
s klidem začít.
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Česká republika

Generační boj

Soutěžní Prostřeno! okolo Prahy. A pak prázdniny
ČR | Před prázdninovou pauzou se za
Prostřeno! vypravíme do Prahy a středních Čech. A bude to tak trochu „mládí
versus střední věk“. V pondělí uvaří majitelka fitness centra Tereza (34 let). Prošla úžasnou proměnou, dokázala shodit
40 kilogramů. U plotny se jí ale nedaří.
Kritickými poznámkami na sebe upozorní soupeřka Jana.
Lukáše (26) z mediální agentury v
úterý ovládne nervozita. Hostům nachystá českou klasiku. Budou nacpaní
těžkými jídly.
Ve středu nás čeká sebejistý student
Petr (17). Menu dával dohromady s maminkou a s ní i na svůj večer trénoval.
Jako čtvrtá se k plotně postaví sedmnáctiletá studentka gymnázia a sportovkyně Veronika. Nebojí se představit oblíbené rodinné recepty. Uspěje s nimi u
svých soupeřů?
A nakonec uvaří Jana (45). Soupeřům chce představit židovskou kuchyni.
Její kritické poznámky v týdnu způsobily, že hosté jsou teď zvědaví, jestli uspěje, nebo přijde velké páteční zklamání.

Kdo vyhraje 60 tisíc? Sledujte Prostřeno! na televizi Prima každý všední den
od 17:50 hodin.
(kot)
Šábesová bašta rabína Benjamina
Ingredience: 5 porcí
kuřete (5 paliček), 1/4 hrnku olivového
oleje, 1 stroužek česneku, 2 velké cibule, 1 zelená paprika, 1 červená paprika, 1 žlutá paprika, 1 plechovka rajčat (400 g), 1/2 hrníčku uzeného krůtího pastrami, 12 černých oliv, sůl, pepř. Postup: Papriky a
cibuli nakrájíme na cca centimetrové
proužky, česnek rozdrtíme, pastrami nakrájíme na kostičky. Kuřecí čtvrtky
omyjeme, osušíme, osolíme a opepříme. Na silné pánvi rozpálíme olej a
maso zprudka opékáme ze všech stran
dozlatova, poté dáme na stranu. Snížíme teplotu na střední a do pánve vložíme zeleninu, česnek a pastrami. Smažíme doměkka cca 10 minut, pak přidáme

V pátek u Jany (vzadu uprostřed) nad výherními poklicemi.
rajčata, zvýšíme teplotu, přivedeme k
varu a vložíme zpět kuřecí kousky. Dusíme 25 až 30 minut. Před koncem vložíme olivy překrájené na půlky. Podáváme s kuskusem či rýží.
Zvěřinový steak, sýrový přeliv
Ingredience: 1,5 kg brambor, 750 g
zvěřinové kýty, 1 balení sýru niva,
1 smetana, 1 ML sójové omáčky, 1 PL
hladké mouky, 300 g slaniny, 4 cibule,
mléko, sůl, pepř. Marináda: červené
víno, jalovec, tymián, bobkový list,
nové koření, olej, pepř. Postup: Marináda: olej, červené víno, jalovec, tymián,
bobkový list, nové koření, pepř. Všechny ingredience smícháme. Naložíme
maso a následně pečeme v troubě. Oloupeme a uvaříme nakrájené brambory.

FOTO | FTV PRIMA

Osmahneme slaninu a cibuli, rozšťoucháme uvařené brambory, přidáme
usmaženou slaninu s cibulí. Osolíme a
opepříme naložené steaky, dáme do rozpáleného grilu a pečeme 10 minut. Sýrový přeliv: Rozpustíme smetanu se sýrem na rozpálené plotně, přidáme sůl,
pepř, sójovou omáčku, zahustíme mlékem s moukou a povaříme cca 5 minut.
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Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?
Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Nejnovější

Prodej 165 m2 s pozemkem 900 m2
Jana Vaita, Kladno - Modrava

Prodáváte svoji nemovitost? Nejlepší makléře z okolí najdete v soutěži www.RealiťákRoku.cz

Řešíte nové bydlení?
Obraťte se na prověřeného makléře
ve vašem okrese.
Najdete ho na www.realitakroku.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 19. června 2021
Nova

Prima

Prima cool

6.15 Spongebob v kalhotách IX (15, 16) 7.15
Looney Tunes: Nové příběhy (10) 7.40 Kačeří
příběhy (41, 42) 8.30 Krok za krokem III (7)
8.50 Jantarová komnata 11.10 Šaman 13.10
Loskuták na výletě 13.35 Výměna manželek XI
15.00 Můj kamarád drak 16.55 Lovci pokladů
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.05 Max Steel II (5) 6.30 Psí život (17) 6.55
Autosalon.tv 7.55 Cyklosalon.tv 8.25 Expert
na zločin (1) 9.30 Máme rádi Česko 11.15
Odvrácená tvář Paříže (1) 13.10 Forrest Gump.
Komedie (USA, 1994) 16.10 Pátek není svátek.
Komedie (ČR, 1979). Hrají
P. Kostka,
J. Kotrbová, M. Reifová, M. Bičíková,
Z. Hadrbolcová, L. Kozderková, J. Kodet. Režie
O. Fuka 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 (2, 3)
11.35 Re-play 12.00 COOL e-sport 12.30 Futurama
IX (10, 11) 13.25 Simpsonovi XXVIII (19, 20) 14.20
Simpsonovi XXVIII (21) 14.50 Simpsonovi XXVIII
(22) 15.20 Globální kolaps 17.15 Futurama IX (12)
17.45 Futurama IX (13) 18.15 Simpsonovi XXX (4)
18.45 Simpsonovi XXX (5) 19.15 Simpsonovi XXX
(6) 19.45 Simpsonovi XXX (7) 20.15 Terminátor 2:
Den zúčtování 23.10 Krvavé předměstí

20.10 Zázraky přírody
Zábavní show, kde největší
hvězdou je příroda sama
21.20 Šíleně smutná princezna
Pohádka (ČR, 1968). Hrají
H. Vondráčková, V. Neckář,
J. Marvan, B. Záhorský, J. Kemr.
Režie B. Zeman
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Maigret a přístav v mlze
Detektivka (Fr./Švýc./Belg., 1995)
0.15 Komisař Montalbano
Hlas houslí. Krimiseriál (It., 1999)
2.00 Banánové rybičky
2.30 Přes nový práh
2.55 Bydlení je hra
3.20 Chalupa je hra
3.40 Zahrada je hra
4.05 Rajské zahrady
4.25 Pod pokličkou
4.50 Kuchařská pohotovost
5.15 Etiketa

Joj Family
SOBOTA 7.00 Policisté v akci 8.05 Policisté

v akci 9.05 Nová zahrada 10.10 Na chalupě 11.10
Nové bydlení 12.25 Dr. Dokonalý (9/16) 13.20 IQ
TAXI CZ 14.30 Na veliké řece 16.00 Plechová kavalérie (6/7) 16.55 Nová zahrada 17.55 Na chalupě
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.20 30 případů majora Zemana (11), krimiseriál
(ČR, 1976) 0.00 Dr. Dokonalý (9/16)

NEDĚLE 7.10 Noviny 7.50 Policisté v akci 8.55

Policisté v akci 9.50 Policisté v akci 10.45 Rodinné
záležitosti 12.00 Rodinné záležitosti 13.10
Království za kytaru 14.55 Má láska s Jakubem
16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Plechová kavalérie (6/7) 21.15
Případ pro zvláštní skupinu (6/6) 22.40 Království
za kytaru 0.15 Prázdniny (2)

PONDĚLÍ 8.05 Soudní síň 11.10 Policisté v akci
12.05 Pod povrchem (36) 13.20 Prázdniny (2)
14.15 Soudní síň 15.15 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 (10) 21.35 Má láska s Jakubem 23.30
Nový život III (13) 0.25 Nové bydlení

SÉRUM PRAVDY

KOMEDIE

INZERCE

ČT1
7.15 Mít někoho do deště 7.55 Ivanka a Marijka
8.25 O statečném Petrovi 9.10 Pan Tau
(17, 18/33) 10.10 Návrat 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 Pohádka
o věrnosti 14.15 Jak se ševcem šili čerti 15.20
Přítelkyně pana ministra 16.50 Hercule Poirot
XIII 18.25 Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.52 Branky,
body, vteřiny

FILM NA PŘÁNÍ
KAŽDOU SOBOTU

HLASUJTE ONLINE
CSFILM.JOJ.CZ
20.20 Krotitelé duchů
Akční komedie (USA/Austr., 2016)
22.50 Vítejte v džungli
Akční film (USA, 2003)
0.50 Lovci pokladů
Dobrodružný film (USA, 2004)
3.00 Krok za krokem III (8)
3.45 Specialisté (39)
4.30 Loskuták na výletě

ÚTERÝ 7.10 Soudní síň 11.05 Policisté v akci
12.05 Pod povrchem (37) 13.05 Nový život III (13)
14.05 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 (11) 21.55 IQ TAXI
CZ 22.30 IQ TAXI CZ 23.05 Nový život III (14)
STŘEDA 10.00 Soudní síň 11.05 Policisté v akci
12.00 Pod povrchem (38) 13.05 Nový život III (14)
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 (6) 21.45 IQ TAXI CZ 22.55 Nový
život III (15) 23.55 Nové bydlení 0.25 Pod povrchem
ČTVRTEK 7.10 Soudní síň 11.20 Policisté v akci
12.20 Pod povrchem (39) 13.30 Nový život III (15)
14.30 Soudní síň 16.35 Soudní síň – cz 17.20 Policisté
v akci 18.20 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Prázdniny (3) 21.20 IQ TAXI CZ 22.25 Nový
život III (16) 23.30 Nové bydlení 0.05 Pod povrchem

PÁTEK 10.00 Soudní síň 11.00 Policisté v akci

12.00 Pod povrchem (40) 13.05 Nový život III (16)
14.05 Soudní síň 17.20 Policisté v akci 18.20 Nové
bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Slaměný
klobouk 22.05 30 případů majora Zemana (12)
23.40 Nové bydlení 0.20 Pod povrchem (40)

20.15 Einstein – Případy nesnesitelného génia (7)
Magnetismus. Komediální
seriál (ČR, 2020). Hrají V. Kotek,
A. Polívková, P. Zedníček,
E. Josefíková. Režie V. Moravec
21.30 Temné hlubiny
Akční film (USA, 2018). Hrají
J.-C. van Damme, D. Lundgren,
C. B. Turková, J. Waltzová,
P. Kilpatrick. Režie P. Patriki
23.50 Kořist
Dobrodružný film (USA, 2006).
Hrají B. Moynahanová, P. Weller,
C. Schroederová, J. Bartlett.
Režie D. J. Roodt
1.40 Bastardi 3
Thriller (ČR, 2012). Hrají
T. Magnusek, K. Brožová,
J. Tříska. Režie T. Magnusek
3.45 Expert na zločin (1)
Náměsíčná žena. Krimiseriál
(Rak., 2018)

Relax
SOBOTA 7.25 Mariana, královna 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 21.55 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 18.55 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
5.45 Kopí osudu 7.50 Dr. House VIII (5, 6) 9.35
Rivalové 11.55 Captain America: Návrat prvního
Avengera, akční film (USA, 2014) 14.25
Úžasňákovi, animovaná komedie (USA, 2004)
16.40 Lilo a Stitch, animovaný film (USA, 2002)
18.10 Bláznivá dovolená v Evropě, komedie (USA,
1985) 20.00 Úžasňákovi 2, animovaný film (USA,
2018) 22.15 Mariňák, válečné drama (USA/VB/N,
2005) 0.40 Postradatelní 2, akční film (USA, 2012)

Prima Max
5.15 Nad zimní krajinou 6.00 Nad zimní krajinou
6.20 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (24) 7.10
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (1) 8.15 Já,
knedlíček 10.35 Kurýr 3 12.40 Já, kocour 14.20
Máslo 16.15 Příliš vzdálený most (1/2), válečný film
(USA, 1977) 20.00 Protivný sprostý holky, komedie (USA, 2004) 22.00 Milenci těch druhých,
romantická komedie (USA, 2015) 0.05 Krvavé
předměstí, thriller (It./Fr., 2015)

ÚTERÝ 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 18.55 Osudová láska 19.55 Nespoutaný
anděl 20.55 21.55 Námořní hlídka 22.55 Pohodové
zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 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 Osudová láska 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 Osudová láska
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 Osudová láska 19.55
Nespoutaný anděl 21.55 Námořní hlídka 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČÍSLO 364

neděle 20. června 2021
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.00
14.55
16.25
17.50
18.55
19.00
19.52
20.05
20.10
21.35
22.09
22.10
23.35
0.20
1.05
1.35
2.00
2.10

Zajímavosti z regionů 6.25 Jak se
Honza učil bát 6.50 Přítelkyně pana
ministra 8.15 Úsměvy Jana Schmida
8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.35 Objektiv
11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Vápenička
A nebojíš se, princezničko?
Šíleně smutná princezna
Homolka a tobolka
Pošta pro tebe
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Copak je to za vojáka...
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Čas pracuje pro vraha
Případy detektiva Murdocha XIV
Banánové rybičky
Po stopách hvězd
Žiješ jenom 2x
Sváteční slovo publicistky Táni
Popkové
Hobby naší doby

Nova
6.05
6.25
7.20
7.45
8.35
10.20
12.10
14.05
16.05
17.40
19.30
20.20
22.15
0.30
2.20
3.25

Zig a Sharko III
Spongebob v kalhotách IX (17, 18)
Looney Tunes: Nové příběhy (11)
Kačeří příběhy (43, 44)
Chladné srdce
Zamilovaný profesor
Komedie (USA, 1996)
Kniha džunglí
Animovaný rodinný film
(VB/USA, 2016)
Tři chlapi na cestách
Komedie (ČR, 1973)
Vesničko má středisková
Komedie (ČR, 1985)
Prázdniny pro psa
Rodinná komedie (ČR, 1980)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Deník Bridget Jonesové
Romantická komedie (VB/Fr.,
2001)
Ponorka U – 571
Válečné drama (USA/Fr., 2000)
Tři chlapi na cestách
Komedie (ČR, 1973)
Hasiči
Akční film (ČR, 2009)
Chladné srdce

6.10
6.40
7.05
8.10
9.20
9.55
10.30
11.00
11.50
12.45
13.10
13.50
14.10
15.05
16.20
18.52
18.55
19.40
19.55
20.15
22.20
0.15
2.55

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (6)
Psí život (18)
M.A.S.H (77, 78)
Hitlerovi bodyguardi (3)
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
Bota jménem Melichar
Rodinná komedie (ČR, 1983)
Jak básníci čekají na zázrak
Romantická komedie (ČR, 2016)
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Zakleté pírko
Pohádka (ČR, 2020)
Já, pomsta
Akční film (USA, 2016)
Vycházející slunce
Krimithriller (USA, 1993)
Cyklosalon.tv

5.45 Knoflíková válka 7.10 Lilo a Stitch 8.40
Bláznivá dovolená v Evropě 11.05 Úžasňákovi 13.20
Úžasňákovi 2 15.25 Zachraňte Willyho 4: Útěk
z pirátské zátoky 17.20 Ostrov pokladů 20.00
Zelený sršeň, akční film (USA, 2011) 22.30
Constantine, fantasy film (USA/N, 2005) 0.50
Vítejte v džungli, akční film (USA, 2003)

Prima cool
6.00 Umění je cool 6.10 Top Gear speciál (2) 7.25
Pevnost Boyard (4) 9.55 Autosalon.tv 10.55
Cyklosalon.tv 11.25 Futurama IX (12, 13) 12.25
Simpsonovi XXIX (1-4) 14.20 Terminátor 2: Den
zúčtování 17.15 Futurama X (1, 2) 18.15 Simpsonovi
XXX (8, 9) 19.15 Simpsonovi XXX (10) 19.45
Simpsonovi XXX (11) 20.15 Den nezávislosti: Nový
útok 22.40 Úsvit planety opic

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.30 Bolek a Lolek vyrážejí do světa 9.45 Max Steel II (4) 10.15 Max Steel II
(5) 10.45 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (1, 2)
12.30 Pátek není svátek 14.20 Máslo 16.15 Tvoje,
moje a naše, komedie (USA, 2005) 18.05 Protivný
sprostý holky, komedie (USA, 2004) 20.00
Záměna, komedie (USA, 1983) 22.25 Temné hlubiny, akční film (USA, 2018) 0.40 Já, pomsta

pondělí 21. června 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Návrat Sherlocka
Holmese 9.55 168 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 Když se slunci nedaří (4/6)
13.20 Přátelé Zeleného údolí (9/12)
13.50 13. komnata Vladimíra Mišíka
14.20 Nevěra
14.35 Homolka a tobolka
16.05 Zavolejte porodní sestřičky IV
(8/8)
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
(2/15)
21.05 Reportéři ČT
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Extra renty
21.50 Gangster Ka: Afričan
23.30 Hitparáda televizní zábavy
0.25 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.00
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.20
1.10
1.55
2.35
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4080)
Kriminálka Anděl (2)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (972)
Odložené případy (22)
Dr. House VIII (7, 8)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4081)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (134)
Specialisté (40)
Námořní vyšetřovací služba XVII (9)
Dr. House VIII (7, 8)
Odložené případy (22)
Námořní vyšetřovací služba XVII (9)
Krok za krokem III (9)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (972)

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
21.35
22.55
0.05
0.35
1.35
2.35
3.30
4.30

Max Steel II (7)
Nový den
M.A.S.H (79)
Ohnivý kuře (11)
Rosamunde Pilcherová:
Jarní vánice
Romantický film
(N, 1996)
Walker, Texas Ranger IX (17)
Policie Hamburk IV (11)
Policie Hamburk IV (12)
Komisař Rex II (8)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Sestřičky (77)
Poklad z půdy
Policajt, nebo spratek (10)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Komisař Rex II (8)
Policie Hamburk IV (11)
Policie Hamburk IV (12)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.25 Rivalové 6.50 Šaman 8.40 Úžasňákovi 2 11.25
Zamilovaný profesor 13.15 Teleshopping 13.50
Kniha džunglí 15.45 Zelený sršeň 18.10 Můj kamarád drak, dobrodružný film (USA, 2016) 20.00 Já
už budu hodný, dědečku!, komedie (ČR, 1978)
21.50 Smrtící léčba, thriller (USA, 1996) 0.15
Ponorka U – 571, válečné drama (USA/Fr., 2000)

Prima cool
8.10 Odstřelovač (2, 3) 10.00 Hvězdná brána VI (21,
22) 11.55 Futurama X (1, 2) 12.55 Simpsonovi XXIX
(5-8) 14.50 Hvězdná brána VII (1, 2) 16.45
Futurama X (3, 4) 17.45 Simpsonovi XXX (12-15)
19.45 Simpsonovi XXXII (22) 20.15 Partička 20.55
7 pádů Honzy Dědka 22.10 Teorie velkého třesku
XII (20, 21) 22.55 Re-play 23.25 Simpsonovi XXX
(12, 13) 0.25 Simpsonovi XXX (14, 15)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.10 Jen počkej, zajíci!
9.35 Max Steel II (6) 9.55 Námořní vyšetřovací
služba L. A. V (2, 3) 11.50 Ace Ventura: Zvířecí
detektiv 13.40 Tvoje, moje a naše 15.25 Afričan
17.40 Den nezávislosti: Nový útok, akční sci-fi film
(USA, 2016) 20.00 Ace Ventura 2: Volání divočiny,
komedie (USA, 1995) 22.00 Splašený vlak, thriller
(USA, 1985) 0.20 Záměna, komedie (USA, 1983)

úterý 22. června 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky IV (8/8) 9.50 Přikázaný
směr jízdy 10.30 Malý pitaval z velkého města (2/15) 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 (5/6)
13.20 Přátelé Zeleného údolí (10/12)
13.50 Všechno, co mám ráda
14.20 Ponožky
14.35 Copak je to za vojáka...
16.05 Zavolejte porodní sestřičky V (1/8)
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 První republika (2)
21.00 Sanitka (2/11)
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.05 Trpaslík (5, 6/6)
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.55 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.00
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
22.45
23.40
1.35
2.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4081)
Specialisté (134)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (10)
Ordinace v růžové zahradě 2 (973)
Odložené případy (23)
Dr. House VIII (9, 10)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4082)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (4)
Comeback
Comeback
Námořní vyšetřovací služba XVII
(10)
Dr. House VIII (9, 10)
Odložené případy (23)
Námořní vyšetřovací služba XVII
(10)

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 (8)
Nový den
M.A.S.H (80)
Sestřičky (77)
Rosamunde Pilcherová:
Léto u moře
Romantický film (N, 1995)
Walker, Texas Ranger IX (18)
Policie Hamburk IV (13)
Policie Hamburk IV (14)
Komisař Rex II (9)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (116)
7 pádů Honzy Dědka
Rozpal to, šéfe!
LIKE HOUSE
Policie v akci
Komisař Rex II (9)
Policie Hamburk IV (13)
Policie Hamburk IV (14)
Prostřeno!
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.05 Lilo a Stitch 7.35 Dr. House VIII (7, 8) 9.20 Můj
kamarád drak 11.45 Zelený sršeň 14.15
Teleshopping 14.45 Já už budu hodný, dědečku!
16.30 Vesničko má středisková 18.10 Deník Bridget
Jonesové 20.00 Lovci pokladů, dobrodružný film
(USA, 2004) 22.35 Vražda na Eigeru, akční krimidrama (USA, 1975)

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.55 Pohádky Bolka a Lolka 7.15
Top Gear speciál (4) 8.40 Odstřelovač (3, 4) 10.30
Hvězdná brána VII (1, 2) 12.35 Futurama X (3, 4)
13.25 Simpsonovi XXIX (9-12) 15.10 Hvězdná brána
VII (3, 4) 17.15 Futurama X (5, 6) 18.15 Simpsonovi
XXX (16-19) 20.15 Partička XXL 21.45 Show Jana
Krause 22.55 Vikingové VI (19) 23.55 Těžká dřina
0.25 Simpsonovi XXX (16) 0.55 Simpsonovi XXX (17)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 9.10 Jen počkej, zajíci!
9.35 Max Steel II (7) 9.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (3, 4) 11.50 Hora mezi námi 14.05 Afričan
16.15 Láska na první štěknutí 18.10 Ace Ventura 2:
Volání divočiny, komedie (USA, 1995) 20.00 Sedm
statečných, western (USA, 2016) 22.50
Advokátovy hříchy, krimifilm (Fr., 2016) 0.50
Splašený vlak, thriller (USA, 1985)

středa 23. června 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky V (1/8) 9.50 Ponožky 10.10
Po stopách hvězd 10.35 První republika (2) 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 (6/6)
13.20 Přátelé Zeleného údolí (11/12)
13.50 Tak neváhej a toč speciál
14.40 Čas pracuje pro vraha
16.10 Zavolejte porodní sestřičky V
(2/8)
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
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Dobrodružství kriminalistiky (2/26)
21.05 Hercule Poirot
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Příběhy slavných... Eduard Cupák
22.50 Případy detektiva Murdocha XIV
23.35 Requiem pro panenku
1.10 AZ-kvíz

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.00
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
22.50
23.45
1.40
2.20
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4082)
Policie Modrava (4)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (11)
Ordinace v růžové zahradě 2 (974)
Odložené případy II (1)
Dr. House VIII (11, 12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4083)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XI
Comeback
Comeback
Námořní vyšetřovací služba XVII
(11)
Dr. House VIII (11, 12)
Odložené případy II (1)
Krok za krokem III (10)
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
1.30
2.30
3.30
4.25

Prima

Nova Cinema

Max Steel II (9)
Nový den
M.A.S.H (81)
Slunečná (116)
Rosamunde Pilcherová: Bouřlivé
setkání
Romantický film (N, 1993)
Walker, Texas Ranger IX (19)
Policie Hamburk IV (15)
Policie Hamburk IV (16)
Komisař Rex II (10)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Sestřičky (78)
Show Jana Krause
Einstein – Případy nesnesitelného
génia (7)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Komisař Rex II (10)
Policie Hamburk IV (15)
Policie Hamburk IV (16)
Prostřeno!

5.50 Zamilovaný profesor 7.35 Dr. House VIII (9)
8.25 Dr. House VIII (10) 9.15 Já už budu hodný,
dědečku! 11.35 Tři chlapi na cestách 14.05 Ostrov
pokladů 16.40 Prázdniny pro psa 18.15 Flubber
20.00 Krotitelé duchů, akční komedie (USA/Austr.,
2016) 22.40 Svatba na divoko, komedie (USA,
2017) 0.35 Vražda na Eigeru

Prima cool
6.50 Pohádky Bolka a Lolka 7.10 Top Gear speciál
(5) 8.40 Odstřelovač (4, 5) 10.30 Hvězdná brána
VII (3, 4) 12.35 Futurama X (5, 6) 13.25 Simpsonovi
XXIX (13-16) 15.10 Hvězdná brána VII (5, 6) 17.15
Futurama X (7, 8) 18.15 Simpsonovi XXX (20-23)
20.15 Autosalon.tv 21.15 Partička 22.00 Operace
Kondor (9) 23.10 COOL e-sport 23.40 Simpsonovi
XXX (20) 0.05 Simpsonovi XXX (21-23)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 7.05 Jen počkej, zajíci!
7.35 Max Steel II (8) 7.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (4, 5) 9.45 Můžete mi kdy odpustit?
12.05 Pátek není svátek 13.50 Láska na první
štěknutí 15.40 Zmrzlý na kost 17.45 Chyťte zloděje,
krimifilm (USA, 1955) 20.00 Daleko od hlučícího
davu, romantické drama (VB/USA, 2015) 22.30
Z Paříže do Paříže 0.50 Advokátovy hříchy

čtvrtek 24. června 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky V (2/8) 9.50 Nevěra 10.10
Dobrodružství kriminalistiky (2/26)
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 Území bílých králů (1/7)
13.20 Přátelé Zeleného údolí (12/12)
13.55 13. komnata Vladimíra Hrona
14.20 Tak neváhej a toč speciál
15.10 Profesionálové
16.05 Zavolejte porodní sestřičky V (3/8)
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 (3)
21.00 Sanitka (3/11)
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Na stopě
22.30 Komisař Montalbano
0.25 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.35
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.45
14.00
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.35
23.35
1.25
2.10
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4083)
Specialisté (40)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (12)
Ordinace v růžové zahradě 2
(975)
Odložené případy II (2)
Dr. House VIII (13, 14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4084)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (3, 4)
Námořní vyšetřovací služba XVII
(12)
Dr. House VIII (13, 14)
Odložené případy II (2)
Námořní vyšetřovací služba XVII
(11)
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
21.30
22.55
0.20
0.55
1.55
2.55
3.55
5.30

Max Steel II (10)
Nový den
M.A.S.H (82)
Sestřičky (78)
Rosamunde Pilcherová: Konec
jednoho léta
Romantický film
(N, 1994)
Walker, Texas Ranger IX (20)
Policie Hamburk IV (17)
Policie Hamburk IV (18)
Komisař Rex II (11)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Slunečná (117)
Temný Kraj (9)
Ano, šéfe!
LIKE HOUSE
Policie v akci
Komisař Rex II (11)
Policie Hamburk IV (17)
Policie Hamburk IV (18)
Pohoda u krbu

Nova Cinema
6.00 Flubber, 7.40 Dr. House VIII (11) 8.30 Dr.
House VIII (12) 9.25 Kniha džunglí 11.50 Prázdniny
pro psa 14.00 Deník Bridget Jonesové 15.50 Evita,
muzikál (USA, 1996) 18.30 Závod s časem, akční
drama (Bulh./USA, 2013) 20.00 Ant-Man, akční
sci-fi film (USA, 2015) 22.20 Čelisti 2, thriller (USA,
1978) 0.45 Jantarová komnata

Prima cool
6.05 Umění je cool 6.40 Pohádky Bolka a Lolka 7.00
Top Gear speciál (6) 8.30 Partička 9.15 Simpsonovi
XXXII (22) 9.45 Teorie velkého třesku XII (20, 21)
10.30 Hvězdná brána VII (5, 6) 12.35 Futurama X
(7, 8) 13.25 Simpsonovi XXIX (17-20) 15.10 Hvězdná
brána VII (7, 8) 17.15 Futurama X (9, 10) 18.15
Simpsonovi XXXI (1-4) 20.15 Válka o planetu opic
23.05 Lovec démonů 0.50 Simpsonovi XXXI (1)

Prima Max
6.00 Nad zimní krajinou 6.15 Jen počkej, zajíci!
6.35 Max Steel II (9) 6.55 Námořní vyšetřovací
služba L. A. V (5, 6) 8.45 Zaprášená tajemství
10.40 Úsvit planety opic 13.15 Zmrzlý na kost 15.20
Pod vlivem úplňku 17.35 Daleko od hlučícího davu
20.00 Všichni musí být v pyžamu 21.45 Mike i Dave
shánějí holku, komedie (USA, 2016) 23.50 Z Paříže
do Paříže, drama (Fr./Kan./ČR, 2017)

pátek 25. června 2021
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Zavolejte porodní
sestřičky V (3/8) 9.55 Úsměvy Jana
Vodňanského 10.35 První republika
(3) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Území bílých králů (2/7)
13.20 Křeček v noční košili (1/6)
14.05 Na stopě
14.30 Reportéři ČT
15.15 Cestománie
15.45 Příběhy slavných... Eduard Cupák
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 (12/12)
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profesionálové
23.25 Kriminalista
0.25 AZ-kvíz
0.50 Toulavá kamera

Nova
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.50
12.00
12.25
12.45
14.00
15.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.50
0.15
1.55
2.35
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (4084)
Kriminálka Anděl (3)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem III (13)
Ordinacevrůžovézahradě2(976)
Odložené případy II (3)
Dr. House VIII (15, 16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (4085)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Marečku, podejte mi pero!
Komedie (ČR, 1976)
Expendables: Postradatelní 3
Akční film (USA/Fr./Bulh., 2014)
Dr. House VIII (15, 16)
Námořní vyšetřovací služba XVII
(12)
Krok za krokem III (11)
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
22.00
23.50
0.25
1.20
2.25
3.20
4.20

Max Steel II (11)
Nový den
M.A.S.H (83)
Slunečná (117)
Rosamunde Pilcherová:
Hra světel
Romantický film
(N, 1995)
Walker, Texas Ranger IX (21)
Policie Hamburk IV (19)
Policie Hamburk IV (20)
Komisař Rex II (12)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Prostřeno!
Počasí
HLAVNÍ ZPRÁVY
Krimi zprávy
SHOWTIME
Máme rádi Česko
Všichni musí být v pyžamu
Komedie (ČR, 1984)
LIKE HOUSE
Policie v akci
Komisař Rex II (12)
Policie Hamburk IV (19)
Policie Hamburk IV (20)
Prostřeno!

Nova Cinema
5.35 Závod s časem 7.10 Dr. House VIII (13, 14) 8.55
Johnny Worricker: Turks a Caicos 11.25 Evita 14.30
Srdce a duše 16.30 Ant-Man 18.45 Kniha džunglí 2
20.00 Toy Story: Příběh hraček, animovaný film
(USA, 1995) 21.35 Živý terč 2, akční film (Thaj./USA,
2016) 23.30 Závod s časem, akční drama
(Bulh./USA, 2013)

Prima cool
6.40 Pohádky Bolka a Lolka 7.00 Top Gear speciál
(7) 8.30 Autosalon.tv 9.35 Re-play 10.00 COOL
e-sport 10.30 Hvězdná brána VII (7, 8) 12.35
Futurama X (9, 10) 13.20 Simpsonovi XXIX (21) 13.50
Simpsonovi XXX (1-3) 15.10 Hvězdná brána VII (9, 10)
17.15 Futurama X (11, 12) 18.15 Simpsonovi XXXI (5-8)
20.15 Vražedné blesky 22.00 Mamut 23.55
Simpsonovi XXXI (5) 0.25 Simpsonovi XXXI (6)

Prima Max
6.10 Max Steel II (10) 6.35 Námořní vyšetřovací
služba L. A. V (6, 7) 8.25 Tvoje, moje a naše 10.15
Příliš vzdálený most (1/2) 13.55 Pod vlivem úplňku
16.10 Zaprášená tajemství 18.05 Ostrov delfínů,
rodinný film (Bahamy, 2021) 20.00 V pravé poledne, western (USA, 1952) 21.50 Lovec démonů,
horor (USA, 2016) 23.35 Mike i Dave shánějí holku,
komedie (USA, 2016)
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Balónový hotel
a pivovar Radešín
V malebné obci Radešín, která se nachází
v srdci Vysočiny na Žďársku najdete Balónový
hotel, který Vás překvapí svojí rodinnou atmosférou a umístěním v krásné přírodě. Součástí
je i první Balónový pivovar v Česku.
Při zastávce můžete posedět na krásné terase s výhledem na rybník nebo přímo v pivnici,
kde je umístěna i varna. Součástí hotelu a pivovaru je i restaurace, kde si můžete dát poctivou porci klasických českých pokrmů. Hotel
je obklopen lesy a příroda opravdové Vysočiny
nabízí dokonalý odpočinek a možnost odpoutat se od dnešní hektické doby. V Radešíně se
čas zpomalí a vy si ho o to více užijete. K ubytování je k dispozici 27 pokojů o celkové kapacitě 80 lůžek. Prostory hotelu nabízí 4 samostatné sály a salónky, které můžete využít pro
setkání s kamarády, svatbu, ﬁremní školení či
teambuilding.
ŠKOLENÍ, TEAMBUILDING
Připravíme pro Vás a Vaše kolegy školení,
teambuilding, školení či setkání s obchodními
partnery. Vše u nás najdete pod jednou střechou. Stravování, občerstvení, plně vybavené
učebny, doprovodný program (prohlídka pivovaru, cassino atd.) Vše připravené na přání
klienta.
RESTAURACE
je již vyhlášená a navštěvují nás nejen ubytovaní hosté, ale i lidé z širokého okolí, snad proto,
že dáváme přednost surovinám od místních

dodavatelů a dbáme hlavně na čerstvost
a jednoduchost jednotlivých pokrmů. Menu
měníme několikrát ročně, dle dostupných surovin Pravidelně pořádáme tématické gastro
víkendy (řízkobraní, zvěřinové hody, dýňové
speciality, jehněčí, pštrosí, svatomartinské
hody aj.). V letních měsících pak připravujeme
i pokrmy na venkovním grilu.
PIVOVAR
Navazuje na tradici z roku 1597, kdy se
v prostorách dnešního hotelu již pivovar nacházel. Zakladatelem byl Samuel Radešínský
z Radešovic, který koncem 16. století nechal
přestavět nedalekou renesanční tvrz (dnešní
Balónový zámek) a dal podnět ke vzniku Radešínského pivovaru. Nabídka piv na čepu je velmi různorodá. Vaří se tu piva spodně i svrchně
kvašená. Všechny piva jsou neﬁltrovaná a nepasterizovaná. Sládek rád zkouší vařit nová
piva, proto si z nabízených piv vybere opravdu
každý. Stálicí je 11 ležák SAMUEL, kterého doplňují další druhy.

Kontakt:
Balónový hotel a pivovar
Radešín 11
592 55 Bobrová
Tel.: 733 747 001
E-mail: info@balonovyhotel.cz
www.balonovyhotel.cz

Kraj Vysočina
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„Těším se, až vyrazím na hory“
Volejbalista Jan Štokr ukončil kariéru. Plánuje se věnovat rodině a živit se podnikáním v oblasti realit
JAN SALICHOV
EVA STREICHSBIEROVÁ
TELČ | Na konec kariéry se prý připravoval dva roky. Přál si v tichosti odejít
a místo oblíbeného sportu se začít věnovat civilnímu zaměstnání.
Jenže nakonec je vše trochu jinak.
„Přijde mi, že pro vás novináře je můj
konec větší bomba, než když jsem něco
vyhrál,“ usmívá se volejbalista Jan Štokr. Osmatřicetiletý rodák z Telče, někdejší reprezentant, který se volejbalem
živil v Itálii, Rusku a Jižní Koreji.
Jeho posledním angažmá zůstane liberecká Dukla. „Loni se mi končit nechtělo, protože byl jednak covid a navíc
jsem neměl úplně nejlepší sezonu,“ líčí
206 centimetrů vysoký diagonální hráč,
kterému se přezdívalo Drobek. „Letos
to bylo trochu lepší, tak jsem se rozhodl. Prostě nastal čas.“
Sám cítil, že věk nezastaví. „V mém
rozhodnutí sehrála roli i ješitnost, nechtěl jsem končit jako spráskaný pes.
Nebo třeba kvůli zranění. Ale hlavně
jsem to udělal kvůli rodině,“ vysvětluje

Elitní český volejbalista Jan Štokr se v 38 letech rozhodl ukončit hráčskou
kariéru. Posledním angažmá pro něj zůstane Liberec.
FOTO | OTA BARTOVSKÝ

své rozhodnutí. A vzápětí dodává, že ho
překvapilo, jak složité to nakonec bylo.
„Hrozně nerad totiž někoho zklamu,
rád lidem vycházím vstříc. Kdyby přišli
jenom jednou, ale oni chodili vícekrát,
takže ano, bylo to hodně těžké,“ prozrazuje. „Zkoušeli to různě, říkali: Co bys
potřeboval? Dáme ti měsíc nebo dva
volno, pak začneš znovu. A musím přiznat, že mě to trochu nahlodalo.“
Nakonec se však přece jen rozhodl
dát přednost manželce a desetiletému
synovi. „I když to, co jsem zanedbal,
budu už jen těžko dohánět,“ uvědomuje
si. „Nicméně se těším, že si užiju zase
trochu jinak podzim a zimu. Konečně
po dvaceti letech vyrazím na hory.“
Při cestě na sjezdovku už se bude
moci aktivně zapojit. „Jezdili jsme s rodinou, ale vždy jsem si dal jenom kafe
nebo oběd a díval se, jak si manželka
se synem krásně jezdí. Já lyžovat nemohl, abych se náhodou nezranil,“ vysvětluje Štokr, který se hodlá nově živit
podnikáním v oblasti realit. „Chystám
se do toho pořádně ponořit. Bude to zase
jiný směr,“ těší se na novou výzvu.

INZERCE

Na Wi-Fi záleží i ve Žïáru nad Sázavou!

Pøijïte si vyzkoušet budoucnost øešení internetu na doma od O2.
Velkou část českých domácností pořádně prověřila více než rok dlouhá pandemie. Mnozí
z nás najednou zjistili, jak je kvalitní internetové
připojení v domácnosti důležité. Rychlá a stabilní síť není jen o kvalitní přípojce od poskytovatele nebo o výkonném modelu, ale o sehrané
práci těchto dvou složek dohromady. Operátor
O2 přichází s kompletním řešením, které vyřeší
Vaší domácí síť kvalitně a jednou pro vždy.

Internetová pøípojka
Statisíce domácností dnes můžou surfovat
rychlostí až 250 Mb/s. A nepotřebují k tomu
kabelové připojení ani optiku. O2 totiž nasadilo novou technologii, která dokáže poskytovat až desetkrát rychlejší domácí internet než
doposud. Stačí jen venkovní anténa a modem.
Už více než rok nabízí O2 svůj vysokorych-

lostní internet šířený vzduchem v místech,
kam nedosáhne jeho optická nebo metalická
síť a kde dnes uživatelé nemohou mít připojení rychlejší než 50 Mb/s. „Síť je dostupná napříč celou republikou, a to i v menších
městech či na vesnicích. Na postupném rozšiřování pokrytí pořád pracujeme,“ vysvětluje
Martin Čejka, ředitel marketingu fixních služeb O2. Rychlostí se tato technologie vyrovná
optice. Bez problémů tedy budete moct sledovat online videa, stahovat velké množství dat
nebo koukat na váš oblíbený pořad na O2 TV,
a to kdykoli během dne. Díky vyhrazeným
frekvencím jen pro tuto službu je internet
stabilní – neomezují ho ostatní uživatelé jako
u Wi-Fi poskytovatelů, kde se o veřejné frekvenční pásmo dělí mnoho uživatelů a internet
v čase večerní špičky zpomalují.

O2 Guru Roadshow
22. 6. 2021, Žïár nad Sázavou
Námìstí Republiky, 9:00 – 18:00
Prùvodci technologií O2 Guru na místì ovìøí dostupnou rychlost
vašeho domácího internetu a seznámí vás s technologickými novinkami.

Supervýkonný modem
Operátor O2 na jaře tohoto roku uvedl novinku,
supervýkonný Wi-Fi router, modem a centrum
chytré domácnosti v jednom, druhou generaci
O2 Smart Box s Inteligentní Wi-Fi. Toto zařízení, exkluzivně vyvinuté O2, zajišťuje nejvyšší
standard přenosových rychlostí, uživatelské
bezpečnosti a k tomu přidává designový vzhled
s možností individualizace.

Více se dozvíte na webu
www.zrychlujeme.cz,
kde si také mùžete ovìøit rychlost
internetu pøímo na vaší adrese, nebo
na telefonním èísle 800 265 432.

Ruský spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj: Je těžké milovat ženu a současně…

Tajenka: … dělat něco rozumného.
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Havlíček obral trenéra o rekord
Při mistrovství republiky ve vícebojích v Třebíči dorostenec domácího Spartaku vybojoval titul v desetiboji
JAN SALICHOV
TŘEBÍČ | Král je mrtev, ať žije král.
Po dvaceti letech se musely přepisovat krajské atletické tabulky. Někdejší
dorostenecký rekord v desetiboji Jiřího
Klinera 7 179 bodů při mistrovství České republiky ve vícebojích vymazal
jeho svěřenec Adam Havlíček.
Závodník Spartaku Třebíč získal mistrovský titul ve své kategorii výkonem
7 244 bodů. „Tušil jsem, že by to mohl
dokázat. Měl natrénováno, bylo dobré
počasí a podmínky,“ uvedl Kliner. „Přeju mu to. Jediné, co je důležité, aby pokračoval. Úspěchy v dorostenecké kategorii, což jsem zažil u sebe, totiž nejsou
všechno. Je potřeba pokračovat dál a být
úspěšný až do dospělé reprezentace.“
Havlíček připouští, že ho možnost
překonat rekordní výkon svého trenéra
motivovala. „Trenér nebyl naštvaný,
byl určitě rád, že se mi to povedlo. Protože do přípravy na tyto závody a na
tuto sezonu jsme dali opravdu hodně.
Vzalo nám to spoustu času, energie
a sil. Ale vyplatilo se.“
Není třeba pochyb. Vždyť Havlíček
se při domácím šampionátu zlepšil skoro o 400 bodů. „Počítal jsem s tím, že ně-

Svým výkonem si Havlíček zavařil,
trenér Kliner mu totiž ihned našel nový
cíl. „Říkal jsem mu, že juniorský krajský rekord má Jirka Sýkora,“ zmínil dalšího třebíčského odchovance, který v
roce 2014 výsledkem 8 135 bodů ovládl
juniorské mistrovství světa v americkém Eugene. „Tak ať v tom pokračuje a
budeme spokojení všichni,“ usmál se
Kliner.
Výzvu Havlíček přijímá.
I když... „Samozřejmě, v mých možnostech to možná je. Ale junior budu až
následující dva roky,“ připomíná.
„Může se stát strašně moc věcí a nemůžu říct, jak to bude vypadat. Takhle
dopředu ani koukat nechci, to je až za
dlouho,“ usmívá se.
Sám si raději stanovuje mnohem bližší cíl, kterým by měl být cenný kov
z mistrovství republiky v jednotlivých
disciplínách. Dorostenecký a juniorský
šampionát o víkendu hostí Kladno.
„Určitě tam půjdu skok o tyči a možná i skok do výšky. Ještě uvidím,“ plánoval předem Adam Havlíček. Kvalifikoval se celkem do pěti disciplín. „Pokusím se o nějaký hezký výkon a zabojuju o jednu z medailí,“ přesvědčoval
po šampionátu v Třebíči.

Adam Havlíček na mistrovství republiky ve vícebojích v Třebíči určil nový
krajský rekord v desetiboji dorostenců, když získal 7 244 bodů. Dosavadní
maximum dvacet let držel jeho trenér Jiří Kliner.
FOTO | TOMÁŠ EDIMAN, ČAS
jakou medaili mít bude. Ale nevěděl
jsem jakou,“ prozrazuje Kliner. „Desetiboj je totiž nevyzpytatelný. Třeba loni
nezaložil na tyči, to se stává. Ale letos
to poskládal opravdu hezky, takže vyhrál,“ doplnil kouč.

„Naše očekávání splnil skoro na sto
procent,“ pochvaluje si předseda třebíčského oddílu Josef Vomela. „Udělal obrovský skok. Přesto, že mu úplně všechny disciplíny nevyšly tak, jak by si představoval, žádný propadák nepředvedl.“
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od 9. 6. do 22. 6. 2021
VELKÉ MEZI Í Í

Šumivé
Š
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Croixx
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Demi,, Brut 0,7
0 l

Vínnoo Frizz Fr
Víno
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druhy 0,75 l
vyb
brrané dru

l/160,1 l/160
0 - Kč
0,

1 l/
//13
13337,33
7,33 Kč
7,
l/137,33

103,-

112,-

Víno
Ví
V
ínno Merlot,
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erlo
lottt, M
Merlot
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er
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C
har
hhardonnay
a donn
ardo
ar
donnay
nnay
ayy 1 l džbánek
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dž nek

159,-

159,-

75,-

Vychutnejte si s námi
oblíbená vína

95,-

95,-

Víno Gl
Glamour Cabernet
aberneett
Sauvignon
Sauvigno , Chardonnay,
onnayy,
Moscatoo 0,755 l

Kostelecké uzeniny

12

17

90

90

Lacki Dammer polotvrdý sýr
45% 1 kg

34

90

Víno R
Ví
V
Rulandské
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l dské
d ké
modré 0,75
m
0, l

1 l/106,67
/ 06,6
0
06,67
Kč
Kč

Víno S
Ví
V
Sauvigno
i on,
Sauvignon,
Modrý Portugal,
M
Portugaal,
Solaris 00,75
S
75 l

89,- 115,- 95,- 109,Vííno Johan
JJohaniter
oh
han
niter
Víno
0,75 l

l/118
l/11
l/
1188,
8,16 Kč
1 l/118,16

80,-

Vínoo bílé
Ví
bílíléé Pálava
Pállava
P
0,75 l

1 l/
l/126,67
l/126
l/12
126,677 Kč
Kč

1 l/145
l/14
l/
1455,33 Kč
Kč
l/145,33

1 l/
l/153,33
l/153
l/15
153,
3,,33 K
Kčč

Víno Cabernet
Caberne Sauv
Sauvignon
vybrané druhy
Rosé 0,75 l a vybran
, Kč
1 l/126,67

Nabídka platí od 9. 6. - 6. 7. 2021

21 90

Tooaletní ppapír 2 vrstvý
Toaletní
rstvý
4 ks Klasik
Klasi
1kks /3,73 K
1ks
Kč

14 90

Zlatá Haná 250 g

Vlašský salát 140 g
100 g/9,21 Kč

Coca Cola, Zero, Fanta
1,75 l
1 l/14,23 Kč

Flora, Flora Gold 400 g

-37%
Grand Dessert vybrané
druhy 190 g

100 g/8,89 Kč

19

90

Smetana na šlehání
200 g 30%
100 g/9,95 Kč

www.coopvelmez.cz
z.cz / najdete
najd
jdet
det
ete
e nás
nás ta
ná
také
tak
ké nna
ké
a ffacebooku
aceboo

100 g/8,73 Kč

Týdenní akce
9. 6. - 15. 6. 2021

125,-

Prací gel Große Wäsche
Color, Uni 5,65 l

1 PD/1,33 Kč
běžná cena 199,- Kč

39

90

Duck teku
tekutý
tý
Pine,,
čistič Pine
Mořská vů
ůně
vůně
750 ml

39 90
OINTT BLOC
Dr. Devil 3in1 WC PO
POINT
BLOCK
ml
vybrané druhy 45 m

39

Toaletní papír Big
Soft Camomile
8 ks 3 vrstvý
v
1ks /4,999 Kč

44 90

Aviváž
B
Coccolinoo Blue
Splash, Se
Sensitive
ennsitive
1,05 l

1ks /10,95 Kč

39 90
21 90
22 90

Papírové
Papírov
P
vé kapesníky
1150 ks 2 vrstvé

AROMA
AUTHENTIC toya ARO
OMA
sprchový
p
ý ggel vybran
y
é
vybrané
400 ml
d
druhy

Ria
R Ultra Normal
rmal
P
Odo
Plus,
Odour
Neutraliser
Neutralis 10
N

31

Papírové utěrky
Every Day 2 ks

90

90

KITEKAT kkonzerva
s hovězím
hovězím, s kuřecím
masem 400
40 g
100 g/5,73 Kč

-16%

běžná cena 94,90 Kč

16 90
24 90

100 g/7,16 Kč

DOPORUČUJEME

Anglická slanina 1 kg

Krahulík

Javořické párky 1 kg

OFF! Protect
Spray odpuzovač
hmyzu 100 ml

79 90

Nabídk
Nabídka
dka plat
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ní akč
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elilikostt prod
elikos
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rodej
ejnyy. Ten
ejn
Tento dokument
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k i určenou
nou k propagačním
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ekl
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úč
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obecné informace.
informace Mohou být použity ilustrativní fotograﬁe. Chyby
tisku vyhrazeny. P.p. – pevný podíl.
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tvproducts.cz

100%

CENA

GARANCE

NEJŠIRŠÍ
NABÍDKA
BAZÉNŮ

30 dní

KVALITY

SANDÁLY PÁNSKÉ

BALERÍNY DÁMSKÉ
Barva/velikost:
37-42 šedá
37-41 fialová
37-42 béžová

NOVINKA

Barva/velikost:
40-45 hnědá
40-45 černá

NOVINKA

A PŘÍSLUŠENSTVÍ

749,-

SLEVA -100 Kč

549,-

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 PÁRŮ

/pár

ZAHRADNÍ HADICE
FLEXI X TRIO TECH

Hadice, která roste! Nezkroutí se a nezamotá. Minimální požadavek na skladovací prostor. Materiál:
extrémně pružný latex + kvalitní
a vysoce odolná textilie.
Délka: 22,5 m

799,-

599,-

SLEVA -100 Kč

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 PÁRŮ

/pár

SOLÁRNÍ
ODPUZOVAČE
KRTKŮ

Pro bezpečné vypuzení krtků,
hrabošů, hryzců a jiných neoblíbených
hlodavců.

➋ ELEGANT
➊ PRAKTIK
1 ks za 249 Kč/ks 2 ks za 179 Kč/ks
2 ks za 199 Kč/ks 4 ks za 129 Kč/ks
4 ks za 149 Kč/ks
➌ S LED OSVĚTLENÍM 2v1
1 ks za 299 Kč/ks
2 ks za 249 Kč/ks
4 ks za 199 Kč/ks

➊

➋

1 099,-

599,- 129,-

/ks

Podrobnosti na www.tvproducts.cz

ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE

HORKOVZDUŠNÁ
FRITÉZA

od

BATERIE S ELEKTRICKÝM
OHŘEVEM VODY
Y

Úspora času, energie i vody
bez ústředního ohřevu.

Žádné kabely, filtry, sáčky, ani hadice.

➊ SE 4 KARTÁČI za 499 Kč
➋ PROFI za 999 Kč

➋

➊ THERMO QUICK za 1 299 Kč
➋ WALL TERMO QUICK za 1 299 Kč
➌ DIGITERM za 1 499 Kč
➍ WALL DIGITERM FLEXI
za 1 599 Kč
➎ INOX DIGITAL za 1 799 Kč

Rychlá a chutná příprava pokrmů.
Smažení pomocí cirkulace horkého vzduchu s minimem oleje.
Vyjímatelný fritovací koš
(vhodný do myčky)

➋

Příkon: 1 300 W
Objem: 2,6 ℓ

➊
1 699,-

od

699,- 1 999,-

1 299,-

od

DOMÁCÍ MAGN
NETOTERAPIE
ERAPIE

AIR BED Klasik

Ulevuje od bolesti. Stim
muluje krevní oběh. Prohřeje
je
danou oblast. Elastický
ký materiál - padne všem. Všité
magnety.

Luxusní nafukovací postele. Zdravý
spánek díky pevné a pružné konstrukci.

➊ Magnetická ortéza
na záda za 499 Kč
➋ Magnetický návlek
na zápěstí: 1 ks za 199 Kč
2 ks za 298 Kč

➊ Jr. Twin za 249 Kč
➋ Twin za 329 Kč
➌ Queen za 499 Kč
➍ King za 599 Kč

➋

PEČENÍ
DUŠENÍ
SMAŽENÍ
FRITOVÁNÍ
GRILOVÁNÍ

499,- 1 699,-

➍

ZVYŠUJÍCÍ PODSEDÁK
MEMORY BAMBOO

Pro hůře se pohybující osoby a seniory, pro oso
oby
po operacích apod. Vhodný na křesla, židle, invvalidní vozíky, sedačky...
Prodyšný bamboo potah.
Materiál: 100% kvalitní paměťová pěna
Rozměr: 45 x 45 x 10 cm

AKČNÍ MINI SET
za 699 Kč
(bederní pás
+ nákrčník)

399,-

399,od

149,-

/ks

V nabídce také: bederní pás, magnetický
nákrčník, magnetický návlek na kotník,
magnetický návlek na koleno.

od

249,-

599,Doporučujeme dokoupit
kompresor za 399 Kč

449,-

OBJEDNÁVEJTE NONSTOP: www.tvproducts.cz . Tel.: 380 405 381
VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:
BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
KLADNO Náměstí Starosty Pavla 5
LIBEREC Pražská 3
MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054

OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OSTR AVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401
PLZEŇ Rooseveltova 17
PR AHA 1 Václavské nám. 66/808

PR AHA 2 Karlovo nám. 18
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29
ZNOJMO Tovární 14

Chyby v textu a vyobrazení vyhrazeny.

* doporučujeme objednaat
náhradní povlak za 99 Kč
K

