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Křižovatka D8 u Řehlovic
už bude zčásti v provozu
Stavbaři začali odvážet
zeminu ze zavalené
dálnice D8. Jezdit se po
ní bude již za rok.

běžné průzkumy však ukázaly, že dálnice není nějak závažně poničena a sesuv
poškodil jen středovou kanalizaci.
„Více o stavu vozovkového souvrství
budeme vědět po odtěžení zeminy. Tato
část dálnice ale není technologicky složitá, takže by nebyl problém ji opravit
nebo vyměnit. Časově ani technologicky,“ doplnil Zukerstein.

MICHAL DVOŘÁK
DOBKOVIČKY/ŘEHLOVICE | Cesta
z Prahy do Ústí bude už příští rok v prosinci o 20 minut rychlejší. U sesuvu na
rozestavěné autostrádě D8 to potvrdili
zástupci ředitelství silnic a dálnic. S obnovou poškozené železnice se však nepočítá.
Sanace obřího sesuvu, který v červnu
2013 zavalil dálnici D8 u Dobkoviček,
postoupila do další fáze. Stavební stroje
se zakously přímo do zeminy, která leží
na tělese dálnice. Práce na jejím odstranění potrvají rok a vyžádají si 400 milionů korun. „Sanace probíhá podle plánu
tak, abychom příští rok v prosinci dálnici zprovoznili v plné délce pro veškerou
dopravu,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Během ročních prací odvezou stroje
ze zavalené dálnice zhruba 150 tisíc kubíků zeminy. Vhodný materiál použijí
INZERCE

20
Dálnice D8 z Ústí do Prahy zatím
končí v Řehlovicích. FOTO | O. BIČIŠTĚ
stavbaři do násypů dokončované části
dálnice, nevhodný skončí na skládce.
„V první fázi sanace sesuvu, kdy jsme
odtěžili jeho horní část, jež hrozila dalšími pohyby, získalo ŘSD 90 tisíc kubíků
zeminy. Použilo je při budování náspu
řehlovické křižovatky,“ upřesnil František Zukerstein z ŘSD, který má dostavbu dálnice na starosti.
Teprve poté, co zmizí zával, budou
moci odborníci posoudit, nakolik je poškozené samotné těleso dálnice. Před-

o tolik minut zrychlí
dostavba dálnice cestu
z Ústí do Prahy

Stavbaři však v tuto chvíli nevyčistí
celou plochu zavalené dálnice. Zpevní
pouze plochy pro těžké vrtné soupravy
a následovat bude stavba stěny ze speciálních statických prvků, které budou
mít i odvodňovací funkci.
Právě voda je zde totiž podle Jana
Rýdla hlavním nepřítelem. „Po geologickém průzkumu širšího území jsme
připraveni odvodnit i další riziková místa,“ řekl Rýdl.
Kromě likvidace sesuvu ŘSD pracuje
i na dalších klíčových objektech nedostavěného úseku včetně velké mimoúrovňové křižovatky u Řehlovic.
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Provětrává škola
vaši peněženku?
 1 000 Kč pro lepší start ihned po první splátce
 Navíc až 25 000 Kč za řádné splácení

Akce platí pro žádosti podané od 1. 9. do 30. 9. 2015, pro nové klienty k úvěru od 10 000 Kč. Bonus za dobré splácení se vztahuje k úvěrům se splatností od 24 měsíců. Detailní podmínky
naleznete na www.proﬁcredit.cz. Reprezentativní příklad: Výše půjčky 10 000 Kč, splatnost 24 měsíců, bonus za dobré splácení 690 Kč, RPSN 31,22 %, p. a. 27,4 %, celková částka 13 110 Kč.
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Přes zpěvačku Vondráčkovou
se dostal až k duchovnímu učení
Přestože se šamanismem
zabývá, za šamana se
Miloš Matula
nepovažuje. V Ústí bude
přednášet o metodách
léčení indiánů Kičua.
5plus2
■ ROZHOVOR
VLADIMÍR MAYER
ÚSTÍ NAD LABEM | Ve svém životě se
zabýval spoustou věcí, až to někomu
může připadat, že je z něj druhý Brouk
Pytlík. Miloš Matula je původem filmový producent, poté byl hudebním producentem například zpěvačky Heleny
Vondráčkové, následně se věnoval PR,
reklamě, začal cestovat, psát do novin
a nakonec psát i knihy.
„Uvidíme, kam mě život ještě zavane, ale momentálně mě nejvíce baví psaní a duchovní učení,“ říká muž, který je
také terapeutem a právě se chystá na
přednášku do Ústí nad Labem.
Na co se mohou Ústečané těšit při
vašem workshopu v krajském městě
v úterý 6. října?
Přivážím učení o šamanismu v Ekvádoru, který jsem navštívil loni. Vedl jsem
cestu do džungle za mým kamarádem
šamanem Augustinem Grefou. Pobývali jsme 10 dní v Amazonii a pak jsme
ještě projeli kus Ekvádoru. Chci přiblížit zájemcům metody léčení a ceremonií, které se v nativním prostředí indiánů Kičua praktikují. Přivážím s sebou
i léčivý tabáček, slovy indiánů dědeček
tabáček, slovy botaniky Nicotiana rustica, tedy tabák selský, zvaný mapacho.
Čím je tento tabáček specifický?
Obsahuje vysoké množství alkaloidů a na rozdíl od tabáku přidávaného do cigaret známých u nás,
neobsahuje žádné chemické
látky; je 100% přírodní. Jedná se tedy o zcela odlišný
druh tabáku, pěstovaný výhradně v Amazonii pro léčebné
účely. Kouří se výjimečně, pouze při ceremoniích se jím vykuřují - očišťují
předměty. Při léčebných rituálech se

pije výluh anebo se používá macerát
k léčení dutin prostřednictvím inhalace
do nosu či kápnutím do očí a uší. Je to
velmi léčivé a samotný tabák navozuje
rovněž velmi příjemný relaxační stav.
Jste šaman?
Šamanem může být jen syn šamana, který se do této rodiny a tradice narodí. Ač
se šamanismem zabývám, za šamana se
nepovažuji.
Napsal jste knihy o starověkém
Egyptě a nebo knihu týkající se
Mayů, co vás na tomto období
a těchto kulturách fascinuje?
Všechny tyto starověké civilizace znaly
tolik věcí, že je to velmi těžko pochopitelné nám, moderním lidem 21. století.
Astronomie a astrologie, lékařství, pyramidy a chrámy, kontakty s „bohy“... Takový Egypt nikdy nezažil dospívání: ze
dne na den se objevuje vyspělá civilizace. Odkud se vzal ten pokrok? Je evidentní, že tyto civilizace byly v kontaktu s mnohem
vyspělejšími civilizacemi.
Mnohé bylo
zničeno ať
conquistou
v Mezoamerice anebo ran ý m i
křesťany,

kteří zapálili knihovnu v Alexandrii.
Nicméně Egypťané psali i do kamene
a tak jejich poselství ožívá pomalu a postupně, jak je překládáno. Nicméně
tady by měla egyptologie udělat obrat
o 180° a začít správně interpretovat moderní nálezy a začít přepisovat historii.
Ale tím se zabývám ve svých knihách.

„

osm měsíců zamrzlá a prakticky nepřístupná. Ladak byl jedním z mých snů
již více jak dvacet let. Fascinující jsou
mnohé buddhistické kláštery, některé
z nich jsou staré i přes tisíc let. Tradice
buddhismu je zde stále živá, kláštery
žijí svým životem s větším či menším
počtem mnichů.

S Helenou Vondráčkovou jsem pracoval
vcelku dlouho, zastupoval jsem i její
společné studio s tehdejším manželem Hellmutem.
Na turné po republice jste i s dalšími
přednáškami, můžete nám je přiblížit? Jak například konkrétně ovlivňují minulé životy naši současnost
a naše vztahy?
Jedná se vlastně o takové ochutnávky
z mé šamansko-ezoterické školy Duchovní cesta pokojného bojovníka Světla, kde se podobnými tématy zabýváme. Učení vychází z mysterijních chrámových škol starověkého Egypta, které
jsem zúročil zejména ve svých třech knihách. Starověcí Egypťané byli přesvědčeni o tom, že smrtí nic nekončí, ba
naopak. A že současným životem
ovlivňujeme ty další: naše vztahy,
případné bohatství apod. Na seminářích i workshopech se zabýváme
i mnoha dalšími tématy jako např. duchovní příčiny onemocnění, hledání sebe sama.
Nedávno jste navštívil
Malý Tibet, co vám z cesty nejvíce utkvělo?
Ladak - Malý Tibet je nádherná země. Sice v Indii,
ale vlastně by se dalo říci
mimo Indii, neboť leží obklopena pohořími Himálaj a Karákoram mezi Tibetem, Čín o u
a Pákistánem.
Je to
země
Tibeťanů
a buddhismu a lze ji navštívit
během pouhých
čtyř měsíců v roce,
neboť je po zbylých

Prohlédli jste si i tamní přírodu?
Nezapomenutelný zážitek byl v klášteře
Thikse, kde jsme byli na ranní modlitby
mnichů, které trvaly přes dvě hodiny
i s jejich rituály a hudebními nástroji.
Klášterů jsme objezdili hodně, stejně
tak jako panenskou přírodu: údolí Nubra, jezero Pangong 20 kilometrů od tibetských hranic. Překonali jsme i nejvyšší průjezdný průsmyk na světě
Khardung-La v nadmořské výšce 5360
metrů. Z cesty mi asi nejvíce utkvěla příroda, lidé a kláštery.
Na jakou cestu se nyní chystáte?
V druhé polovině listopadu opět vedu
cestu Po čakrách Egypta a po stopách
bohů a faraonů Slunce, těsně před Vánoci dělám prodloužený víkend v Tyrolsku, koncem února odlétáme pro velký
úspěch opět za šamany do Ekvádoru,
v dubnu to bude buď Bali nebo Srí Lanka podle toho, jaký zájezd se prodá.
Jak vzpomínáte na dobu, kdy jste
spolupracoval s Helenou Vondráčkovou?
S Helenou jsem produkčně spolupracoval vcelku dlouho, zastupoval jsem
i její společné studio s tehdejším manželem Hellmutem. Dodnes ji mám velmi
rád a vážím si jí. Dokonce se mi po patnácti letech ozval z Německa i Hellmut.
Pro koho jste ještě v hudební branži
pracoval?
Spolupracoval jsem také s Evou Pilarovou a Hankou Křížkovou - s Hankou
jsme velcí přátelé dodnes, což dokládá
i to, že mi pokřtila téměř všechny mé
knihy. Kdysi jsem také hodně fotil - například i Marii Rottrovou, Petru Janů
nebo Báru Basikovou, se kterou se občas vídám dodneška.
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Vaření zastínil ukradený řetízek

Natáčení pořadu se šéfkuchařem Pohlreichem na učilišti v Trmicích způsobilo velký rozruch na internetu
VLADIMÍR MAYER
TRMICE | Díky režiséru Martinu Duškovi se stal trmický učeň Pavel nechtěně
přes noc hvězdou internetu. Právě Dušek totiž natočil díl televizního pořadu
Ano, šéfe!, ve kterém zmatený kuchtík
vypráví šéfkuchaři Zdeňkovi Pohlreichovi, jak ukradl babičce zlatý řetízek.
Později to ovšem popírá, prý ho omylem dal jen „do jiného hrnečku“.
„Byl to povedený díl, který byl zvláštním druhem dokumentárního filmu,“
řekl sedmatřicetiletý Dušek, který se
převážně věnuje natáčení dokumentů.
V Modlanech na Teplicku má chatu,
proto vymyslel, že přivede známého televizního šéfkuchaře do Ústeckého kraje. „Hledal jsem nějaký učňák v našem
kraji, kde byla velká šance mít dobré
podhoubí pro zajímavé příběhy. Našel
jsem ho v Trmicích,“ uvedl.
Obávaný šéfkuchař Zdeněk Pohlreich výjimečně nešel s Ano, šéfe! udílet
rady zoufalým majitelům krachujících
restaurací, ale vydal se přímo tam, kde
se rodí budoucí kuchaři a kuchařky. Na
učňák do Trmic. Kromě toho, že poznal neschopnost studentů zapnout konvertomat, vydal se i po stopě ukradeného, později nalezeného, zlatého řetízku.
Právě tato scénka, ve které hraje hlavní

Zdeněk Pohlreich si v restauraci Větruše zapózoval i s učněm Pavlem (úplně vpravo). Na snímku vpravo je režisér
Martin Dušek, který díl z Trmic pro pořad Ano, šéfe! natáčel.
FOTO | FACEBOOK PAVLA B. A V. MAYER
roli brýlatý učeň Pavel, se stala internetovým hitem. Za dva dny měla facebooková stránka věnující se této epizodě
přes dvacet tisíc fanoušků a vznikla na
toto téma řada remixů.
„Najednou se ukázala neuvěřitelná
síla virality, jak se může z takového malého výjevu stát velký fenomén, na který lidé reagovali často zábavně a kreativně. Na druhé straně je ovšem ten skutečný člověk, učeň Pavel z Trmic,“ uvedl
Dušek. On sám prý po vysílání pořadu
v televizi na Pavla často myslel a přemýšlel, jak to asi nese.
„Myslím si, že nakonec to celý díl
ospravedlnil. Ukázal pomocí příběhů
dětí, jaký je problém učňovského školství a nakonec dal studentům zažít pocit

úspěchu, který evidentně dosud nezažili. Bylo vidět, že je to dokázalo motivovat a i ten zmatený Pavel byl součástí
týmu a našel si své místo v restauraci.
Chtěli jsme ukázat, že většina učňů kvůli špatnému systému školství tu šanci nikdy nedostane.“
Pořad vrcholil tím, že studenti šli vařit do čtyřhvězdičkové restaurace Větruše a jídlo se jim velice podařilo.
O samotném natáčení také hodně hovořil s médii ředitel školy, který například tvrdil, že štáb musel několikrát opakovat scénku, při níž jedna z učnic křičí
na Zdeňka Pohlreicha. Prý byla málo
emotivní. Svoji zkušenost s natáčením
sdělil týdeníku 5plus2 i učitel odborných předmětů Luboš Kukačka. „Je to

smyšlený pořad, který řídí režisér. Pavel nic neukradl, nestalo se to. To si jen
takto štáb pořadu Ano, šéfe! udělal
vlastní příběh.“
Režisér Martin Dušek naopak odmítl,
že by jakákoliv situace byla ve zmíněném díle vymyšlená, nebo předem připravená. „Byla to reálná situace, která
se neopakovala.“ Pak vysvětlil, jak se
vlastně takový pořad natáčí. „Situace je
vždy moderovaná, je to natáčení a my
nemůžeme čekat, až se něco stane. Situaci jsme vytvořili tím, že Zdeněk vzal
učně vařit do restaurace na Větruši, a to
celé vyprodukovalo nějakou reakci.
Učeň Pavel ten den opravdu mířil na policii, to určitě nebylo vymyšlené. Nikoho jsme nikdy do ničeho netlačili.“
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Křižovatka D8 u Řehlovic
bude brzy zčásti v provozu
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Před dvěma týdny zde řidiče jedoucí
z Teplic do Ústí překvapilo zprovoznění části nájezdu.
„Nyní zde montujeme kanalizační potrubí a do konce října se bude po nových rampách jezdit už obousměrně,“
slíbil Zukerstein.
S otevřením dalších úseků dálnice se
však před jejím úplným dokončením už
nepočítá, ačkoli ŘSD zvažovalo zprovoznit aspoň pro osobní automobily například úsek mezi Bílinkou a Prackovickým tunelem. „Dopravní výhody byly
minimální a sekundární náklady na
úpravu okolí naopak obrovské. Takže
jsme od nápadu ustoupili,“ doplnil Zukerstein.
Zatímco dokončení dálnice věnuje
ministerstvo dopravy nejvyšší pozornost, tak železnice 097, kterou v červnu
2013 také poničil sesuv, zůstává stranou. „Vzhledem k výši nákladů na zprovoznění tratě a nízkému využití železnice zatím k obnovení tratě nedochází.
Přednost dostává D8,“ potvrdil mluvčí
ministerstva Tomáš Neřold. To, že k obnově trati v těchto místech nedojde, je
podle něj společným rozhodnutím

DÁLNICE D8
V současné době zbývá
zprovoznit zhruba 16 kilometrů
dálnice D8, přičemž na úseku mezi
Bílinkou a Prackovickým tunelem
zbývá dokončit už jen svodidla,
dopravní značení a další drobné
úpravy. „Situace v zadní části
stavby směrem k Řehlovicím byla
ovlivněna odvoláním Dětí Země
proti stavebnímu povolení z roku
2012, které nás zpozdilo. Nyní ale
probíhá stavba tak, abychom stihli
otevření dálnice v termínu,“
potvrdil František Zukerstein.

všech zainteresovaných stran. „Pro železnici to ale nemusí být rozhodnutí konečné,“ doplnil.
S tím však nesouhlasí zastupitel Ústeckého kraje Jiří Řehák, který se problematice trati věnuje. „Železnice přes
České středohoří v podobě, jak jsme ji
znali, skončila. Musíme si to přiznat,“
pokrčil rameny.

HOREČKA TRVÁ

Výkup zlata je stále výhodný!
Staré zlaté šperky, které jsou již dávno
mimo aktuální módní trendy, se dají výhodně zhodnotit. Stačí je přinést do zlatnictví
Sherri, kde vám na počkání zjistí jejich ryzost a cenu, za kterou je od vás vykoupí. Nejčastější předměty výkupu jsou staré šperky,
mince, brože, stříbrné příbory a dokonce
i zlaté korunky.
Aktuální hodnota je 32.100,-Kč za unci
a díky současnému výhodnému kurzu české
koruny je cena zlata až 1.032,-Kč za 1 gram.
Manager zlatnictví nám prozradil, že částky,
které často přesahují desetitisíce korun, jsou
běžným obnosem, který si lidé ze zlatnictví
odnášejí. Výkup probíhá v diskrétním prodejním prostředí a samozřejmě bez úředních průtahů.
Možnost nezávazného zjištění ceny starých šperků, které bývají často poškozeny

nebo jen jejich úlomků, mile překvapilo i paní
Lenku, která navštívila zlatnictví Sherri a byla
mile překvapena. Byla jí nabídnuta cena přes
14.000 Kč, a to za několik zlatých náramků
a prstenů po prarodičích. Nabídku využila,
protože zjistila, že ve zlatnictví Sherri rozhodně neprodala rodinné cennosti pod cenou.
Máte doma také staré zlato nebo stříbro?
Nyní nastal ten správný okamžik navštívit
zlatnictví Sherri a přesvědčit se, že je tomu
skutečně tak.

SHERRI drahé kovy
Revoluční 176/1, 400 01 Ústí nad Labem | vedle Komerční banky
tel.: (+420) 412 514 509 | e-mail: info@sherri.cz | www.sherri.cz
Dámy nepřehlédněte: Vysoce módní
a kvalitní dámské oblečení za nízké
ceny je možné zakoupit v e-shopu
www.modnisexyobleceni.cz
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Léto, radost, 5plus2

Babí léto nám dělá radost, ale jaké vlastně bylo to skutečné prázdninové? Podle fotek,
které jste vy, čtenáři týdeníku 5plus2 poslali do letní soutěže, bylo báječné! Přišlo nám kolem
200 snímků, z nichž otiskujeme jen zlomek. Sledujte náš Facebook, objeví se tam další!

Za námořnický sní
mek z Chorvatska
bude Jarmila Dibon
týdeník 5plus2 cel
ová dostávat
ý rok zdarma do sch
ránky.
.
icí si autoři vyhráli
v Hradci nad Morav
o
hopřejeme, Martin
od rozhledny Šance
Bla
em
.
mk
mě
sní
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ím
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zný
obcho
S tímhle vítě
otě 1 000 korun v
dn
ho
v
up
nák
é
A vyhráli tak
Víchová!

na
Šárka Kracíková

posedu.

Jiří Moravec zachytil svého psa u Máchova jezera. I jemu bude chodit
do schránky týdeník 5plus2 rok zdarma.
slava
Týdeník v lahvi na Jadranu od Vladi
Veselého.

Snímek svého muže z reggae festivalu
v Bratislavě poslala Alena Suchánková.
Petr Moc poslal snímek z dovolené na
řeckém Chalkidiki.

Petr Hronek v KovoZ
OO ve Starém Mě
stě.

S „lázeňským švihákem“ T. G. Masarykem
se vyfotila Zdena Malá s vnučkou.

čně
Děti Josefa Knotka si čtou týdeník spole
s Mimoni.
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Vladimír Bärtl se vydal s 5plus2 do oblak.

pláži na
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řeckém os

Karpathos

Libuše Přenosilová zachyti
la své vnučky a psa
na chatě.

usdvojkou“ vylezl
Čupcové si s „pětpl
Syn Anity Peckové
y.
na střechu chatičk

INZERCE

Výkup aut
Rok, stav a model nerozhoduje.

775 19 19 18

17. - 18. 10. 2015
festival dobrého jídla a pití!

Gastro food fest
na Zahradě Čech

Pořadatel:

Partneři:

uše.
Jaroslava To
5plus2 od
a
k
in
dr
,
Slunce

Kabelku a sukni z týdeníku
si vyrobila
Natálie Hubálková.
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Po tisíciletích probudil faraona
Přesně 90 let uplyne
13. října od chvíle, kdy
anglický archeolog
Howard Carter otevřel
víko sarkofágu vládce
Tutanchamona.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Teprve sedmnáctiletý Howard Carter přijel poprvé do Egypta v roce 1891,
aby tam pracoval jako kreslíř. Talent
zdědil po rodičích a přátelé rodiny ho
doporučili britským archeologům.
V Egyptě pořizoval kopie svitků. Sbíral zkušenosti a v roce 1902 už řídil vykopávky v Údolí králů, slavném faraonském pohřebišti nedaleko města Luxor.
Blízko břehu Nilu poprvé objevil indicie o hrobce málo známého faraona Tutanchamona. Aby ji našel, zakreslil si
do mapy Údolí králů tři body s objevenými artefakty spojenými s Tutanchamonem. Vzniklý trojúhelník rozdělil na
čtverce. Pak roky jeden po druhém odkrýval, ale nenalezl nic. Sponzor jeho
výzkumu, britský hrabě George Herbert
Carnarvon, čekal za své peníze satisfakci v podobě archeologického objevu.
Když se jej po letech nedočkal, oznámil
výzkumem unavenému Carterovi, že
má poslední sezonu, pak končí.

„Vidím úžasné věci“
Až počátkem listopadu 1922 v poslední
neprozkoumané lokalitě Carterova trojúhelníku objevili dělníci pod troskami
schody. Do Egypta spěšně přicestoval
i lord Carnarvon a spolu s dcerou a Carterem se probourali do zapečetěné hrob-

Známá fotografie, Carter poprvé otevírá Tutanchamonův sarkofág (vlevo). Vedle je zlatá maska faraona, kterou veřejnost mohla spatřit naposledy během 80. let a nyní je uložena v muzeu v Káhiře.
FOTO | iDNES.cz
ky. Když archeolog svíčkou osvětlil
místnost, na dotaz netrpělivého Carnarvona, zda něco vidí, odpověděl slavnou
větou: „Ano, úžasné věci.“

Nedozírná krása i cena
Tutanchamonovu hrobku jako jednu
z mála zloději nevykradli. Cestu do jejích útrob blokovaly tisíce předmětů nedozírné krásy i ceny. Přes čtyři měsíce
je museli dokumentovat.
Tehdy také štípl Carnarvona komár
a on si štípanec omylem pořezal při holení. Zemřel 5. dubna 1923 na zápal plic
vyvolaný otravou krve. Média měla senzaci, psalo se, že jeho smrt zavinil přes
tři tisíce let mrtvý faraon jako trest za
znesvěcení hrobky. Brzy zemřel ještě
Carnarvonův přítel Gould, který hrobku
navštívil, nebo také kurátor, jenž artefakty katalogizoval.
A jak se na to dívají čeští egyptologové? „U nás na pověry nevěříme, není na
ně čas. Přemýšlíme prakticky, jak objev
profesionálně zdokumentovat a zabez-

pečit,“ říká Ladislav Bareš z Českého
egyptologického ústavu. U Egypťanů je
to prý jinak. „Někteří věří, že pod bradou mumie je červená rtuť, něco jako kámen mudrců. Jiní zase věří, že v určitý
den se pyramidy otevřou a vydají poklady. Něco jako v Erbenově Kytici, kde
se otvírají jeskyně s poklady na Velký

pátek,“ komentuje český vědec Bareš,
který naleziště navštěvuje už 41 let.
Howard Carter během října 1925 odkryl sarkofág a poprvé se tváří v tvář setkal s Tutanchamonem. Od té doby věděl celý svět o dosud neznámém faraonovi. Trvalo ještě 8 let, než byly veškeré nálezy z hrobky vyneseny.

Slavný Tutanchamon? Vládl pouhých deset let
Nebcheperure Tutanchamon (na snímku mumie
panovníka) vládl v letech 1333 až 1323 př. n. l.
Jeho otec faraon Achnaton (Amenhotep IV.)
a matka, vedlejší manželka Kija, byli sourozenci.
To možná osvětlí Tutanchamonova postižení:
Kratší a znetvořenou levou nohu, kvůli ní musel
chodit s dřevěnými hůlkami, extrémně velká prsa
i menší rozštěp patra. Nedávné testy DNA
potvrdily, že faraon zemřel v devatenácti letech
na gangrénu po úrazu nohy. Spadl z dvoukolového
vozu. Mohl zemřít i na malárii. Sice patří k nejméně
významným panovníkům, přesto je pro egyptology
nejkvalitnějším pramenem poznání života faraonů.

Když najdete v hrobce zlato, je to na obtíž
Českého vědce zarazila
faraonova kletba, pak ale
pohřební komoru odkryl.
ČR | Egyptolog Ladislav Bareš může podobně jako britský vědec Howard Carter hovořit o pocitech, které má člověk,
když v poušti objeví zapečetěnou a nevykradenou hrobku. Byl u unikátního
nálezu pohřební komory kněze Iufaa.
Čeští egyptologové učinili v posledních letech několik významných objevů. Našli třeba hrobku královského lékaře Šepseskafancha, což od-

egyptolog
Ladislav
Bareš
borníci v zahraničí označili jako šestý nejvýznamnější objev roku 2013.
Rýsuje se teď nějaký další?
Přes veškeré moderní metody netušíme,
co se pod pískem skrývá. O ničem velkém teď nevím, ale překvapení v Egyptě
se nedají vyloučit. Kolikrát ráno začneme pracovat, a když se v půl druhé všichni chystají k odchodu, něco se objeví.

Zažil jste vy osobně pocit, kdy jste
jako první člověk po tisících letech
vstoupil do zapečetěné hrobky?
Mně se to stalo před 19 lety, kdy jsme
objevili pohřební komoru kněze Iufaa.
Museli jsme se prokopat 20 metrů pod
zem. Kolem hrobky jsme chodili a hledali vchod, který tam nebyl, takže žádný zloděj ji nenavštívil. To je celkem
unikátní, protože 99 procent hrobek
v Egyptě je vyloupených. Napůl v legraci jsme si nejdřív vzpomněli na Tutanchamona a Howarda Cartera. Pak jsme
se ale pustili do práce.
A jaké byly první kroky?
Vlezli jsme tam malým vchodem a našli

původní pohřební výbavu. Byla poškozena vlhkostí. Uvnitř hrobky je totiž asi
šestadevadesátiprocentní vlhkost, což
je skoro jako v tropickém pralese. Našli
jsme nádoby na vnitřnosti, pak dvě
skříňky se 408 soškami, které zemřelého doprovází na onen svět. Pak další
skříňky s miskami a vázami, které obsahovaly posvátné masti a oleje. Dále tam
byly amulety a zkorodované zničené nástroje, možná nože.
Zlaté předměty jste neobjevili?
Nic takového tam nebylo. Ale pro nás je
to dobře, když najdete zlato, tak to vzbudí hodně i nežádoucí pozornosti. S tím
je pak mnoho práce a starostí.
(jos)
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Boj s prokrastinací vyhlásil
Petr Ludwig rád mění
lidem životy. Svůj úspěch
založil na odnaučování
Čechů odkládat úkoly.
Uspěje i v Americe?
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Když před osmi lety začal Petr
Ludwig se svými kolegy učit Čechy, jak
bojovat s chorobným odkládáním povinností, netušil, jaký boom odstartuje
v momentě, kdy všechny poznatky, návody a rady sepíše do útlé knihy s množstvím jednoduchých obrázků a úderným
názvem Konec prokrastinace.
Výsledek? Více než šedesát tisíc prodaných kusů a jednoznačná pozice bestselleru. Na přednášky, které pořádá

„

Člověk si třeba
řekne, že bude
zdravě jíst, a nějak se
k tomu nedostane. Ten
pocit někdy zažil každý.
i dva roky poté, co kniha vyšla, stále
chodí stovky lidí. Nedávno se mu například podařilo do posledního místa zaplnit pražskou Lucernu. A co víc, teď se
chystá dobýt Ameriku.
„Ten pocit zažil někdy každý. Je to selhání sám před sebou. Řeknu si, že půINZERCE

Petr Ludwig umí to, jak skoncovat s chorobným odkládáním povinností, i nakreslit.
jdu běhat, jenže nejdu. Nebo se člověk
rozhodne, že bude zdravě jíst, a nějak se
k tomu nedostane. Nebo se odhodlá, že
se vrhne na nějaký úkol a nakonec jen
sedí dvě hodiny u Facebooku. Hrozně
mi to vadilo a myslím, že to vadí každému. Pak jednou kolega přišel s tím, že
se tomu říká prokrastinace, což bylo slovo, které v Česku téměř nikdo neznal,“
vzpomíná Ludwig na dobu, kdy se
v jeho hlavě začal rodit nápad na knihu.

Tehdy ještě studoval, ale zároveň se
už věnoval i vlastnímu podnikání. Osm
let dával s kolegy dohromady poznatky
z nejrůznějších amerických studií. Testovali je na sobě, a když viděl, že s prokrastinací, tedy chorobným odkládáním
věcí, se dá skutečně zatočit, byla jenom
otázka času, kdy se dostaví úspěch.
A ten je tady. Aktuálně putuje na české pulty už 12. dotisk knihy, která sází
na jednoduché rady, jak skoncovat s pro-

FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ

blémem, jenž občas trápí snad úplně
každého. V oblasti motivační literatury
se tak Ludwigovi podařilo něco, co
v Česku nemá obdoby.
A jeho příští výzva? Vyhlášení boje
s prokrastinací i za mořem. A to přímo
v místě, kde je snad největší koncentrace světových firem s tisíci zaměstnanci,
pro které je odkládání povinností stejně
aktuální téma, jako pro Čechy. V americkém Silicon Valley.

Česká republika
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v Česku. Teď míří za oceán
„Řekli jsme si, že do roka a do dne
chceme mít mezi klienty všechny velké
firmy, které v Silicon Valley mají svou
základnu, jako je Facebook nebo Google,“ neskrývá své ambice Ludwig.
Za oceán tak poputuje nejen anglický
překlad knihy, který je nyní těsně před
vydáním, ale také část jeho týmu, jenž
se podobně jako v Česku zaměří na
přednáškovou činnost.

To je marketingová bomba!
K 1. lednu 2016 startuje také nový vzdělávací portál s doménou procrastination.com. „Tato doména má sama o sobě
statisíce návštěv. Kdokoli zadá do vyhledávače anglicky slovo prokrastinace, dostane se k nám. Z marketingového
pohledu je to naprostá bomba,“ říká nadšeně Petr Ludwig.
Sám se přesunout za hranice ale nechystá. Svým zaměstnancům, kteří se
budou starat o chod americké pobočky,
naprosto důvěřuje. „Budeme vlastně dělat totéž co tady. Pořádat semináře
a přednášky, jen sály, které si k tomu
pronajmeme, nebudou tady, ale v USA.
Spousta našich klientů z Česka má na-

„

víc své pobočky právě v Silicon Valley,
takže by nemělo být tak těžké získat si
čtenáře a publikum i za mořem,“ vysvětluje Ludwig, který je v pravém slova
smyslu perfekcionista. Anglický pře-

dy boje s prokrastinací vyvezl. Už více
než rok se kniha úspěšně prodává v Rusku, kde vyšel již její třetí dotisk. „Je naprosto odzbrojující, když vám přijde dopis od člověka, který žije dva tisíce kilo-

Je naprosto odzbrojující, když vám přijde
dopis od člověka, který žije dva tisíce
kilometrů daleko, psaný lámanou angličtinou,
o tom, že jste mu změnil život.
klad měl totiž vyjít už před několika měsíci. První výtisky měl dokonce na stole. Jenže s knihou nebyl stoprocentně
spokojený. A tak se rozhodl ji přepracovat, ačkoli tím expanzi svého byznysu
značně oddálil.
„Řekl jsem si, že mám jedinou šanci
knížku vydat, protože třeba už nikdy
žádnou jinou nenapíšu. Takže jsme si
k tomu znovu sedli a vypilovali ji. Záleželo mi na tom, aby byla dokonalá.
I kdyby to mělo trvat jakkoli dlouho,"
říká přesvědčivě mladý podnikatel.
Spojené státy navíc nejsou první zahraniční zastávkou, kam Ludwig zása-

metrů daleko, psaný lámanou angličtinou, o tom, že jste mu změnil život,“ pochvaluje si kladné přijetí publikace
v zemi, kde se prodalo již více než patnáct tisíc výtisků.

Překlad do čínštiny? Ne
Do konce roku vyjde také francouzský
překlad a v přípravné fázi je i německá
verze. „Původně jsme přemýšleli také
nad asijským trhem a knihu chtěli vydat
v čínštině. Objevilo se však příliš mnoho ‚ale‘. Z hlediska propagace by to
bylo velmi složité třeba už jen pro to, že

Co je prokrastinace? Chronická
tendence odkládat plnění
povinností a úkolů na později.

v Číně nepoužívají Facebook,“ vysvětluje autor, proč se mu Amerika jeví jako
daleko jednodušší cíl.

Disciplinovaní Japonci
Jak se ale zdá, i tak nadčasové a po mnoha stránkách univerzální téma, jako je
boj s neschopností plnit řádně úkoly
a povinnosti, není uplatnitelné úplně
všude. Petr Ludwig se o tom přesvědčil
sám, když nedávno strávil měsíc v zemi
vycházejícího slunce.
„Japonci skutečně moc neprokrastinují. Jestli se o Němcích říká, že jsou disciplinovaní, tak v Japonsku jsou na tom
ještě desetkrát lépe,“ říká s úsměvem,
vědom si faktu, že tamější trh zřejmě
může ze svého seznamu zahraničních
výzev škrtnout.
Učit jeden z nejpracovitějších národů
jak zatočit s leností, by bylo přeci jen poněkud zbytečné.

INZERCE

Lístek vděčnosti se třemi
pozitivními věcmi denně
ČR | Prokrastinovat se dá v každém
věku. V důchodu člověku přirozeně
odpadá řada povinností. O to fatálnější následky však může mít, pokud
ty, které zůstaly, začne zanedbávat.

se starý člověk přestane překonávat
a opouštět svou komfortní zónu, má
to negativní vliv na jeho zdraví,“ varuje Petr Ludwig. Proto se část jeho
týmu soustřeďuje i na bezplatné semináře pro seniory, kde je motivuje
k boji s věčným odkládáním.

Učí lidi optimismu

Odpočinek, či prokrastinace?
„Přiznávám, že neustále něco odkládám. Říkám si, že se nic nestane,
když zůstanu doma a budu si jen číst
nebo luštit křížovky. Navíc mě za to
nemá kdo kárat,“ vysvětluje jednaosmdesátiletá paní Zdeňka, proč občas oželí odpolední procházku s kamarádkami nebo pravidelný nákup.

Negativní vliv na zdraví
„Mnoho seniorů přestává dělat smysluplné aktivity. Nakonec jim může
zůstat jen koukání na televizi. Existují studie, které dokazují, že jakmile

Speciální přednášky se snaží přimět
posluchače vnímat věci s větším optimismem. Slouží k tomu například
zdánlivě banální nástroj, takzvaný lístek vděčnosti, na který by si denně
měli zapisovat tři pozitivní věci, jež
je potkaly. Jak totiž ukazují výzkumy, optimismus není vlastnost
vrozená, nýbrž naučená.
Pozitivní energií hýří i Zdeněk Svoboda, sedmdesátník, který přednášky
vede ve dvojici s mladší kolegyní.
„Jedna dáma mě velmi potěšila, když
mi napsala, že po smrti manžela ztratila téměř smysl života, ale díky nám
se jí ho podařilo znovu najít,“ přiznává dojatě. Práci se seniory vnímá jako
vlastní smysluplnou aktivitu. „Dělám
to z lehce sobeckých důvodů, protože
tím pomáhám především sobě
a aspoň neprokrastinuji,“ vtipkuje
energický důchodce.
(vrm)

Elektřina a plyn
od jednoho dodavatele
nám šetří čas i peníze
Sjednejte si k výhodné elektřině od ČEZ také
plyn ČEZ S ODMĚNOU, a uspoříte až 10 %.
Pomůžeme vám ušetřit.

www.cez.cz/odmena

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

10 2. října 2015

Česká republika

Doufám, že jsem se nezasmál
Zachraňuje divadlo Semafor, maluje, otextoval
písně na galakoncert, má přichystaný katastrofický
scénář, kdy s Jitkou Molavcovou prodají Karlštejn,
a ještě se stačí smát. Je Jiří Suchý na mizině?
„Není, ale Mizina číhá,“ vysvětluje. Legendární
divadelník právě oslavil své 84. narozeniny.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Poslední divadelní „kus“ Semaforu s názvem Mizina číhá ukazuje, jak je
složité vzdorovat finanční nepřízni osudu. Jiří Suchý, principál malého, ale výjimečného divadla, má v kapse několik
trumfů, jak si poradit: „Napíšu hru třeba
pouze pro tři nebo pět lidí.“
Proč vzniklo dílko Mizina číhá?
Hra je reakcí na situaci, kdy se dotace
pro divadla neustále zmenšují. Pokud
nejnutnější náklady tak malého divadla,
jako je Semafor, činí milion a tři sta tisíc měsíčně, není v našich silách to bez
podpory zvládnout. Když nejsou peníze, objeví se ti, kteří k nám nechovají
přímo obdiv, aby radostně konstatovali,
že jsme na mizině. Nejsme, ale... Mizina číhá! A tak se mi opět dostává šance
si pěkně zabrojit, a tak se do toho pouštím. Zmíněná hra je jedním bodem té
mé rozsáhlé strategie.
Přijali ji diváci?
Přijetí bylo bouřlivé. Setkali jsme
se s velikým nadšením.
Rovněž recenze nešetří
chválou. Hru jsem
napsal tak jako každou jinou, a to, že někdy to dopadne
dobře a jindy hůř, už
je jaksi mimo mě.

Zítra, což je parafráze MF DNES...
Začalo to tím, že MF DNES mě lehce
nazvedla, když jsem se tam v roce 2013
dočetl, že legendární divadlo Semafor
nejspíš zanikne. Byl jsem z minulého režimu zvyklý brojit proti nepřízni osudu
a brojení mi v současnu scházelo. A teď
mi to MF DNES nabídla. I začal jsem
na svých webových stránkách vydávat
měsíčník Stará fronta Zítra. Snažím se,
aby aktivita Staré fronty Zítra nebyla nesena na bázi konfrontace a nenávisti,
ale spíš na bázi humoru.
Humor bývá silná zbraň, zvláště
ve vašich rukou. Slovo humor pochází z latinského slova (h)umor – čili
vlhkost, tekutina. Víte to?
Někde jsem to četl, ale důvod toho mi
zůstal utajen.
Čemu jste se naposledy zasmál?
Doufám, že jsem se dosud nezasmál naposled.
Kdesi jsem zaslechl, že Suchý není
suchý, ale suchý humor miluje. Existuje suchý humor Jiřího Suchého?
Jo.
Má mít humor nějaké hranice

Takže když je divadlo
ve finanční krizi, peníze se
dají ušetřit třeba tak, že se
„spíchne“ hra jenom pro pár herců?
Mizina číhá je hra, v níž vystupuje šest
účinkujících, z čehož tři dívky jsou zároveň členkami orchestru. Scénografie divadla vzniká tak, že jdeme vybírat do
skladu. A tak je to se vším, já režíruji zadarmo, poněvadž si nemůžeme dovolit
režiséra, dělám výpravu zadarmo, kostýmy navrhuji zadarmo. Navíc teď ještě
doplácím ze svých úspor, aby dostali
herci gáže. My se z toho samozřejmě dostaneme, vybabráme, ale jsem přitištěný ke zdi.
Říkal jste, že brojíte. Vydáváte vlastní internetový bulletin Stará fronta

„

nebo vůbec ne? Co třeba Charlie
Hebdo a kdysi docela drsná Česká
soda?
Drsný humor, černý humor, to bezesporu humor je a respektuji ho, ale sám ho
vůbec neprovozuju.

Nerad
odplácím zlu
zlem. Mladíkovi jsem
popřál, aby se toho
hnusného stáří nedožil.
Ale přece jen jste se s hodně temným humorem jistého obchodníka
musel potýkat. Jak jste si poradil?
Řeknu to stručně – v Semaforu jsme
chtěli uskutečnit několikadenní přehlídku našich her. Prodáváme ve foyeru Kofolu, tak jsem je požádal, zda by nám nezásobovala tento minifestiválek sponzorskými Kofolami. Poděkování firmě
bychom umístili do programu, na vstupenky, na bar. Přišel mladík, který mi
pak napsal, že to dá radši mateřské školce než nám. A zároveň poznamenal,
abychom si požádali o sponzorování továrnu na umělé klouby. Protože nerad
odplácím zlu zlem, vzkázal jsem mladíkovi, že mu přeju, aby se toho hnusného
stáří nedožil.
Vaše mládí bylo zřejmě hezčí, že
jste prostě jinak vychován...
Jo, je to tak.
Jakému humoru dáváte
přednost? Kdo si zaslouží

Jiřího Suchého baví zachraňovat
divadlo Semafor. Věnoval mu
celé léto. Na facebookovém profilu skoro každý den svým příznivcům říká, co namaloval, kde byl,
co zařídil.
FOTO | DAN MATERNA
červenou, oranžovou a zelenou jako
na semaforu?
Zelenou by si zasloužili Cimrmani
a Ypsilonka – dvě divadla, která se obvykle obejdou bez tragédií či psychologických her. Oranžovou a červenou,
prosím, po mně nechtějte. Jde o mé kolegy a bylo by nefér, kdybych svůj soukromý názor tady předkládal veřejnosti.
Můžu se přeci i mýlit.
Kdysi jste zmínil, že mít divadlo
jako Cimrmani by vás nebavilo.
Je to kvůli tomu, že u nich nehraje žádná ženská?
Upřesním to. Dělat divadlo s
tak skvělým humorem jako
má tato konkurence, bych si
velmi považoval. Ale to jejich
shakespearovské
obsazování
mužů do ženských rolí by mi nesedělo.
Máte rád jejich humor?
No comment.
Je nějaký komik či bavič
dnešní doby, kterého
uznáváte?
U nás je řada komiků. Mám
z nich nejradši ty, kteří se
jako komici netváří, ale jejich humor dokáže zacloumat s bránicemi diváků.
Svěrák a spol., na Slovensku Lasica nebo Štepka.

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA

A co divácky velice úspěšné komedie tipu Babovřesky nebo Kameňák?
Viděl jsem kousek Kameňáku, ale – jak
jen to říct? Nečapl jsem se. Jsem absolventem zcela jiné školy humoru.

Česká republika
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naposledy, říká Jiří Suchý
K čemu byste přirovnal současnou
situaci v Česku i v Evropě? Je to komedie, tragikomedie, drama nebo
snad horor?
K černé komedii.
V roce 2012 jste napsal, že doba je
příliš vážná a každé směšno se bude
hodit. Tehdy jste namluvil své nejsměšnější povídky. Je to opravdu
tak vážné?
Záleží na úhlu pohledu. Někomu se
může doba jevit tragická, jinému vážná,
mě politováníhodná. Ale hlavní věc je,
že mě nikdo nekrmí svou ideologií, nenařizuje mi, co musím, nezakazuje,
co smím a co ne...
Právě slavíte čtyřiaosmdesátku,
před pár lety jste byl krátce ženatý
s podstatně mladší dívkou. Co zdraví, jak jste na tom?
Bohudík, zdraví mi slouží.
Hodně hrajete, zpíváte. Jste v jednom kole. Nezapomínáte už texty?
Ta krátkodobá paměť člověku v mém
věku slábne, a tak mám co dělat, abych
si zapamatoval nové přírůstky do repertoáru. Zvláště když hraju celkem ve dvanácti představeních.

Jiří Suchý

Narodil se 1. října 1931 v Plzni,
ale od roku 1936 žije v Praze.
■ Divadelník, hudebník, textař,
básník, skladatel, spisovatel,
filmař, grafik, výtvarník,
divadelní režisér a sběratel...
■ V roce 1947 začal pracovat jako
grafik, po dvouleté vojenské
službě se věnoval divadlu.
■ Působil v Redutě, poté
spoluzaložil Divadlo Na zábradlí.
■ V roce 1959 založil spolu s Jiřím
Šlitrem divadlo Semafor, kde
působí dodnes.
■ V roce 2006 si vzal o 45 let
mladší dívku Markétu (šatnářku
v Semaforu), se kterou se po
šesti letech manželství rozvedl.
■

Viděl jsem vás v Plzni na pódiu před
tisícihlavým davem při slavnostech
Plzeň – město kultury. Předtím
v Trutnově na rockovém festivalu.
Ještě to dokážete rozbalit, že?
Jo, docela jo.
Uvidíme vás také v nejbližší době na
televizních obrazovkách?
Nevím, jestli v nejbližší době. Televize
se chystá zaznamenat náš galakoncert
písní Kurta Weilla, které jsem pro tento
účel opatřil novými texty. Režisér Jiří
Vondrák se mnou začíná točit film
o tom mém brojení, které mne provází
po celý život.

Druhý díl
rozhovoru
s Jiřím Suchým

čtěte v příštím vydání
týdeníku 5plus2
Legendární český divadelník
zavzpomíná na Wericha a Voskovce, na životního parťáka Jiřího Šlitra nebo jak ho v šatně kritizovali pozvaní hosté, režiséři
Miloš Forman a Jiří Menzel.

Brojení aneb Hrdinný zápas s číhající Mizinou
Semafor chystá speciální galapremiéru koncertu na počest německého skladatele
Kurta Weilla (působil v New Yorku). Pro návštěvníky je připravena jeho slavná píseň
Mackie Messer. Jiří Suchý napsal k Weillovým melodiím 15 nových českých textů.
Aby nezvyšoval vstupné, vymyslel principál Předraženou vstupenku. Každý, kdo
koupí lístek o 100 korun dražší, dostane certifikát, že je sponzorem Semaforu.
Jiří Suchý připravuje Ilustrovanou historii pohrom, které potkaly Semafor. Třeba
smrt Jiřího Šlitra, zákaz hraní, „ukradení“ divadla Ve Smečkách nebo povodeň.
Bibliofilie vyjde v nákladu pouhých 300 výtisků a bude stát 1 500 korun.
Má i katastrofický scénář: Na čas rozpustí divadlo a objede republiku s Jitkou
Molavcovou a programem Jonáš a Melicharová prodávají Karlštejn.
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Nová Kia cee`d
Překvapivě strhující
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Nechte se unést překvapivým výkonem motoru 1.0 T-GDI
Nová Kia cee`d GT Line vás dostane hned dvakrát: napoprvé svým dokonale dynamickým designem
a napodruhé dravou sílou turbomotoru T-GDI.

AGROTEC a. s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče | Lidická 123, 690 00 Břeclav, tel.: 519 402 480 nebo 602 392 684
email: kia@agrotec.cz, web: http://agrotec.kia.cz
Nová Kia cee’d a cee’d SW: Kombinovaná spotřeba 4,0-6,3 l/100 km. Emise CO2 104-141 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní
a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

AKČNÍ NABÍDKA! Výprodej skladových vozů KIA Ceed MY15 od 299 980 Kč při financování KIA Select. Objednejte KIA vůz v aktuální
nabídce a k novému vozu dostanete ještě něco navíc. Pro informace volejte prodejcům KIA v AGROTEC a. s.
Nabídka platí do vyprodání zásob.
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V PÁTEK VAŘÍ
Kateřina Čmielová (20)

Má základní vzdělání,
doma už 2 děti a čeká
další. Žije s přítelem
v bytě v Teplicích. Výhra je pro ni velkou
motivací, peníze potřebuje na přestavbu
bytu. Podle přítele by s trochou taktiky
mohla vyhrát. Má ráda maso a mořské
plody. Nejvíc si pochutná na špagetách
s boloňskou omáčkou. Nesnáší med.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Jana Žitná (35)

Je majitelkou pohřební služby v Litvínově.
Živnost kombinuje
s pool dance, tancem
u tyče, který vyučuje
jako lektorka, tyč má
i v obýváku. Bydlí
v pěkném domě v Horním Jiřetíně se
svými dvěma syny, mladší hraje hokej
za Litvínov. Má přítele, ale nežijí spolu.
Snaží se jíst zdravě a nepřejídat se, ale
miluje sladké. Nejraději má vepřo knedlo zelo. Nesnáší mořské plody a nikdy
by nesnědla brouka.

Česká republika

Indická jídla v cibuláku
Prostřeno! v kuchyních
Ústeckého kraje je plné
překvapení. Soutěží čtyři
ženy a jediný muž.
ČR | Na severu Čech vaří lepá majitelka
pohřebního ústavu, vegetariánka, dva příznivci masa – klempířka Šárka a natěrač
Honza – i Katka, která ve svých dvaceti
letech bude už trojnásobnou maminkou.
V pondělí u Jany všichni valili oči.
Ač podniká v pohřebnictví, učí tanec
u tyče. A také ho předvedla. Jenže servírovaná kuřecí prsa byla až moc hořká
od sójové omáčky.
Klempířka Šárka se s ničím nepáře.
„Synovi jsem chtěla dokázat, že jsem
hravá,“ vysvětlila v úterý trojnásobná
maminka a dvojnásobná babička. „Dělám docela těžkou práci, mám skoro pořád hlad, mám ráda omáčky,“ přiznala
se. A po večeři pozvala kamaráda, imitátora z travesty show.
Vegetariánka Růžena je hinduistka.
Šárka se u ní ve středu trápila hlady. „Já
nebudu nikomu podstrojovat maso, dostanou zeleninu,“ prohlásila ale Růžena. „Nejvíc mě dostalo, že netradiční indickou kuchyni podávala v klasickém

Pestrá směsice soutěžících u stolu. Jana (zcela vlevo) má pohřební ústav
a tančí u tyče, Katka (vzadu) zase taktizuje a málo boduje. FOTO | FTV PRIMA
českém cibuláku,“ smála se Šárka.
A Katka taktizovala, bodovala nízko.
Sympaťák Honza si pro čtvrteční vaření vybral babiččiny recepty. Růženě navíc naplnil lilek sójovým masem. „Nepochopím, jak někdo může být vegetarián, bez masa bych umřel,“ přiznal domácí kutil a oddaný otec rodiny. Na večer u Honzy se nejvíc těšila Šárka, doufala, že se konečně pořádně nají. Salát s
mozzarellou, grilovaným lososem a salsou vůbec nevypadal zle. Vegetariánku
Růženu rozčílilo, že Katka plýtvala masem. „Ty to radši vyhodíš, než si to ne-

cháš přihřát?“ dorážela na Katku, které
se zdála její panenka málo propečená.
Vaření mladé maminky Kateřiny je
v pátek samý zmatek. Hostům vadí i hladová kočka, která se plete pod nohy. Nepovedené nudle zakalí drůbeží vývar,
který je přesolený. A kuřecí roláda se
při servírování poněkud rozpadá. Katka, která od pondělka taktizovala a nechovala se moc fair, sebekriticky přizná, že se jí to vlastně všechno vrátilo…
Na vítěze ale čeká 50 tisíc. Sledujte
Prostřeno! na Primě od 17.50 hodin, ať
víte, kdo si sumičku odnese.
(vlas)

Úterý: Šárka Cerhová (45)

Je vyučená švadlena,
pracuje však jako
klempířka. Je rozvedená. Žije v rodinném
domě v obci Velemyšleves-Zálezly. Baví ji
zvelebování vlastního
domu, čalounění a ráda štípe dříví. Často připravuje guláš a vepřo knedlo zelo.
Nejradši má klasické vepřové. Nesnáší
rajskou omáčku, rozhodně by nikdy nesnědla červa.

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z ÚSTECKÉHO KRAJE
Alu patra s Tamar chutney
Indická vegetariánská kuchyně přináší
zajímavou roládu pikantní chuti.

Středa: Růžena Gromanová (30)

Pracuje jako dělnice,
je vdaná a mají pětiletou dceru. Dlouho žila
v Anglii. Růžena je od
čtrnácti let vegetariánka, hinduistka. S rodinou žijí v domku
v Podbořanech. Nejraději si prý vaří
kávu. Upřednostňuje zeleninu a ovoce,
miluje sladké dezerty. Nesnáší maso,
ryby a samostatně připravená vajíčka.

Čtvrtek: Jan Ritter (37)

Živí se jako malíř a natěrač. Se ženou spolu
žijí 12 let, čtyři roky
jsou manželé. Mají pětiletou Verunku, manželka má z předešlého
vztahu ještě osmnáctiletou Týnku. Výhru by investoval do rekonstrukce bytu v Kadani. Je vášnivý
maniak v kuchyni a u grilu. Nejradši si
dá steaky na všechny způsoby. Nesnáší
mořské plody a nemusí vnitřnosti.

Ingredience: 4 středně velké brambory, 2 lžíce strouhaného kokosu, 2 lžičky
sezamových semínek, 2 lžičky hnědého
cukru, 2 lžičky čerstvého zázvoru, 2 čerstvé zelené chilli papriky, 1 lžíce čerstvých koriandrových listů, 2 lžičky koření garam masala, 1a půl lžičky soli, 2 polévkové lžičky citronové šťávy, 200 g
hladké mouky, půl lžičky kurkumy,
čtvrt lžičky pepře, 2 lžičky rozpuštěného másla, 100 ml vody, olej na smažení.
Tamar chutney: 8 zralých rajčat, 4 lžíce vody, 2 lžíce másla, 2 lžičky černého
hořčičného semínka, 2 či 3 čerstvé chilli, 2 bobkové listy, 1 celá skořice, 1 lžička kmínu, 2 lžičky mletého koriandru,
1 lžíce nastrouhaného čerstvého zázvoru, 1 stroužek česneku, 1 lžička soli,
4 lžíce hnědého cukru. Postup – náplň:
Dáme si uvařit brambory ve slupce, kte-

ré poté oloupeme. Do mísy si připravíme nastrouhaný kokos a dalších osm ingrediencí spolu s jednou lžičkou soli.
Brambory rozmačkáme vidličkou a smícháme s touto směsí. Necháme pořádně
vystydnout. Těsto: Spojíme mouku,
kurkumu, pepř a zbývající sůl dohromady. Poté vetřeme rozpuštěné máslo prsty do směsi. Postupně vléváme vodu
a vytvoříme těsto. Propracujeme, až je
těsto elastické a vláčné. Alu patra: Na
pomoučněném povrchu rozválíme z těsta obdélník o tloušťce asi 3 mm. Na obdélník rozetřeme náplň a pevně zamotáme jako roládu. Pak nožem nakrájíme
na asi centimetr a půl široká kolečka,
která smažíme v oleji na mírném ohni
až do zlatova (3 až 5 minut). Necháme
odsát přebytečný tuk na ubrousku. Na
Tamar chutney spaříme rajčata, rozmixujeme s vodou a zatím odložíme. Na
pánvi na středním ohni rozehřejeme
máslo a vhodíme tam hořčičná semínka. Pánev přikryjeme a necháme „vyprskat“. Pak zamícháme dovnitř zbytek
koření a zázvor a hřejeme asi minutu.
Do hrnce s česnekem a solí vložíme rajčata, zamícháme a vaříme odkryté 20 až
30 minut na mírném ohni. Ze začátku
občas zamícháme, když začne houstnout, mícháme častěji, až v hrnci nezbyde žádná tekutina. Pak do směsi zamícháme cukr a přidáme plamen. Se svižným mícháním povaříme 5 minut, až
vznikne hustá rajčatová omáčka. Vytáh-

neme bobkové listy a skořici. Dáme
chutney do misky a necháme vychladnout. Podává se v pokojové teplotě.
Staročeská cibulačka od babičky
Márinky
Zajímavý recept je kombinací krémové
cibulačky a orestovaných žampionů.

Ingredience: 5 až 6 žampionů, 5 až 6 cibulí, olej, kmín, sůl, pepř, troška bílého
vína, máslo, smetana, vývar, petrželka
nebo pažitka. Postup: Pokrájenou cibuli orestujeme s kmínem, zalijeme vývarem a vaříme 20 minut. Poté rozmixujeme a dolijeme vodu do potřebného
množství. Vaříme a přidáme smetanu.
Přidáme trošku vína, lehce povaříme
a dochutíme. Na pánvi si na másle osmažíme pokrájené žampiony, které do polévky přidáme až na závěr, povaříme je
asi jen 5 minut. Završíme kopečkem domácí šlehačky a lžičkou pokrájené petrželky nebo pažitky.

INZERCE

Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?
Může tohle být náhoda?
Dobrý den, je mi 69 let a před rokem mi lékař oznámil, že mi odcházejí ledviny. Pořád se to zhoršovalo, až to zastavily vaše minerály. Kreatinin mi z
290 klesl na 224 a po další kontrole u lékaře se hodnota kreatininu ustálila na 212. Nebudu muset tím pádem na dialýzu, která mi hrozila. Krevní tlak mám
120/80! Cholesterol 3,5. Také mně odezněly křeče v lýtkách a v prstech. Lépe spím, ráno vstávám radostně a celkově se cítím v lepší kondici. Podařilo
Josef Štěpán, Pardubice
se mi shodit 6 kg váhy, při svých 175 cm jsem vážil 100 kg. Mockrát děkuji a objednávám další 2 plechovky.
Dobrý den, rád bych vám poděkoval za minerály, které mi pomohly při pohybových bolestech, hlavně v kolenou, trápila mě dna a zácpa. Prsty u
nohou mně otékaly tak, že jsem často neobul ani botu. Užíval jsem 3x denně lék Milurit. Po jedné plechovce minerálů jsem bez otoků a bez prášků.
Lépe chodím, vyprazdňování je pravidelné, i můj praktický lékař mi minerály schvaluje, že je to jedině dobře pro moje tělo. Josef Živný, Krakovany
Vážení, řadu let trpím hypofunkcí štítné žlázy. Jejím sekundárním příznakem bylo i značné vypadávání vlasů. Cca po 3měsíčním
užívání Schindeleho minerálů tento příznak téměř vymizel. Manžel v loňském roce měl úraz s bolestivými následky v oblasti ramenního
kloubu, se značným omezením jeho pohyblivosti. Po využívání zhruba 1 plechovky vašich minerálů se hybnost ramenního kloubu značně
zlepšila a jeho bolest se ozývá jen sporadicky. Protože se jedná o vedoucí pravou ruku je zlepšení velmi významné z hlediska sebeobsluhy. Děkuji za zaslání další objednávky minerálů.
S pozdravem PhDr. Marie Renotiérová, Olomouc
Vážení, 21.10. oslavím 95 let pobytu na této planetě a nastřádala se mi za tu dobu hezká řádka neduhů, na které beru léky, většinou
dlouhodobě (revma, artróza, otoky, cholesterol, atd.). V březnu 2014 jsem objednala 4 plechovky vašich minerálů. První měsíc se žádný
zázrak nekonal a já si začala myslet své, už jsem vyhodila peníze za dost věcí, které mi vůbec nepomohly. Tady jsou moje zkušenosti po
4 plechovkách. Bolest v rameni, která mě budila v noci, a taktéž křeče v lýtkách, ustaly, na sonu prý se ztratila cysta na ledvině, pálení
v dlani (karpální tunel) je pryč a nepůjdu na operaci. Páteř nebolí, uklouzla jsem ve vaně a z výšky dopadla na záda. Vyměšování mám
Vlasta Strejcová, Plzeň
pravidelné a chutná mi. Dělám vám reklamu už jen tím, že vyjdu z domu.
Dobrý den, minerály užívám dva měsíce a za tu dobu se můj zdravotní stav začal upravovat. Je mi 57 let. Mám problémy s páteří.
Krční je špatně pohyblivá. Rehabilitace pomohla jen na chvíli. Ale co jsem začala užívat minerály, mohu lehce otáčet hlavou, ztuhlost je
pryč. Mám dosti veliké bolesti v kyčlích, do schodů se mi špatně chodí, ale i po rovině nic moc. Po 3 týdnech mně levá kyčel přestala
bolet. Pro mě to bylo něco nádherného. Pravá ještě bolí, ale mnohem méně. Závratě už nejsou tak intenzivní, pryč jsou křeče v lýtkách.
Jsem klidná, mám více energie, zlepšil se mi spánek. Mohu konečně začít znovu cvičit kalanetiku, denně v pohodě ujdu několik kilometrů
se psem, ještě nedávno jsem o tom mohla jen snít. Nevím, jestli jsem s něčím byla kdy takto spokojená.
Zdeňka Rezková, Děčín

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte plechovku minerálů zdarma a slevu na příští nákup.

Nebo snad podvod?
Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností s minerály pod celým jménem a městem.
Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby jim drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopitelné. Kdyby to nefungovalo, nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé.
Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina podléhá pravidelným kontrolám v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné informace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkontrolovat na našich
stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at, stejně jako více než férové ceny pro české zákazníky.

Placebo?

Oxid křemičitý

SiO2

61,9 g

Zinek

Zn

0,0098 g

Oxid hlinitý

Al2O3

15,7 g

Kobalt

Co

0,00115 g

Oxid draselný

K2O

3,49 g

Molybden

Mo

0,00018 g

Oxid železitý

Fe2O3

5,3 g

Bór

B

0,00003 g

Oxid vápenatý

CaO

1,6 g

Chrom

Cr

0,009 g

Oxid hořečnatý

MgO

1,58 g

Nikl

Ni

0,006 g

Oxid sodný

Na2O

1,94 g

Vanad

V

0,0121 g

Mangan

Mn

0,032 g

Fosfor

P

0,0044 g

Měď

Cu

0,044 g

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

Složení na 100 g prášku

Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnoha letech obtíží vsugerovat ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidé najednou dlouhodobě bez obtíží? Snížení hladiny cukru, cholesterolu, krevního
tlaku - v mnoha případech na zcela normální hodnoty? Odeznění mnohaletých migrén, různých gynekologických obtíží? Jak to,
že lidem najednou mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka? Proč se najednou daleko lépe všechno hojí? Atd. atd., mohli bychom
pokračovat. Zlepšení stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie a chuti do života už bereme skoro jako samozřejmost. A kdo
dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár týdnů obvykle nevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč.
A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rozemletá hornina. Je to směs životadárných prvků, aditivované palivo pro
tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo.
Stále za tak nízkou cenu*, že zbývá snad jen připustit si, že by to mohla být pravda.

Cena mletých minerálů v plechovce 595 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 560 Kč/1 kus, 3 ks = 545 Kč/1 kus, 4-5 ks = 515 Kč/1 ks, 6-11 ks = 490 Kč/1 ks, od 12 ks = 460 Kč/1 ks.
Ceny kapslí: 1 ks = 798 Kč, 2 ks = 766 Kč/1 kus, 3 ks = 746 Kč/1 kus, 4-5 ks = 716 Kč/1 ks, 6-11 ks = 691 Kč/1 ks, od 12 ks = 661 Kč/1 ks
Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2462 Kč (+ kniha zdarma).
* denní náklady 7-9 Kč, podle ceny za plechovku, tedy za cenu malé oplatky, levnější než třetinka piva nebo pytlík brambůrků.

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.

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

www.kamennezdravi.cz
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Česká republika

Kominík: Zemanovy
trenky nás zviditelnily
V reakci na „diverzní
akci“ skupiny Ztohoven
zkušený kominický
mistr Radek Zima říká:
„Falešných kominíků
jsou spousty. Jen u nás
se ale umí dostat až do
sídla prezidenta.“

Falešní kominíci s obřími trenkami,
které vlály nad Hradem.

ČR | Když členové kontroverzního
uskupení Ztohoven v přestrojení za kominíky vyšplhali na střechu Pražského
hradu, aby na stožár určený pro standartu vyvěsili obří červené trenky, netušili,
jakou tím tradičnímu řemeslu udělají
propagaci. „Nejsem si jistý, jestli je to
pro nás pozitivní, nebo negativní, ale
každopádně to reklama je,“ konstatoval
pobaveně kominický mistr Radek

Zima, který byl před pár dny hostem
Kauzy dne Rádia Impuls.
Co říká na to, že se skupinka lidí v kominických převlecích dostala bez problémů na střechu Pražského hradu, který by měl být jednou z nejpečlivěji hlídaných budov v Česku? „Dost často se
stává, že falešní kominíci vstupují do
nejrůznějších objektů. Samozřejmě ne,
pokud jde o sídlo prezidenta. V tom

INZERCE

www.ptc.cz
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Vysoká úspěšnost oproti běžné léčbě. Dokonale přesný paprsek
je šetrný ke zdravé tkáni. Chrání srdce a tím i budoucí život.
Během terapie i po ní můžete pracovat, bavit se a sportovat.
VOLEJTE 222 999 000
PIŠTE pacient@ptc.cz

Léčbu v Protonovém centru v Praze
hradí zaměstnanecké pojišťovny.

jsme patrně světová rarita,“ smál se znalec řemesla.
Falešné kominíky Zima rozděluje na
dvě skupiny, přičemž obě kazí jeho oboru dobrou pověst. Jednu tvoří lidé, kteří
se chtějí dostat do budov, aby v nich
mohli krást. Druhou pak představují ti,
kteří práci skutečně vykonávají, ale poněkud nestandardně. „Různé firmy pod
sebou sdružují desítky, někdy i stovky
nekvalifikovaných lidí, kterým udělají
odpolední školení a rozvážejí je po celém Česku i Slovensku. Pak obcházejí
vesnice a nízkou cenou získávají zakázky,“ upozornil v Rádiu Impuls.

Kominictví – šance pro
šikovné lidi bez práce
Byť přesná statistika není dostupná, odhaduje se, že v Česku je aktuálně zhruba patnáct set kominíků. „Kluků, kteří
se jdou po základní škole vyučit, je velmi málo. Máme ale ohromný nápor rekvalifikantů,“ poukázal Zima. Být kominíkem prý v Česku začalo být velmi populární a moderní. Úroveň jednotlivých
rekvalifikačních kurzů je podle něj ale
velmi rozdílná.
Zima je přesvědčený, že tohle řemeslo má stále perspektivu. Aby ne. Vždyť s
kominíky si lidé spojují štěstí, a to už od
dob Marie Terezie. Císařovna byla údajně velmi přísná a ráda na vše dohlížela.
Když jednou procházela po schodišti
pro služebnictvo, potkala kominíka, který scházel dolů. „Zeptala se muže, co na
místě pohledává, načež ten jí odvětil, že
čistil komín. Aby se přesvědčila, že mluví pravdu, dotkla se ho, a když viděla, že
si začernila prst, pronesla: ‚Tak to máš
štěstí'. Lidovou tvořivostí se to pak malinko přeházelo.“ vylíčil prapůvod známého rčení Zima.
(vrm)

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Nazpívat se dá
i Dotazník,
dokázali Rezek
se Zagorovou

Slova písniček můžou mít nejrůznější
formu. Hana Zagorová a Petr Rezek
v roce 1977 nazpívali formulář. Jejich
Dotazník však odhaluje víc než jen
nudná data. Textař Zdeněk Borovec
do slov vtělil intimní zpověď zamilovaného páru.
„Nápad to byl geniální. Mne ale nepřekvapil, protože Zdeněk Borovec
přišel vždy s něčím nevšedním,“ zavzpomínal Rezek na rádiu Český Impuls AM 981. Dotazník se stal hitem
během dvou týdnů. Dveře do rádia
mu otevřel předchozí duet Hany Zagorové a Petra Rezka Duhová víla, který
měl obrovský úspěch.
Tvoje profese? Je mé hobby.
Bydliště? No, šlo by.
Čí jsi syn? Své doby.
Což tam ani nebudem psát...
(Hudba: Lynsey de Paul, Michael
Moran, text: Zdeněk Borovec)
Jak dlouho probíhalo nahrávání
písničky Dalibora Jandy Oheň,
voda, vítr? To odhalí Hudební kalendář rádia Český Impuls dnes
v 11:30.
Nová stanice Ráááádia Impuls vysílá na středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo poslouchejte na
www.ceskyimpuls.cz.

Kniha za

29 Kč

Tomáš Kabát

29 Kč
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0,99 EUR

Vychází každý měsíc!

Nyní 25. 9. 2015
ve všech traikách
a na www.nasevojsko.eu
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ČT1
6.00

Herbář 6.25 Banánové rybičky 7.05
Polopatě 8.00 Tři chlapi v chalupě
8.50 Náhrdelník (1/12) 9.40 Gejzír
10.10 Všechnopárty 11.05 Otec Brown

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.00
15.05
16.40
17.35
18.25
18.55
19.00
19.45

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Králi, já mám nápad
Královny kouzelného lesa
Škola základ života
Chlap na toboganu
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
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ZÁBAVA

NOVA
6.05
6.30
6.55
7.20
7.45
8.15
8.40
9.10
10.10
10.45
13.10
14.40
17.05
18.15
18.45
19.30

Senzační Spider-Man (11)
Král džungle (24)
Návrat do budoucnosti (7)
Show Toma a Jerryho (5)
Jak vycvičit draky (13)
Rodinka (5)
Comeback
Koření
Volejte Novu
SuperStar
Výměna manželek II
Kate & Leopold
Rady ptáka Loskutáka
Comeback
Comeback
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

KOMEDIE

15

Prima
6.00
6.40
7.10
7.45
8.50
9.15
12.10
14.50
16.55
18.10
18.55
19.25
19.40
19.55

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club (8)
Autosalon
Autosalon Extra
Bouřlivé víno
Komedie (ČR, 1976)
Líbáš jako Bůh
Romantická komedie (ČR, 2009)
Vraždy v Midsomeru XI
Krimiseriál (VB, 2008)
Gondíci, s. r. o.
Karolína, domácí kuchařka
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

ZÁBAVA

Nova Cinema
5.15 Svět Nova Cinema 5.50 Doktorka z Dixie IV (8)
6.40 Poldové a zloději 8.25 Odložené případy III
(12) 9.15 Franklin a Bash IV (6) 10.20 Gilmorova
děvčata IV (9) 11.15 Můj pes Skip, rodinné drama
(USA, 2000) 13.05 Green Lantern, sci-fi film (USA,
2011) 15.25 Šifra mistra Leonarda, thriller (USA,
2006) 18.15 Křupan, komedie (USA, 2000) 20.00
Válečný kůň, válečné drama (USA, 2011) 22.50 Na
dotek, romant. drama (USA, 2004) 0.50 Nejhorší
obavy, akční film (USA/N, 2002)

Prima cool
7.05 Ninja faktor po americku IV (13) 7.55 Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (11, 12) 9.55 Stav ohrožení (2) 10.55 Kravaťáci IV (10) 11.55 Top Gear XVIII
(5) 13.10 Pevnost Boyard (4) 15.15 Simpsonovi VII
(2) 15.45 Simpsonovi VII (3) 16.15 Simpsonovi VII
(4) 16.45 Hrajeme s Alim 17.20 Re-play 17.55 Applikace 18.30 Simpsonovi VII (5) 18.55 Simpsonovi
VII (6) 19.30 Simpsonovi VII (7) 20.00 X-Men, sci-fi film (USA, 2000) 22.10 Srážka s mimozemšťanem, komedie (USA, 2011) 0.15 Hrajeme s Alim
0.50 Re-play 1.20 Applikace 1.55 Srážka s mimozemšťanem, komedie (USA, 2011) 3.30 Dexter VI
(11) 4.20 Pevnost Boyard (4)

Prima love

20.00 Zázraky přírody
21.10 Galashow s latinou 2015
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.35 Neřízená střela
Komedie (VB, 2010). Hrají
B. Nighy, E. Bluntová, R. Grint,
R. Everett, M. Freeman a další
0.10 Schimanski
Smrtící láska. Kriminální cyklus
(N, 2000)
1.40 Televizní memoáry Gustava
Broma
2.25 Sama doma
4.00 Chalupa je hra
4.40 Bydlení je hra
5.05 Zahrada je hra
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

20.20 Probudím se včera
Komedie (ČR, 2012). Hrají
J. Mádl, E. Josefínková, F. Blažek,
V. Preiss a další
22.55 Osamělý mstitel
Thriller (USA/N, 2003). Hrají
V. Diesel, L. Tate, J. Fernández,
S. Eastin, T. Olyphant a další
1.00 Paranormal Activity 4
Horor (USA, 2012). Hrají K. Featherstonová, K. Newtonová,
M. Shively, A. Leeová a další.
Režie H. Joost, A. Schulman
2.30 Novashopping
3.00 Prásk!
4.05 DO-RE-MI
4.50 Novashopping

20.15 Česko Slovensko má talent
21.35 Něco na té Mary je
Romantická komedie (USA, 1998).
Hrají C. Diazová, M. Dillon, B. Stiller a další. Režie B. Farrelly
0.15 Street Kings 2: Město aut
Thriller (USA, 2011). Hrají R. Liotta,
S. Hatosy, S. Normanová a další.
Režie Ch. Fisher
2.10 Psycho
Thriller (USA, 1960). Hrají A. Perkins, J. Leighová, J. Gavin, M. Balsam a další. Režie A. Hitchcock
3.55 Něco na té Mary je
Romantická komedie (USA, 1998).
Hrají C. Diazová, M. Dillon, B. Stiller a další. Režie B. Farrelly

7.20 Jak se staví sen 8.25 Ošklivka Betty II (10, 11)
10.15 Chirurgové VIII (7) 11.15 Deník zasloužilé
matky IV (11, 12) 12.10 Jak jsem poznal vaši matku
VIII (5, 6) 13.05 Chůva k pohledání II (11) 13.40
Bouřlivé víno 16.25 Closer VI (1) 17.15 New Look
17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA III (3)
18.55 Jak jsem poznal vaši matku VIII (7, 8) 19.50
Chůva k pohledání II (12) 20.15 Tajemné vraždy,
drama (Kan., 2014) 22.15 Na doživotí II (10) 23.10
Nejšílenější úchylky IV (1) 23.40 Closer VI (1) 0.35
Volejte Věštce 2.45 Nejšílenější úchylky IV (1) 3.10
Paničky z Beverly Hills II (2) 3.55 Famílie IV (2)
4.40 Vraždy v Kitzbühelu X (11)

Fanda
8.00 Hvězdná brána: Atlantida II (4) 8.45 MotoGP - VC
Aragonie (závod MotoGP) 9.50 AC Sparta Praha APOEL Nikósie 11.45 FC Slovan Liberec - Olympique
Marseille 13.50 Element 14.05 Arrow II (21) 15.15
Kobra 11 XIV (3) 16.10 Hvězdná brána: Atlantida II (4)
17.00 Eco Challenge Nový Zéland (4) 17.50 Město
v ohrožení 19.30 Hvězdná brána: Atlantida II (5)
20.20 Obávaný bojovník, akční film (HG/Čína/USA,
2006) 22.15 Flákači, krimikomedie (USA, 2001) 23.55
K.O. Night 0.55 European Poker Tour 2015 (35)
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.35 Bolkoviny
7.20 Škola základ života. Komedie (ČR,
1938) 8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30 Objektiv
11.05 Šípková Růženka (5/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Trampoty vodníka Jakoubka
Pohádka (ČR, 2005)
14.05 Ty, ty, ty, Moneti!
Pohádka (ČR, 1996)
14.45 Pozdní léto
Psychodrama (ČR, 1974). Hrají
V. Galatíková, D. Medřická a další
16.15 Po stopách hvězd
16.45 Sňatky z rozumu (5/5)
Seriál (ČR, 1968). Hrají J. Vala,
V. Ráž, J. Jirásková a další
18.25 Herbář
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Četnické humoresky (9/39)
Svatba. Krimiseriál (ČR, 1997).
Hrají T. Töpfer, I. Trojan, P. Kostka,
P. Doucek, Z. Herfortová
21.15 168 hodin
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Samotáři
Komedie (ČR, 2000). Hrají
J. Schneiderová, S. Rašilov a další
23.35 Nicolas Le Floch
Fantom Královské ulice. Histor.
seriál (Fr., 2009)
1.15
Profil zločinu IV
Pohřešovaní. Krimiseriál (Fr., 2012)
2.10 Čtyři v tom 3
2.55 Hobby naší doby
3.25 13. komnata Veroniky Kašákové
3.50 Sváteční slovo geologa a spisovatele Václava Cílka

NOVA
6.10
6.35
7.00
7.30
7.55
8.20
8.50
10.10
11.10
12.30
14.15
16.10
18.15
18.45
19.30
20.20
22.40
23.15

1.10

1.55
2.25
2.55
4.05

Senzační Spider-Man (12)
Král džungle (25)
Návrat do budoucnosti (8)
Show Toma a Jerryho (6)
Jak vycvičit draky (14)
Kutil Tim (14)
Seriál (USA, 1991)
Žabí král aneb Železný Jindřich
Pohádka (N, 2008)
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným (44)
Duchové Vánoc. Komediální seriál
(ČR, 2013)
Flintstoneovi
Komedie (USA, 1994). Hrají
J. Goodman, E. Perkinsová a další
Příště budeme chytřejší, staroušku!
Komedie (ČR, 1982). Hrají
K. Augusta, F. Peterka a další
Můj brácha má prima bráchu
Komedie (ČR, 1975). Hrají
L. Šafránková, J. Hrušínský a další
Comeback
Slepák. Sitcom (ČR, 2010)
Comeback
Křeslo. Sitcom (ČR, 2008)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Nebezpečné hry 2
Thriller (USA, 2004). Hrají S. Wardová, L. Arcieriová, I. Washington,
T. Denison a další
Kriminálka Miami II (20)
Přísaha. Krimiseriál (USA, 2004).
Hrají D. Caruso, K. Alexanderová,
R. Cochrane, E. Procterová a další
Novashopping
Volejte Novu
Áčko
DO-RE-MI

6.00
7.05
7.35
8.10
9.20
9.50
11.00
11.45
12.40
13.25
13.45
15.50
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.30

0.15

1.10
2.10

3.45

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club (9)
Tajemství války (7)
Prima ZOOM Svět
Vraždy mezi muškáty II (11)
Křivák. Krimiseriál (N, 2012)
Partie
Jak se staví sen
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Big Ben II (5)
Smrt o masopustu. Krimiseriál
(N, 1999)
Vraždy v Midsomeru XII
Osudná třináctá jamka. Krimiseriál
(VB, 2009)
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vinaři II (6)
Terapie. Komediální seriál (ČR,
2015). Hrají V. Postránecký,
M. Taclík, P. Liška, J. Čvančarová,
L. Noha. Režie P. Nikolaev
Zelený sršeň
Akční komedie (USA, 2011). Hrají
S. Rogen, C. Diazová, T. Wilkinson
a další. Režie M. Gondry
Vegas (7)
Zkažené sémě. Krimiseriál (USA,
2012). Hrají D. Quaid, M. Chiklis,
C. A. Mossová a další
Tajemství války (7)
Byla jednou jedna láska
Romantická komedie (USA,
2008). Hrají Z. Deschanelová,
J. Gordon-Levitt, G. Arend a další.
Režie M. Webb
Zelený sršeň

5.35 Jak vycvičit draky (13), anim. seriál (USA,
2012) 6.00 Recept na pohromu, komedie (USA,
2003) 7.45 Křupan, komedie (USA, 2000) 9.25
Kate & Leopold, romant. komedie (USA, 2001)
11.55 Koření 12.50 Válečný kůň, válečné drama
(USA, 2011) 15.35 Probudím se včera, komedie (ČR,
2012) 18.10 Vzpomínky II (12, 13), krimiseriál (USA,
2012) 20.00 Dannyho parťáci, krimikomedie (USA,
2001) 22.20 Kill Bill, akční film (USA, 2003) 0.25
Nebezpečná identita (16), krimiseriál (USA, 2011)

Prima cool
7.05 Ninja faktor po americku IV (14) 7.55 Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (4) 8.55 Applikace
9.30 Stav ohrožení (3) 10.30 Kravaťáci IV (11) 11.30
Top Gear XVIII (6) 12.35 Pevnost Boyard (5) 14.55
Simpsonovi VII (5) 15.25 Simpsonovi VII (6) 15.55
Simpsonovi VII (7) 16.25 X-Men 18.30 Simpsonovi
VII (8) 18.55 Simpsonovi VII (9) 19.30 Simpsonovi
VII (10) 20.00 Den, kdy se zastavila Země, akční
sci-fi film (USA, 2009) 22.15 Živí mrtví V (3) 23.10
American Horror Story: Coven (6) 0.05 Den, kdy se
zastavila Země 2.10 Živí mrtví V (3) 2.55 American
Horror Story: Coven (6) 3.35 Dexter VI (12) 4.25
Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (4)

Prima love
8.20 Božské dorty IV (3) 8.45 New Look 9.25
Ošklivka Betty II (12) 10.20 Ošklivka Betty II (13)
11.15 Chirurgové VIII (8) 12.15 Deník zasloužilé
matky IV (13, 14) 13.10 Jak jsem poznal vaši matku
VIII (7, 8) 14.05 Chůva k pohledání II (12) 14.35
McBride: Vždy věrný 16.25 Closer VI (2) 17.20
Ricardovy recepty X (55) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA III (4) 18.55 Jak jsem poznal
vaši matku VIII (9) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku VIII (10) 19.50 Chůva k pohledání II (13)
20.15 Vzpomínky na Afriku, romantický film (USA
1985) 23.50 Chirurgové IX (3) 0.45 Nejšílenější
úchylky IV (2) 1.20 Closer VI (2) 2.15 Volejte Věštce
4.20 Paničky z Beverly Hills II (3) 5.05 Famílie IV (3)

pondělí 5. října 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení IV 9.55 Na
cestě po Kantábrii 10.20 Postřehy
odjinud 10.30 168 hodin 11.00 Doktor
Martin (6)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
Seriál (USA, 2000-2001)
14.45 To je vražda, napsala
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Vraždy na severu
Zkouška nehtů. Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Vlak
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1979)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Labyrint (6/7)
Krimiseriál (ČR, 2015). Hrají J. Langmajer, Z. Kanóczová, S. Majer a další
21.05 Rudyho má každý rád (6/12)
Kapr, nebo králík. Sitcom (ČR, 2015)
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista
23.10 Na stopě
23.35 Profesionálové
0.30 AZ-kvíz
0.55 Kalendárium
1.10
Pod pokličkou
1.30 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Všechnopárty
2.50 Dobré ráno
5.20 Postřehy odjinud

NOVA
5.55
8.45
9.05
10.00
11.30
12.00
12.35
12.45
13.40
14.40
15.35
16.58
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

22.35

23.20
0.20
1.05
1.35
4.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2885)
Můj přítel Monk
Detektivní seriál (USA, 2002)
Kutil Tim (15)
Seriál (USA, 1991)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie IV (9)
Seriál (USA, 2015)
Odložené případy III (13)
Debut. Krimiseriál (USA, 2005)
Dr. House VI (13)
Tah na branku. Seriál (USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (373)
Den živelních katastrof. Seriál
(ČR, 2012)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas (21)
Krimiseriál (USA, 2000)
Ulice (2886)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kameňák 3
Komedie (ČR, 2005). Hrají
V. Vydra, J. Paulová, M. Vašut,
J. Laufer, H. Čížková a další
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (21)
Traumatické zranění. Krimiseriál
(USA, 2012)
Černá listina (9)
Anslo Garrick č. 16. Krimiseriál
(USA, 2013)
Kriminálka Las Vegas (21)
Střepiny
Novashopping
Novashopping

6.20
6.50
7.20
9.10
10.15
12.15
13.15

14.30

15.25
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.50
23.55
1.05

3.20

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (10)
M.A.S.H (41, 42)
To je vražda, napsala VIII (11)
Ďábelský tanec. Krimiseriál
(USA, 1989)
Místo činu: Kolín (13)
Klidnou rukou. Krimiseriál
(N, 2009)
Hawaii 5-0 IV (17)
Pod povrchem. Krimiseriál
(USA, 2014)
Návrat komisaře Rexe IX (2)
Ráže 7,65. Krimiseriál (Rak./It.,
2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Policejní bažanti V (7)
Smlouva s ďáblem. Krimiseriál
(Kan., 2013). Hrají M. Peregrymová,
G. Smith, E. Okumaová a další
Loď snů (18)
Šanghaj. Romantický seriál
(N, 2006-2012)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (11)
Sumec. Komediální seriál (ČR,
2015). Hrají M. Dejdar, F. Blažek,
V. Hybnerová, M. Zounar a další
TOP STAR magazín
Gondíci, s. r. o.
Show Leoše Mareše
Amelia
Romantický film (USA, 2009).
Hrají H. Swanková, R. Gere,
E. McGregor a další. Režie
M. Nairová
Prima ZOOM Svět

5.30 Svět Nova Cinema 6.10 Jak vycvičit draky (14)
6.35 Nová cestománie 7.05 Recept na pohromu
8.45 Vzpomínky II (12, 13) 10.45 Můj brácha má
prima bráchu, komedie (ČR, 1975) 12.45 Příště
budeme chytřejší, staroušku!, komedie (ČR, 1982)
14.45 Dannyho parťáci, krimikomedie (USA, 2001)
17.05 Pobuda, komedie (Fr., 2005) 19.00 Gilmorova děvčata IV (10), seriál (USA, 2003) 20.00 Salon
krásy, komedie (USA, 2005) 22.05 Zelený svět,
komedie (USA, 1996) 0.45 Zachraň mě V (1)

Prima cool
7.00 Autosalon 8.20 Akta X VII (15) 9.35 Vítejte
doma VI (3) 10.35 Futurama III (14) 11.05 Jmenuju
se Earl II (14) 11.35 Bořiči mýtů V (10) 12.40 Top Gear
XVIII (5) 13.45 Jmenuju se Earl II (15) 14.15 Simpsonovi VII (8) 14.45 Simpsonovi VII (9) 15.15 Simpsonovi VII (10) 15.45 Applikace 16.15 Futurama III (15)
16.45 Bořiči mýtů V (11) 17.50 Grimm II (5) 18.50
Simpsonovi VII (11) 19.20 Simpsonovi VII (12) 19.50
Simpsonovi VII (13) 20.15 Ospalá díra II (13) 21.25
Teorie velkého třesku II (16) 22.00 Da Vinciho
démoni (3) 23.10 Ohnivý armagedon (1/2),
katastrofický film (USA, 2012) 1.10 Ospalá díra II (13)
2.00 Da Vinciho démoni (3) 2.50 Ospalá díra (2)

Prima love
8.15 Vinaři II (6) 9.30 Loď snů (17) 11.25 Paničky
z Orange County (8) 12.25 Ukliďte si! (8) 12.55
Deník zasloužilé matky IV (15) 13.25 Deník zasloužilé matky IV (16) 13.55 Jak jsem poznal vaši matku
VIII (9) 14.25 Jak jsem poznal vaši matku VIII (10)
14.55 Chůva k pohledání II (13) 15.25 Chirurgové IX
(3) 16.25 Diagnóza vražda VIII (14) 17.20 Ricardovy
recepty X (56) 17.55 Vítejte doma VI (4) 18.55 Jak
jsem poznal vaši matku VIII (11) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (12) 19.50 Chůva k pohledání
II (14) 20.15 Myšlenky zločince VIII (11) 21.15 Sběratelé kostí (19) 22.15 TOP STAR magazín 23.20
Sběratelé kostí (19) 0.15 Volejte Věštce 2.20 Diagnóza vražda VIII (14)

Celadrin™
Extra Silný

pro silné
a zdravé klouby

doplněk stravy

Díky Barny’s Celadrinu
moje kolena nejsou
ještě dostatečně stará.
Jan Rosák

Byl jsem tedy trpělivý. V mém případě se
po poctivém využívání všech těch produktů neukázalo vlastně nic.
Změna přišla až s tím, když jsem objevil Barny’s Celadrin™.

Ten, kdo Barny‘s Celadrin™ na klouby vyzkoušel, určitě pochopí, proč
jsem mu propůjčil svoji tvář.
Prostě proto, že jsem Celadrinu vděčný
a také proto, že se rád dávám dohromady s odborníky. Vyzkoušel jsem opravdu
mnoho přípravků na klouby, které se dle
pokynů výrobců mají užívat dlouhodobě.
Prof. Guy Vann
Elsacker DrSc.
Celadrin™ je
známá značka
a v tomto směru
Celadrin™ v ČR
opravdu nemá
konkurenta. Odlišnost však vidím
v tom, že Barny’s
Celadrin™ působí jinak než přípravky
s obsahem kolagenu, anebo třeba glukosaminu sulfátu. Je mnohem rychlejší
a má zcela jiný mechanismus účinku.

Barny’s Celadrin™ v mém případě
funguje spolehlivě a rychle. Ranní
ztuhlost kloubů zázračně zmizela a nejenom to.
Manželka často v mém občanském průkazu klepe na datum mého narození a já
na oplátku klepu na Barny’s Celadrin™.
Pak si jdu si v klidu hrát třeba tenis.
Emeritní president kanadské
obchodní komory,
člen správní rady
Anglo - American University
- Ing. Peter Formánek

Barny’s Celadrin™
je můj přípravek
na klouby. Celadrin™ je nejenom v Kanadě,
ale i ve světě doporučovaným a respektovaným prostředkem na klouby. V Kanadě si
vážíme značek jako je Celadrin™, protože
dělají Kanadě dobré jméno.

Celadrin™ je
významným
partnerem FIMS
FIMS je Mezinárodní federace
odborníků při
Mezinárodním
olympijském výboru. Jsme pyšní
na skutečnost, že
Celadrin je partnerem FIMS. Celadrin™
je respektovaný nejenom lokálně
v České republice, ale po celém světě.
Věříme, že to je záruka spokojenosti pro
zákazníky.
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení IV 9.55 Na
cestě po střední Číně 10.25 Reportéři
ČT 11.05 Po stopách hvězd 11.30
Rudyho má každý rád (6/12)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
Seriál (USA, 2000-2001)
14.45 To je vražda, napsala
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.25 V porodnici
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1981)
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nemocnice na kraji města po
dvaceti letech (11/13)
Zatnuté zuby. Seriál (ČR, 2003).
Hrají J. Abrhám, A. Čunderlíková,
S. Rašilov, E. Balzerová a další
21.00 Tajemství rodu Jiřího Mádla
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.55 Hercule Poirot
Krádež klenotů v hotelu Grand
Metropolitan. Seriál (VB, 1993)
22.45 Na stopě
23.10 Otec Brown
Létavice. Detekt. seriál (VB, 2013)
0.00 AZ-kvíz
0.25 Toulavá kamera
0.55 Objektiv
1.25 Zajímavosti z regionů

NOVA
5.55
8.45
9.05
9.55
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.58
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

21.35
22.45

23.35
0.35
1.25
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2886)
Kameňák 3
Komedie (ČR, 2005)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie IV (10)
Seriál (USA, 2015)
Odložené případy III (14)
Odpoledne pod psa. Krimiseriál
(USA, 2005)
Dr. House VI (14)
Od pěti do devíti. Seriál
(USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (374)
Dneska není včera. Seriál (ČR, 2012)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas (22)
Komplexní hodnocení. Krimiseriál
(USA, 2000)
Ulice (2887)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (599)
Nemusíš se bát. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Víkend
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (22)
Otrávený motiv. Krimiseriál
(USA, 2012)
Černá listina (10)
Anslo Garrick č. 16 - Dokončení.
Krimiseriál (USA, 2013)
Kriminálka Las Vegas (22)
Dr. House VI (14)
Novashopping

6.25
6.55
7.30
9.20
10.20
12.20

13.20

14.35

15.30

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.35
0.35
1.35
2.35
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Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (11)
M.A.S.H (43, 44)
To je vražda, napsala VIII (12)
Čarodějná kletba. Krimiseriál
(USA, 1989)
Místo činu: Kolín (14)
Pokání. Krimiseriál (N, 2009)
Hawaii 5-0 IV (18)
Setkání po letech. Krimiseriál
(USA, 2014). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
Návrat komisaře Rexe IX (3)
Čínské stíny. Krimiseriál (Rak./It.,
2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Policejní bažanti V (8)
Otřesená důvěra. Krimiseriál (Kan.,
2013). Hrají M. Peregrymová,
G. Smith, E. Okumaová a další
Loď snů (19)
San Francisco. Romantický seriál
(N, 2006-2012). Hrají S. Rauch,
H. Kellerová, H. Naumann a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Cesty domů III (348)
Na útěku. Rodinný seriál (ČR, 2015).
Hrají A. Švehlík, M. Plánková,
J. Štěpnička, J. Janěková a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Show Leoše Mareše
Kriminálka Stuttgart V (15)
Čekej do tmy. Krimiseriál (N, 2013)
Spravedlnost v krvi III (20)
Právo silnějšího. Seriál (USA, 2013)
Slunečno, místy vraždy IV (2)

6.00 Show Toma a Jerryho (5) 6.25 Senzační Spider-Man (12) 6.50 Můj přítel Monk 8.15 Gilmorova
děvčata IV (9) 9.10 Doktorka z Dixie IV (9) 10.00
Odložené případy III (13) 11.10 Pobuda 13.10 90210:
Nová generace (6) 13.55 Gilmorova děvčata IV (10)
15.15 Salon krásy 17.15 Království II (20) 18.10 Franklin a Bash IV (7) 19.00 Gilmorova děvčata IV (11)
20.00 Frekvence, thriller (USA, 2000) 22.25 Životní
zkouška, akční film (USA, 2000) 1.00 Zachraň mě
V (2), seriál (USA, 2010)

Prima cool
8.20 Akta X VII (16) 9.35 Vítejte doma VI (4) 10.35
Futurama III (15) 11.05 Jmenuju se Earl II (15) 11.35
Bořiči mýtů V (11) 12.40 Top Gear XVIII (6) 13.45
Jmenuju se Earl II (16) 14.15 Simpsonovi VII (11-13)
15.45 Teorie velkého třesku II (16) 16.15 Futurama
IV (1) 16.45 Bořiči mýtů V (12) 17.50 Grimm II (6)
18.50 Simpsonovi VII (14-16) 20.15 Top Gear XXII (1)
21.25 Teorie velkého třesku II (17) 21.55 Partička
22.40 Cesty k úspěchu 22.55 Shorts 23.25 Ohnivý
armagedon (2/2), katastrofický film (USA, 2012)
1.25 Partička 2.10 Slečna zamilovaná, komedie
(USA, 2009) 3.40 Ospalá díra (3) 4.25 Grimm II
(6) 5.05 Ospalá díra (3)

Prima love
8.05 Přístav (11) 9.20 Loď snů (18) 11.25 Paničky
z Orange County II (1) 12.25 Ukliďte si! (9) 12.55
Deník zasloužilé matky IV (17, 18) 13.55 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (11, 12) 14.55 Chůva k pohledání II (14) 15.25 Slunečno, místy vraždy IV (6) 16.25
Diagnóza vražda VIII (15) 17.20 Ricardovy recepty X
(57) 17.55 Vítejte doma VI (5) 18.55 Jak jsem poznal
vaši matku VIII (13) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku VIII (14) 19.50 Chůva k pohledání II (15) 20.15
Castle na zabití VII (14) 21.15 Sběratelé kostí (20)
22.15 Podvádíš mě! X (8) 23.15 Sběratelé kostí (20)
0.10 Volejte Věštce 2.15 Diagnóza vražda VIII (15)
3.00 Paničky z Beverly Hills II (4) 3.45 Famílie IV
(4) 4.30 Vraždy v Kitzbühelu X (12)

středa 7. října 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení IV 9.55 Na
cestě po severu Etiopie 10.35 13. komnata Veroniky Kašákové 11.05 Tajemství rodu Jiřího Mádla

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
Seriál (USA, 2000-2001)
14.45 To je vražda, napsala
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Soud
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1978)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 První republika (6)
Seriál (ČR, 2014). Hrají J. Vlasák,
J. Koleník, J. Vyorálek a další
21.40 Čtyři v tom 3
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Profil zločinu IV
Reminiscence. Krimiseriál (Fr., 2013)
23.25 Kriminálka Paříž
Černá magie. Krimiseriál (Fr., 2011)
0.15 AZ-kvíz
0.40 Máte slovo s M. Jílkovou
1.40 Na stopě
2.10 Dobré ráno
4.40 Romantická Lednice a Valtice
5.00 Malá farma
5.20 Sváteční slovo geologa a spisovatele Václava Cílka

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.45
13.40
14.40
15.35
16.58
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40

23.05

0.55

1.45
2.15
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2887)
Ordinace v růžové zahradě 2 (599)
Kutil Tim (16)
Seriál (USA, 1991)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk (1)
Detektivní seriál (USA, 2002)
Odložené případy III (15)
Azyl. Krimiseriál (USA, 2005)
Dr. House VI (15)
Soukromé životy. Seriál
(USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (375)
Pan Dokonalý. Seriál (ČR, 2012)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas (23)
Škrtič. Krimiseriál (USA, 2000)
Ulice (2888)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Doktoři z Počátků (122)
Poslední trik. Seriál (ČR, 2015).
Hrají M. Stránský, L. Termerová,
M. Vašut, N. Konvalinková a další
Cellular
Thriller (N/USA, 2004). Hrají
K. Basingerová, Ch. Evans, J. Statham, E. Ch. Olsen a další
Kriminálka Las Vegas (23)
Škrtič. Krimiseriál (USA, 2000).
Hrají P. Guilfoyle, W. L. Petersen,
M. Helgenbergerová a další
Novashopping
Dr. House VI (15)
Kutil Tim (16)

6.20
6.50
7.25
9.15
10.15
12.15
13.20
14.30

15.25

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.50
0.50

1.50
2.50

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (12)
M.A.S.H (45, 46)
To je vražda, napsala VIII (13)
Vražda ve filmovém studiu. Krimiseriál (USA, 1989)
Místo činu: Kolín (15)
Chladné srdce. Krimiseriál
(N, 2009)
Hawaii 5-0 IV (19)
Na život a na smrt. Krimiseriál
(USA, 2014)
Návrat komisaře Rexe IX (4)
Nauč se řemeslu. Krimiseriál
(Rak./It., 2009).
Policejní bažanti V (9)
Velké stěhování. Krimiseriál (Kan.,
2013). Hrají M. Peregrymová,
G. Smith, E. Okumaová a další
Loď snů (20)
Rio de Janeiro. Romantický seriál
(N, 2006-2012). Hrají S. Rauch,
H. Kellerová, H. Naumann a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (12)
Striptýz na fakturu. Komediální
seriál (ČR, 2015). Hrají M. Dejdar,
F. Blažek, V. Hybnerová a další
Show Jana Krause
Kinobazar
Show Leoše Mareše
Hawaii 5-0 III (11)
Strážce. Krimiseriál (USA, 2012).
Hrají A. O’Loughlin, S. Caan,
D. D. Kim, G. Parková a další
Zrozeni k zabíjení? II (5)
Slunečno, místy vraždy IV (3)

6.35 Show Toma a Jerryho (6) 7.00 Senzační Spider-Man (12) 7.25 90210: Nová generace (6) 8.15
Gilmorova děvčata IV (10) 9.05 Doktorka z Dixie IV
(10) 9.55 Odložené případy III (14) 10.50 Franklin
a Bash IV (7) 12.00 90210: Nová generace (7) 12.45
Království II (20) 13.40 Gilmorova děvčata IV (11)
15.00 Frekvence 17.15 Království II (21) 18.10 Franklin a Bash IV (8) 19.00 Gilmorova děvčata IV (12)
20.00 Bláznivá, zatracená láska 22.15 Sexy tým
0.10 Zachraň mě V (3)

Prima cool
7.00 Autosalon 8.20 Akta X VII (17) 9.35 Vítejte
doma VI (5) 10.35 Futurama IV (1) 11.05 Jmenuju
se Earl II (16) 11.35 Bořiči mýtů V (12) 12.40 Top
Gear XXII (1) 13.45 Jmenuju se Earl II (17) 14.15
Simpsonovi VII (14-16) 15.45 Teorie velkého třesku
II (17) 16.15 Futurama IV (2) 16.45 Bořiči mýtů V
(13) 17.50 Grimm II (7) 18.50 Simpsonovi VII (17)
19.20 Simpsonovi VII (18) 19.50 Simpsonovi VII (19)
20.15 Moto cestou necestou 21.25 Teorie velkého
třesku II (18) 21.55 Partička 22.45 Cinema Tipy
23.15 Miss březen, komedie (USA, 2009) 1.10
Partička 1.50 Miss březen 3.15 Ospalá díra (4) 4.00
Grimm II (7) 4.40 Ospalá díra (4)

Prima love
8.15 Cesty domů III (348) 9.30 Loď snů (19) 11.30
Paničky z Orange County II (2) 12.30 Ukliďte si!
(10) 12.55 Deník zasloužilé matky IV (19, 20) 13.55
Jak jsem poznal vaši matku VIII (13, 14) 14.55
Chůva k pohledání II (15) 15.25 Castle na zabití VII
(14) 16.25 Diagnóza vražda VIII (16) 17.20 Ricardovy recepty X (58) 17.55 Vítejte doma VI (6) 18.55
Jak jsem poznal vaši matku VIII (15, 16) 19.50
Chůva k pohledání II (16) 20.15 Sherlock Holmes:
Jak prosté II (15) 21.15 Sběratelé kostí (21) 22.15
Křižovatky života 23.20 Sběratelé kostí (21) 0.15
Volejte Věštce 2.25 Diagnóza vražda VIII (16) 3.10
Paničky z Beverly Hills II (5) 3.55 Famílie IV (5)
4.35 Vraždy v Kitzbühelu X (13)
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Platíte postaru, nebo
šetříte každou platbou?
Procenta se na účtu přemění v prémiové koruny. Za každých 100 nasbíraných
prémiových
korun vám Home Credit
pošle poštou poukázku
na 100 Kč, kterou můžete
zná rozdíly mezi debetní opět použít na nákup. Kaža kreditní kartou. Češi se dý měsíc na vás navíc čekatak připravují o značné jí speciální akce.
úspory, jelikož při chytrém
používání kreditní karty Za nákup v obchodě zaplatíte i itness náramkem
šetří s každou platbou.
Rozhodně proto neuškodí,
když připomene pár zá- Jsou pohodlné a rychlé.
Díky tomu mají bezkonkladních faktů:
taktní platby zákazníci
Znát rozdíly se vyplatí
• debetní
karta
patří rádi. U pokladny přitom
k bankovnímu účtu a při k terminálu nemusí připlacení s ní využíváte své ložit jen plastovou kartu.
Moderní technologie nabívlastní peníze.
• kreditní karta funguje zí i nové způsoby placení.
jako předschválená půjčka. Kdykoli s ní platíte, Za nákup tak zaplatíte
čerpáte peníze věřitele. klidně i mobilním telefoPokud je splatíte do kon- nem, samolepkou nebo
ce bezúročného období, i fitness náramkem. Připravili jsme pro vás přeneplatíte žádný úrok.
S kreditní kartou se navíc hled nových technologií,
pojí množství slev a výhod. které v budoucnu možná
Kdykoli například zaplatíte nahradí platební karty.
s Premia kartou od společnosti Home Credit, dosta- 1) Bezkontaktní nálepka
nete minimálně 1 % z ceny Bezkontaktní nálepka vynákupu zpět na účet. Po- padá jako zmenšenina
kud s ní budete nakupovat platební karty. Má obvykle
u partnerů v síti Premia, 4x3 centimetry a jednoduše ji nalepíte třeba zezadu
může to být až 20 %.

Hotovost, chytré aplikace, debetní nebo
kreditní karta? Možností plateb přibývá
a rozhodně se vyplatí se v nich orientovat.
Ušetříte čas i peníze.
Češi milují karty, ale mají
dva problémy
V České republice je 11
milionů platebních karet,
tedy o pár tisícovek víc než
obyvatel. Podle oficiálních
statistik vydavatelů karet
jsou Češi dokonce evropskými rekordmany v placení bezkontaktní kartou.
I přes evropské prvenství
u nás ale stále (trochu paradoxně) vede platba hotovostí. Podle průzkumu
společnosti Home Credit
by se jí chtěl úplně vzdát
jen jeden z deseti Čechů.
„Přitom jediný skutečný
důvod, který drží bankovky
při životě, je nostalgie a síla
zvyku. Je v nás zkrátka pořád zakořeněná představa,
že musíme mít v peněžence
alespoň pár drobných,“ komentuje výsledky průzkumu analytik Home Creditu
Michal Kozub.
Zarážející je ještě jeden
fakt. Podle dalšího průzkumu Home Creditu téměř
polovina dotázaných ne-

na mobil. Platíte s ní stejně
jako s bezkontaktní kartou. V České republice ji už
několik bank nabízí.
2) NFC platby telefonem
K uskutečnění platby potřebujete speciální telefon, který tuto technologii
podporuje. V dnešní době
jich začíná být čím dál
tím více. Kartu nahrajete
do telefonu, nainstalujete
speciální program, do kterého při platbách zadáváte
PIN. Banka vám telefon
propojí s kartou a vše je
hotovo. „Pak už stačí jen
přijít k terminálu podporujícímu
bezkontaktní
platby a zamávat před
ním mobilním telefonem
stejně jako platební kartou,“ popisuje technologii
Michal Kozub. Platbu přes
NFC ale zatím podporuje
jen málo bank.

3) Apple Pay, Google Wallet, PayPal
Daleko populárnější než
předchozí způsob jsou
platby přes Apple Pay
nebo konkurenční Google
Wallet či PayPal. K jejich
používání také potřebujete telefon nebo tablet
s NFC. „Stačí vám stáhnout
si aplikaci, do ní zadat číslo karty a už platíte přiložením mobilního telefonu
nebo tabletu k terminálu podporujícímu danou
službu. V případě Apple
Pay navíc každou platbu
potvrzujete otiskem prstu
přes Touch ID. Služby zatím fungují jen ve Spojených státech amerických
a Apple Pay i ve Velké Británii, předpokládá se ale,
že brzy dorazí i do České
republiky,“ vysvětluje Kozub.
4) Fitness náramky a chytré
hodinky
NFC technologii využívá
k placení také fitness náramek Jawbone Up 4 nebo
hodinky Apple Watch. Přes
aplikaci stačí tato zařízení
jen spárovat s vaší kartou.
Pak už jen kliknete na tlačítka na zařízeních a zaplatíte přiložením náramku
nebo hodinek k terminálu
podporujícímu bezkontaktní platby. Tato technologie
v České republice také ještě
není, nicméně nabízí pohled na to, jak zákazníci
nejspíše zaplatí v budoucnosti,“ uzavírá Kozub.
Ačkoli tyto technologie
vypadají lákavě, zatím své
karty z peněženky nevyhazujte. Ještě chvíli potrvá,
než nám obchodníci umožní platit s nimi všude.

čtvrtek 8. října 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení IV 9.50 Na
cestě po severním Vietnamu 10.20
Soud. Povídka z cyklu Bakaláři (ČR,
1978) 10.40 Hobby naší doby 11.10
Čtyři v tom 3

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
Seriál (USA, 2000-2001)
14.45 To je vražda, napsala
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.35 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Fotbalová odysea
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1981)
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Zemědělské práce
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nemocnice na kraji města po
dvaceti letech (12/13)
Diagnóza. Seriál (ČR, 2003). Hrají
J. Abrhám, A. Čunderlíková,
O. Brousek, S. Rašilov a další
21.00 Gejzír
21.29 Výsledky losování Šťastných 10
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.30 Schimanski
Schimanski musí trpět. Kriminální
cyklus (N, 2000)
0.00 Kriminalista
0.55 AZ-kvíz
1.30 Bydlení je hra
1.55 Chalupa je hra
2.15 Designtrend

NOVA
5.55
8.55
9.10
10.05
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.58
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

21.35
22.20

0.40
1.30
2.15
2.45
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2888)
MasterChef Česko
Kutil Tim (17)
Seriál (USA, 1991)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk (2)
Detektivní seriál (USA, 2002)
Odložené případy III (16)
Jednou večer. Krimiseriál
(USA, 2005)
Dr. House VI (16)
Černá díra. Seriál (USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (376)
Hodnost paroháč. Seriál (ČR, 2012)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas II (1)
Bolehlav. Seriál (USA, 2001)
Ulice (2889)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (600)
Tajný milenec. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Prásk!
Tahle země není pro starý
Krimifilm (USA, 2007). Hrají
T. L. Jones, J. Bardem, J. Brolin,
W. Harrelson, K. Macdonaldová.
Režie E. Coen, J. Coen
Kriminálka Las Vegas II (1)
Bolehlav. Seriál (USA, 2001)
Dr. House VI (16)
Novashopping
Kutil Tim (17)
Kolotoč

6.05
6.35
7.05
8.50
9.50

11.55

12.55

13.55

14.55

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.40
22.55
0.05
1.05
2.05
3.05
3.55

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (13)
M.A.S.H (47, 48)
To je vražda, napsala VIII (14)
Vraždy v Monte Carlu. Krimiseriál
(USA, 1989)
Místo činu: Kolín (16)
Školní sraz. Krimiseriál (N, 2010).
Hrají K. J. Behrendt, D. Bär,
G. M. Schmeidová a další
Hawaii 5-0 IV (20)
Nepřítel mezi námi. Krimiseriál
(USA, 2014). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
Návrat komisaře Rexe IX (5)
Není všechno zlato... Krimiseriál
(Rak./It., 2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Policejní bažanti V (10)
Pomsta. Krimiseriál (Kan., 2013).
Hrají M. Peregrymová, G. Smith,
E. Okumaová a další
Loď snů (21)
Cesta pravdy. Romantický seriál
(N, 2006-2012). Hrají S. Rauch,
H. Kellerová, H. Naumann a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Křižovatky života
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Kdo je kdo?
Show Leoše Mareše
Právo a pořádek XVII (19)
Náhlá smrt. Krimiseriál (USA, 2007)
Zrozeni k zabíjení? II (6)
Spravedlnost v krvi III (4)
Hawaii 5-0 V (3)

5.30 Frekvence 7.35 90210: Nová generace (7)
8.25 Gilmorova děvčata IV (11) 9.20 Můj přítel Monk
(1) 10.10 Odložené případy III (15) 11.00 Franklin
a Bash IV (8) 12.10 90210: Nová generace (8) 12.55
Království II (21) 13.50 Gilmorova děvčata IV (12)
15.05 Bláznivá, zatracená láska 17.15 Království II
(22) 18.10 Franklin a Bash IV (9) 19.00 Gilmorova
děvčata IV (13) 20.00 Rizzoli and Isles: Vraždy na
pitevně II (3, 4) 21.50 O život 23.30 Zachraň mě V
(4) 0.35 Tahle země není pro starý

Prima cool
8.25 Akta X VII (18) 9.40 Vítejte doma VI (6) 10.40
Futurama IV (2) 11.10 Jmenuju se Earl II (17) 11.40
Bořiči mýtů V (13) 12.45 Moto cestou necestou
13.45 Jmenuju se Earl II (18) 14.15 Simpsonovi VII
(17-19) 15.45 Teorie velkého třesku II (18) 16.15 Futurama IV (3) 16.45 Bořiči mýtů V (14) 17.50 Grimm
II (8) 18.50 Simpsonovi VII (20-22) 20.15 Autosalon
21.25 Teorie velkého třesku II (19) 22.00 Pohyblivý
terč, akční film (Kan., 1996) 23.50 Wilfred II (12)
0.20 Pohyblivý terč, akční film (Kan., 1996) 2.05
Vychovávat Hope II (15) 2.30 Vychovávat Hope II
(16) 2.50 Wilfred II (12) 3.15 Ospalá díra (5) 3.55
Grimm II (8) 4.35 Ospalá díra (5)

Prima love
8.05 Přístav (12) 9.20 Loď snů (20) 11.25 Paničky
z Orange County II (3) 12.25 Ukliďte si! (11) 12.55
Deník zasloužilé matky IV (21, 22) 13.55 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (15, 16) 14.55 Chůva k pohledání II (16) 15.25 Sherlock Holmes: Jak prosté II (15)
16.25 Diagnóza vražda VIII (17) 17.20 Ricardovy
recepty X (59) 17.55 Vítejte doma VI (7) 18.55 Jak
jsem poznal vaši matku VIII (17, 18) 19.50 Chůva
k pohledání II (17) 20.15 Zločiny nad Seinou (7)
21.15 Sběratelé kostí (22) 22.15 Po krk v odpadcích
III (13) 23.15 Sběratelé kostí (22) 0.10 Volejte Věštce 2.20 Diagnóza vražda VIII (17) 3.05 Paničky
z Beverly Hills II (6) 3.50 Famílie IV (6) 4.30 Vraždy v Kitzbühelu XI (1)

pátek 9. října 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení IV 9.55 Na
cestě po Bali 10.25 Kluci v akci 10.50
Chlap na toboganu 11.45 Obrázek.
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1979)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy II
Seriál (USA, 2000-2001)
14.45 Výfuk
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1981)
14.55 První republika (6)
Seriál (ČR, 2014)
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Bedekr II
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Doktor Martin (7)
Zkraty. TV seriál (ČR, 2015). Hrají
M. Donutil, J. Čvančarová, N. Lichý,
G. Marcinková, E. Vášáryová a další
21.00 13. komnata Eduarda Hrubeše
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Silvestrovský koktejl
23.15 Profesionálové
Mylný předpoklad. Krimiseriál
(VB, 1979). Hrají M. Shaw, L. Collins,
G. Jackson a další
0.10 Kriminálka Paříž
Černá magie. Krimiseriál (Fr., 2011)
0.55 AZ-kvíz
1.25 Banánové rybičky
2.05 Dobré ráno
4.35 Zahrada je hra
5.00 Malá farma
5.20 Postřehy odjinud
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.58
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

23.00

1.05
1.50
2.25
3.10
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2889)
Ordinace v růžové zahradě 2 (600)
Tajný milenec. Seriál (ČR, 2015)
Kutil Tim (18)
Seriál (USA, 1991)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk (3)
Detektivní seriál (USA, 2002)
Odložené případy III (17)
Superhvězda. Krimiseriál
(USA, 2005)
Dr. House VI (17)
Uzavření. Seriál (USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (377)
Pejskové a kočičky. Seriál (ČR, 2012)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Kriminálka Las Vegas II (2)
Teorie chaosu. Seriál (USA, 2001)
Ulice (2890)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Andělé a démoni
Thriller (USA, 2009). Hrají
T. Hanks, E. McGregor, A. Zurerová, S. Skarsgard, P. Favino a další
Agent na útěku
Akční film (Belg./Kan./USA/VB,
2012). Hrají A. Eckhart, O. Kurylenková, L. Liberatová, G. Hagon,
E. Godon a další. Režie P. Stölzl
Kriminálka Las Vegas II (2)
Teorie chaosu. Seriál (USA, 2001)
Novashopping
Dr. House VI (17)
Kutil Tim (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (377)

6.15
6.45
7.15
9.05
10.10
12.10

13.10

14.15

15.15

17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.25

0.50
3.30
4.15

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (14)
M.A.S.H (49, 50)
To je vražda, napsala VIII (15)
Případ zmizelého muže. Krimiseriál (USA, 1989)
Místo činu: Kolín (17)
Pád z balkonu. Krimiseriál (N, 2010)
Hawaii 5-0 IV (21)
Na území nepřítele. Krimiseriál
(USA, 2014). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
Návrat komisaře Rexe IX (6)
Krkavčí matka. Krimiseriál
(Rak./It., 2009). Hrají K. Capparoni,
D. Zichová, P. Abellaová a další
Policejní bažanti V (11)
Navždy. Krimiseriál (Kan., 2013).
Hrají M. Peregrymová, G. Smith,
E. Okumaová a další
Loď snů (22)
Vietnam. Romantický seriál
(N, 2006-2012). Hrají S. Rauch,
H. Kellerová, H. Naumann a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Hodinový manžel
Komedie (ČR, 2014). Hrají
D. Novotný, B. Polívka, D. Matásek,
J. Čvančarová a další
Denní světlo
Katastrofický film (USA, 1996).
Hrají S. Stallone, A. Brennemanová,
V. Mortensen, D. Hedaya a další
Oddíl 10 z Navarone
Válečný film (USA/VB, 1978)
Hawaii 5-0 V (4)
Hawaii 5-0 IV (21)

6.05 Žabí král aneb Železný Jindřich 7.15 90210:
Nová generace (8) 8.05 Gilmorova děvčata IV (12)
9.00 Můj přítel Monk (2) 9.50 Odložené případy III
(16) 10.40 Franklin a Bash IV (9) 11.50 Království II
(22) 12.40 Gilmorova děvčata IV (13) 14.00 Rizzoli
and Isles: Vraždy na pitevně II (3, 4) 15.40 Lepší
pozdě nežli později 18.10 Franklin a Bash IV (10)
19.00 Gilmorova děvčata IV (14) 20.00 Zataženo,
občas trakaře 21.40 Na doraz 23.40 Zachraň mě V
(5) 0.25 Na doraz

Prima cool
6.05 Akta X VII (18) 6.55 Autosalon 8.15 Akta X VII
(19) 9.30 Vítejte doma VI (7) 10.30 Futurama IV (3)
10.55 Jmenuju se Earl II (18) 11.25 Bořiči mýtů V
(14) 12.30 Autosalon 13.45 Jmenuju se Earl II (19)
14.15 Simpsonovi VII (20-22) 15.45 Teorie velkého
třesku II (19) 16.15 Futurama IV (4) 16.45 Bořiči
mýtů V (15) 17.50 Grimm II (9) 18.50 Simpsonovi
VII (23-25) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A.
V (13) 21.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (14)
22.15 Legenda o vraždícím strašákovi, horor
(USA/Kan., 2013) 0.10 Zánik civilizace, dokument
(USA, 2008) 2.05 Ospalá díra (6) 2.50 Legenda
o vraždícím strašákovi 4.15 Ospalá díra (6)

Prima love
8.00 Křižovatky života 9.05 Loď snů (21) 11.25
Paničky z Orange County II (4) 12.25 Ukliďte si! (12)
12.55 Deník zasloužilé matky V (1, 2) 13.55 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (17, 18) 14.55 Chůva k pohledání II (17) 15.25 Zločiny nad Seinou (7) 16.25 Diagnóza vražda VIII (18) 17.20 Ricardovy recepty X
(60) 17.55 Vítejte doma VI (8) 18.55 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (19) 19.20 Jak jsem poznal
vaši matku VIII (20) 19.50 Chůva k pohledání II (18)
20.15 Hrdličky, romantická komedie (N. Zel., 2011)
22.40 Rush (6) 23.35 Dobrá manželka IV (10) 0.30
Volejte Věštce 2.40 Diagnóza vražda VIII (18) 3.20
Paničky z Beverly Hills II (7) 4.05 Famílie IV
(7) 4.50 Vraždy v Kitzbühelu XI (2)
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Tajenka: co dělat, pracuji.
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říjen / listopad 2015

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

kupte 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 volných minut
do všech sítí
1. nákup produktů v akci
2. 10 min. do všech sítí zdarma
3. prodloužení platnosti kreditu o 7 dní

p

5
1

h
tic
ml
í
i e
ml

e

1

m

poři ď
te

p mobil a na

ku

přenos
čísla

zdarma

levně ji

94
234 49

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.10.2015 do 30.11.2015
ve vybraných prodejnách sítě coop. dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách coop odlišovat.
* více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz
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platí pro zákazníky coop mobil.
pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu coop mobil nebo pošlete sms na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (např.: coop 02102015 12345)
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Ústecký kraj

Žádný chlap nikdy nepřizná,
Už 23 let se snaží Jan
Pechout v rámci BESIPu
učit řidiče jezdit
bezpečně a bez nehod.
I on ale už zavinil dvě
havárie. Paradoxně se
tak stalo při natáčení
televizních spotů, které
radí řidičům, jak
bezpečně jezdit.

ÚSTÍ NAD LABEM | Třiašedesátiletý
Jan Pechout v Česku spoluzakládal kurzy bezpečné jízdy. „Kolikrát mi lidi děkovali, že jsem jim zachránil život, protože si při složité dopravní situaci vzpomněli, co jsem je naučil,“ říká Ústečan,
který za volantem svého auta strávil
přes 1,5 milionu kilometrů.
Před prázdninami dokonce obdržel
cenu hejtmana Ústeckého kraje za dlouholetou činnost v prevenci dopravní nehodovosti. Přesto i on zavinil několik
nehod a dostal od policistů pokutu.
Jaký jste vy řidič?
Český chlap je ješitný a nepřizná, že je
špatný řidič a špatný milenec. Každý si
vždy myslí, že je lepší, než doopravdy
je. Já se snažím být zodpovědný, vidím,
kolik na silnici umře lidí. Mám rád svižnou, ale bezpečnou jízdu.
Jakým jezdíte autem?
Měl jsem stříbrnou octavii a nyní jsem
si koupil nové auto. Nakonec jsem si pořídil černou Škodu Octavii RS - je to žihadlo. Má 230 koní a omezovač až při
rychlosti 250 km/hod.
Kolik jste jel na silnici nejrychleji?
V Německu na dálnici 280 km/hod,
a u nás 230. To jsme točili na dálnici honičku, já hrál piráta silnic a honil mě policejní vůz a vrtulník.
Za provozu?
Ano, přiznávám, že to není ideální.
Způsobil jste někdy dopravní nehodu?
Ano, byla komická. Točili jsme televizní Besipky za provozu v Roudnici a nevyšel nám manévr s kaskadérem. Naboural jsem služební vůz a trefil při tom
další vůz televizního štábu. Škoda byla

tehdy 170 tisíc korun. Komické bylo to,
že přijela litoměřická nehodovka a začali se strašně smát, protože měsíc před
tím jsem u nich pořádal kurz, jak mají
předcházet na silnici kritickým situacím
a jak je případně řešit. (smích) Pak jsem
ještě jednou při natáčení na sněhu zbořil
plot na Šumavě.
Co je vlastně BESIP?
Bezpečnost silničního provozu - silniční doprava se skládá ze tří faktorů - člověka, vozidla a komunikace. Více jak
90 % nehod zaviní člověk a právě BESIP se zabývá prevencí v dopravní nehodovosti při působení na lidského činitele. Máme vychovávat všechny věkové
generace k zodpovědnosti v dopravě.
Málo se o vás ví, že jste v Česku spoluzakládal kurzy bezpečné jízdy
a další vzdělávání řidičů. Jak jste na
to přišel?
V roce 1992 mě začalo štvát, že když
člověk získal řidičák, tak do konce života se už nemusel vzdělávat, nikdo ho neopravoval a neupozorňoval na jeho
zlozvyky a špatné návyky za volantem.
Proto jsem zkusil vymyslet kurzy bezpečné jízdy. Tehdy šlo o takovou nadstavbu, učili jsme to hlavně řidiče sanitek, hasičů a policie, tedy takzvané modré majáky. Začali jsme s tím na autodromu v Mostě.

„

Kvalita
autoškol
u nás je jeden velký
průšvih! Dnes nikdo
nechce naučit řídit,
ale chce řidičák
a myslí si, že to
kupuje jako rohlík.

dobře jezdí, ale neumějí mluvit. Musí to
být trochu show, přeci jen to říkáte zkušeným řidičům.

Takže jste následně byl i u toho, kdy
u nás vznikl první polygon?
Ano, můj pomyslný pomníček je ve Vysokém Mýtě. Okoukali jsme to v Rakousku. V BESIPu mi tehdy řekli, že
mám najít místo a oni, že seženou peníze. Když se polygon budoval, dělal
jsem tam odborného poradce. I díky
tomu jsem dostal následně další nabídku na spolupráci.

Pak jste začal točit i instruktážní videa, až si vás všimli v pořadu Auto moto revue. Měl jste tam rubriku,
kde jste hodnotil řidičské schopnosti celebrit. Jak na to vzpomínáte?
Prošlo mi rukama asi 30 osobností, strávil jsem s nimi v jejich autě vždy kolem
tří hodin. Oni absolvovali jízdu zručnosti a pak jsme jeli do města. Dával jsem
jim vysvědčení. Špatnou známku jsem
dal například Pavlovi Zedníčkovi, který
strašně rád vzpomínal na hraní v Ústí,
jenže měl špatné obutí na zimu. Dobrý
řidič byl Kamil Střihavka, který si dělal
řidičák jako branec a má i řidičák na nákladní auto. Dobře jezdili Marek Eben
a Pavel Soukup. Byli ale i lidé, kteří se
přede mnou předváděli, například herec
Vašek Vydra, který se chtěl vytáhnout
s novou čtyřkolkou audinou.

O co šlo?
Spolubudoval jsem polygon v České
Lípě, kde se mnou vedl kurzy slavný
norský závodník Škodovky Johnny
Haugland. Ono není jednoduché sehnat
dobré instruktory do takových kurzů.
Učitelé autoškol umí dobře mluvit, ale
neumí jezdit. Při těchto kurzech to jsou
jedni z nejhorších žáků! Závodníci zase

Prý se stále řidiči moc nepoutají, je
to velký problém?
Ano. Pokud narazíte v 50kilometrové
rychlosti do pevné překážky, tak je to
stejná rána, jako když vyskočíte ze třetího patra na beton. To si málokdo uvědomí. Každý si říká, že padesátkou kolikrát jezdí na kole. Musím se přiznat, že
jednou jsem i já tuto rychlost podcenil.

Ústecký kraj
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že je špatný řidič či milenec
Povídejte.
Točili jsme vyhýbací manévr, který
máte použít v situaci, kdy vám někdo
vjede do jízdy z vedlejší silnice. Pro
ukázku jsme natáčeli i špatné provedení
s nehodou. Kaskadéři mi říkali, ať nejezdím více jak čtyřicítkou. Mně ovšem taková rychlost připadala, jako kdybych
šel pěšky. Rozjel jsem to asi na 80. Ke
srážce došlo asi v šedesátce. Byl jsem
připoutaný, měl jsem na sobě hokejovou výstroj, přilbu a chrániče na kolena,
ale stejně jsem byl po nárazu chvilku
bez vědomí. Byla to strašná rána. Od té
doby mi chybí kus zubu. Byl jsem vůl,
že jsem to přehnal.
Jaké byly letošní prázdniny z pohledu nehodovosti?
Tragičtější než minulá léta a podle mě
se na tom podepsala velká vedra. Lidé
byli unavení, nervózní, upocení a pospíchali. Jinak celkově jsme na tom lépe,
oproti loňsku máme v Ústeckém kraji
asi o 30 procent méně mrtvých než minulý rok.
Jsou řidiči ze severu Čech oproti
zbytku republiky něčím specifičtí?
INZERCE

Řekl bych, že jiní jsou jen Pražáci.
Doma jsou suverénní, troubí na venkovany, ale když vyjedou někam ven, tak
jsou nejistí. Myslím si, že je velká chyba, že se změnily registrační značky na
autech. Díky nim se dalo poznat, odkud
je a předvídat, co řidič před vámi udělá.
V našem kraji máme větší problémy na
silnicích kvůli tranzitní dopravě a nedostavěné dálnici D8, což je obrovská
komplikace.
Byl jste někdy svědkem vážné dopravní nehody?
Ano, u Mladé Boleslavi nám nad autem
letěl motor od škodovky. Auto dostalo
smyk a řachlo do jiného. Já nerad vidím
krev, naštěstí jsem nemusel poskytovat
první pomoc, o to se postarali jiní, ale
hned jsem šel řídit dopravu. A vlastně
to je i to nejdůležitější, co byste měli při
nehodě udělat - označit místo nehody,
aby tam nebourala další auta.
Podepisuje se na počtu nehod
i nová technika, jako jsou chytré telefony a tablety? Řidiči si často při
jízdách prohlížejí internet nebo píší
SMS.

Je to hrozný nešvar. Škoda, že policie
na to nemá kolonku, ale určitě kvůli
tomu nehodovost stoupá. Řidiči to sami
nepřiznají. Dříve i mé dcery uměly psát
SMS, aniž by se dívaly na display, nyní
to na těch nových dotykových telefonech nejde. A také každý třetí řidič má
telefon na uchu. Podle mě je i samotné
telefonování přes hands free nebezpečné. Kolikrát řešíte po telefonu problém
a vůbec nevíte, kudy jedete. Odvádí to
pozornost. Při natáčení nám v testu vyšlo, že když telefonujete, je to jako když
řídíte a dáte si před jízdou dvě piva. Zpomaluje to vaše reakce.
Jaká je u nás kvalita autoškol?
To je velký průšvih, kterému nikdo nevěnuje pozornost! Projevuje se zde tržní hospodářství. Dnes nikdo nechce naučit řídit, ale chce řidičák a myslí si, že to
kupuje jako rohlík. Bohužel vítězí autoškoly, které dělají kurzy nejrychleji
a nejlevněji. Jenže to je šizené, nic se
tam nenaučíte. I kvůli tomu bych dával
řidičák nejprve na dva roky na zkoušku.
Pokud byste jezdil bez nehod a neporušoval předpisy, dostal byste ho bez časového omezení.

5+2 DOTAZY

Jan PECHOUT
Oblíbené jídlo? Dobrá svíčková se
šesti knedlíky.
Oblíbená barva? Modrá je dobrá.
Oblíbená muzika? Country.
Oblíbené číslo? 7 a 9 mě provází
celý život.
Oblíbený den v týdnu? Je mi to
v podstatě jedno.
Chtěl byste být žena? Když už,
tak jedině krásná a mladá. (smích)
V jakém městě byste chtěl žít?
Líbí se mi Liberec, mám tam řadu
přátel. Určitě vím, že bych nechtěl
žít v Praze.
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Stavěl: Nejvíce lituji ztráty Vetta
Trenér ústeckých basketbalistů se musí vypořádat s celkovou obměnou kádru. Jak vidí nové posily?
VLADIMÍR MAYER
ÚSTÍ NAD LABEM | Zahraniční legie
basketbalistů Slunety Ústí nad Labem
se pro nadcházející sezonu od základu
změní. Rozehrávač Laroche podepsal
smlouvu v Maďarsku, křídelník Alič se
vrátil do USK, Polák Burnatowski je
v Basileji a největší hvězda Vett ještě
nedávno vyčkávala na nejlepší nabídku.
„Mrzí mě všechny odchody, ale nejvíce lituji ztráty pivota Claytona Vetta,“
říká trenér Martin Stavěl (na snímku).
„Vett byl vynikající člověk, lídr a jeden
z nejlepších hráčů ligy. Ten scénář je
ovšem stále stejný: každý rok se zahraniční posily předvedou a jdou do klubů,
kde jsou schopni je lépe zaplatit.“
Pandy dále přišly o křídelníka Žampacha, který bude hrát jen za prvoligové
Litoměřice, a Bejčka, jenž bude působit
v B týmu.
Z loňského kádru tak zbyl pouze zkušený rozehrávač Čarnecký, pivot Pecka
a křídelník Jiříček. Zůstat by měl i Dvořáček, který je po operaci kolene.
Naopak směr Ústí nabrali čtyři hráči
INZERCE

ze zámoří, dále jeden z nejproduktivnějších Čechů v soutěži Stanislav Votroubek a na testech tu byli další dva mladíci. Právě tyto hráče pro 5plus2 charakterizoval trenér Martin Stavěl. „Na vlastní oči jsem před sezonou viděl Andersona, Kendrida a Eggelstona.“

1.

přípravný zápas
odehraje Ústí doma právě
dnes v 18.00 proti Kolínu

Stanislav Votroubek (pivot, 34 let,
212 cm): Vysoký pivot s dobrou střelbou trojek. Hraje již osmnáct sezon, začínal v Ústí a dokonce jsme spolu hrávali. Odvádí zkušený standard a doufám,
že to bude předvádět po celou sezonu.
Jack Eggelston (pivot, 25 let,
203 cm): Hrál několik let druhou nejvyšší soutěž v Německu. Je to basketbalový pracant s velmi dobrým charakterem. Pro mě je dobře, že zná evropský
basketbal. Je to jiný typ než pivot Vett,
není tak silný a netlačí se tolik do zakončení. Udělá spoustu černé práce, co není
vidět. Též není sobecký, těším se na něj.

Dana Kendrid (křídlo, 27 let,
193 cm): V přípravě zatím potvrzuje,
co jsem si o něm myslel. Má velmi vysoké basketbalové IQ a je na něm vidět, že
ho basket hrozně baví a plní si s ním
sen, že si konečně zahraje v nějaké profesionální soutěži. Má metrový výskok
a už na střední škole předváděl velké
kousky.
Joseph Edwards (křídlo, 23 let,
195 cm): Je to kluk, který měl být koncový střelec. Je po univerzitě, kde měl
perfektní statistiky. Chtěli jsme, aby zaplnil naši mezeru na perimetru, kam potřebujeme spolehlivého střelce. Jenže

naše představy v přípravě nenaplnil a už
jsme se s ním rozloučili.
Marcel Anderson (rozehrávač, 29 let,
185 cm): V nájezdech velmi rychlý rozehrávač, který loni hrál v irácké lize.
Dokáže zakončit, ale i velmi dobře uvolnit své spoluhráče. Kdybych ho měl porovnat s minulými našimi rozehrávači
Larochem a Mitchellem, tak on je přesně mezi nimi. Určitě je typičtějším rozehrávačem, než byl Laroche.
Kamil Czajkowski (křídlo, 22 let,
190 cm): Přišel to k nám zkusit, uvidíme, jestli zůstane. Není to žádná ligová
hvězda, ale mohl by do týmu přinést pracovitost a dobrý charakter. Vzhledem
k počtu hráčů, které máme, je šance, že
zůstane. Je mladý a umí vystřelit.
Marko Savič (křídlo, 16 let, 200 cm):
Je mu jen šestnáct let a projevil zájem
s námi trénovat. Pochází ze Srbska, ale
studuje gymnázium v Praze a už má české občanství. Byl bych rád, kdyby
k nám dojížděl, protože má talent. Věřím, že se nám podaří ho zapojit do
týmu, je to člen mládežnických reprezentací.

