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Necudná Kutná Hora

Naši předkové nebyli žádní „pánbíčkáři“, uměli se i pěkně rozparádit...
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MLSÁME STÁLE VÍC

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

Kvůli Skittles postaví
v Poříčí novou továrnu

...str. 2

JAN HORÁK
KUTNÁ HORA | Mikuláš Dačický
z Heslova s kumpánem se domlouvají
s dvěma lehkými děvami, zřejmě na
ceně. Postarší jeptiška se je při tom snaží obrátit zpět na cestu počestného života. Tak vypadá jedna z historických scének speciální prohlídky Necudná Kutná
Hora. „Jak to dopadne, nechci prozrazovat, ale faktem je, že jedné prostitutce
nakonec u pranýře vyšoustnou pardus,“
líčí Zuzana Kocourková z agentury
Zuzko, která za touto i dalšími netradičními prohlídkami Kutné Hory stojí.
S úsměvem ještě dodává, že význam staročeských slov vysvětlí až na místě. Večerní procházku městem s Mikulášem
Dačickým mohou turisté zažít v rámci
festivalu Kutnohorské léto.
„Netradiční prohlídky města patří
k našim pravidelně se opakujícím produkcím. Například večerní procházka
městem s Mikulášem Dačickým každou
sobotu, noční prohlídka sedlecké kostnice při svíčkách se koná o prázdninách
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Byl jsem rváč i oběť šikany,
říká Václav Noid Bárta ...str. 6
Mikuláš Dačický vyráží na pijatiku a nevypadá to, že by noc hodlal strávit
sám... I tohle v Kutné Hoře zažijete!
FOTO | IC KUTNÁ HORA
každé pondělí a noční prohlídka chrámu sv. Barbory každou středu. Festival
ale zahrnuje i mnoho dalších akcí a přehlídek, které v létě proběhnou v Kutné
Hoře a jejím blízkém okolí,“ říká Hana
Bendová z obecně prospěšné společnosti Kutnohorsko, která festival Kutnohorské léto pořádá letos již poosmé.
„Naší snahou je nalákat turisty, aby

se přijeli podívat nejen na Barboru a na
kostnici, ale aby poznali, že v Kutné
Hoře je toho k vidění a k prožití více,“
vysvětluje Zuzana Kocourková. I proto
má Kutnohorské léto slogan „…jeden
den nestačí“. „Není to narážka na slavnou bondovku. Na Kutnou Horu prostě
jeden den nestačí,“ vysvětluje Bendová.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

VZHŮRU DOBÝVAT EVROPU

Panenka i Horváth. Experti
tipují fotbalové EURO ...str. 8
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Skittles jedou. Díky nim vyroste
v Poříčí nová linka za miliardy
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU | Zubařům se
to asi moc nelíbí, ale v Poříčí nad Sázavou nad tou zprávou jásají. Aby ne,
když ve zdejší továrně na cukrovinky
pracuje člen každé druhé místní rodiny.
Společnost Wrigley investuje do
nové výrobní linky téměř dvě miliardy
korun. Je to největší investice od příchodu firmy do Poříčí před osmnácti lety.
„Pro nás je to velmi významný partner,
zaměstnává spoustu místních, a když se
mu daří, daří se i obci,“ říká starosta Poříčí Jan Kratzer a dodává, že i on sám
chodil jako student do továrny na brigádu: „Když se v roce 1998 otevírala, tak
jsem to nijak zvlášť neprožíval, byl
jsem ještě žákem základní školy, ale
pak jsem asi po tři léta chodil do výroby
na brigádu jako student. A dnes, když
tam mluvím se zaměstnanci, tak si
vždycky na tu dobu rád vzpomenu.“
„Za těch deset let, co jsem ve vedení
úřadu a jsem ve styku s ‚továrnou‘,
mohu říct, že naše vztahy jsou přátelské, nikdy jsem neřešil konflikt. Je zajímavé sledovat, jak tak velký mezinárodní kolos funguje a co všechno obnáší,

než se člověk dostane k bonbonu v pytlíku,“ podotkl Kratzer.
Firma obec podporuje finančně.
„Jsme celkem mladá obec, průměrný
věk je něco přes 35 let, hodně se k nám
stěhují mladé rodiny. Když nám nedostačovala mateřská škola, Wrigley přispěla,“ uvádí příklad spolupráce
Kratzer s tím, že firma v roce 2012 věnovala na rozšíření mateřské školy 200 tisíc korun a lidé z jejího vedení pomohli
i jinak. „Strávili jsme příjemný den, kdy
celý management montoval nábytek,“
vzpomíná Kratzer.

Sedmdesát tun bonbonů
Výstavbu nové linky zahájila Wrigley,
která patří do skupiny Mars Incorporated, koncem května, dokončena by
měla být ve třetím čtvrtletí 2018. Podle
Zuzany Primusové, personální ředitelky Wrigley Confections ČR, kom. spol.
je pobočka v Poříčí díky svému umístění a schopným pracovníkům nejen evropským centrem výroby, ale i výzkumu a vývoje. Rozšíření je podle Primusové logickým krokem, protože poptávka po cukrovinkách, speciálně Skittles

Firma podle personální ředitelky
Zuzany Primusové zaměstnává
téměř 400 lidí. Většina z nich je
místních.
FOTO | ARCHIV WRIGLEY

bonbonech s ovocnou příchutí, v poslední době roste. Současná kapacita je 50 tisíc tun ročně, po otevření nové linky
bude téměř 70 000 tun ročně.
Přestože je výroba z velké části automatizovaná, bude firma potřebovat nové
zaměstnance. Že by nesehnali nové pracovníky, o to vedení firmy strach nemá,
i když míra nezaměstnanosti na Benešovsku je nízká. „To vnímáme jako
opravdovou výzvu,“ říká Primusová
s tím, že nabízejí kariéru i benefity v podobě vzdělávání.
Samotný provoz navíc přináší řadu
příležitostí pro lokální dodavatele a poskytovatele služeb v oblasti dopravy,
údržby či úklidu. „Továrna je významným odběratelem surovin potřebných
pro výrobu, to stejné platí i pro aktuální
rozšiřování – konstrukci haly kupříkladu zajišťuje česká stavební firma,“ přibližuje Primusová a dodává, že probíhající
rozšíření výroby nemusí být poslední.
V současnosti se v továrně vyrábějí
kromě bonbonů Skittles také další nečokoládové cukrovinky značek Starburst,
Sugus, Lockets, Airwaves, Excel, Solano, Tunes a Orbit Drops pro český i evropský trh.
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FARMA NEVEKLOV s.r.o.
Společnost, zabývající se převážně rostlinnou
výrobou, hledá pro rozšíření svých aktivit pozemky
v lokalitě Neveklov a okolí
koupíme jednotlivé
knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.

Přijedeme

(pro více než 300 ks)

zaPlatíme
odvezeme

Celá ČR

Pozemky od Vás
pronajmeme či odkoupíme
Kontakt: 317 741 327
775 024 177
Mail: farma@farmaneveklov.cz

tel. 604 11 44 66
e-mail: arco@antikvariaty.cz
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Necudná Kutná Hora
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Kromě již zmiňovaných prohlídek města
jsou v nabídce i další. Jde například o sobotní večery na nádvoří před zámkem
Kačina, při nichž se střídají komentované módní přehlídky dobových kostýmů
s návštěvou zámecké obrazárny v doprovodu znalce umění a s koncertem. Zcela
jiné zájemce nejspíše přiláká návštěva
klášterních vinných sklepů spojená
s ochutnávkou vín, hlavně dětem jsou určena nedělní dopoledne v Muzeu kutnohorských pověstí, duchů a strašidel ve
Vlašském dvoře.
„Už jsme se také zabývali myšlenkou,
zda některé netradiční prohlídky nepořádat i s cizojazyčným výkladem. Ale zahraniční zájezdy Horu většinou jen prolétnou,“ míní Kocourková, takže zatím
zůstávají pouze u češtiny.
Navzdory názvu se některé akce Kutnohorského léta konají již nyní. „Od
4. do 12. června to je Mezinárodní hudební festival, od 18. června nás čeká 20. ročník Operního týdne a 25. a 26. června
Královské stříbření,“ vypočítává Hana
Bendová. Podrobnosti o všech akcích najdete na www.kutnohorskeleto.cz.

ŽALUZIE
ROLETY

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

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz

Společná realitní a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.

ihned vykoupí či zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu, chaty, pozemku.
Vyřešíme právní vady, dluhy, exekuce
i privatizaci. Okamžitá výplata zálohy.

Do Vlašského dvora a dalších kutnohorských pamětihodností lze zamířit i s
takovouto průvodkyní.
FOTO | IC KUTNÁ HORA

Tel.: 774 335 502

www.nemovitosti-vykup.info
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Každý den se snažíme zlepšovat život v Česku
k lepšímu. Potřebujeme však i vaši pomoc. Připojte
se k jedinečnému projektu, který spojuje zajímavé
lidi s názorem. Připojte se k lidem, kterým není
kvalita života u nás lhostejná. Podělte se s námi
o vaše názory na naše témata a naopak témata, která
by měla zajímat nás.

Připojte se na www.chcemelepsicesko.cz

www.anobudelip.cz
p
www.chcemelepsicesko.cz
p
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Pivní návyky Čechů: hospody
plní chytří štamgasti i třicátnice
Už Jára Cimrman říkával: Lepší pivo v žaludku, nežli voda
na plicích. Čechům to není třeba připomínat, žebříčkům
spotřeby chmelového moku vévodí celkem pravidelně.
Pivní návyky národa zkoumají i sociologové. Aktuální
průzkumy jim prozradily například to, jak se v pěnivé
zálibě liší muži a ženy či proč ubývá klasických pijanů.

JOSEF HORA
ČR | Odhadovali byste, že typický český
„pivař“ je starší muž, který se živí manuální prací a po večerech popíjí ve své oblíbené hospůdce? Sociologové z Akademie
věd ČR takovou představu nabourávají. Žízeň chodí takřka ve stejné míře pravidelně
spláchnout jak dělníci, tak vysokoškoláci.
Navíc točeného piva se prodává méně než
toho baleného. A poněkud překvapivě –
stále častěji si pivo vychutnávají i ženy.
Těch s půllitrem v ruce přibývá a výrazně
tomu nahrála móda ovocných speciálů.
U žen je situace specifická tím, že nejčastěji si k půllitru sednou mladé vzdělané
ženy s dobrým zaměstnáním ve věku kolem 30 let. „Tedy žádné hospodské povaleč-

4,2
1,3

litru piva týdně vloni
vypil v průměru
každý český muž.
litru piva týdně vypila
vloni v průměru každá
česká žena.

ky. Hospody už zdaleka nejsou jen chlapskou záležitostí, navíc funguje hodně barů,
kam ženy chodí mnohdy raději než do hospod,“ vysvětluje Jiří Vinopal, autor aktuální
studie o pivních návycích Čechů. Tu zpracovává každý rok celou poslední dekádu.
U silnějšího pokolení spotřeba piva dlouhodobě pozvolna klesá, byť světovým žebříčkům chmelového pijanství nadále vévodíme. Pivem pravidelně nepohrdne 91 procent mužů, u žen je to stále „jen“ každá druhá. „Největší pijáci piva ale postupně mizí.
Je to generace lidí, kteří za socialismu proseděli celý večer v hospodě a pili jedno
pivo za druhým. A to proto, že nebylo tolik
možností vyžití a jediné místo, kam zajít,
byla hospoda. Tato generace ale postupně
stárne a přirozeně umírá,“ říká Vinopal.
Podívejme se hlavně na nejvíce vypovídající číslo. Každý Čech vloni vypil v průměru 143 litrů pěnivého moku. Jeho spotřeba v hospodách sice klesá, dohání to ale

prodej piva baleného. „Zatímco ženy vypijí týdně v průměru dva a půl půllitru, tedy
o jeden decilitr víc, než tomu bylo loni,
muži ve srovnání s rokem 2014 vypijí
hned o polovinu půllitru navíc, celkem asi
8,3 půllitru piva týdně,“ vybírá Vinopal
z výsledků průzkumu, do kterého se zapojily stovky lidí po celé republice.
Jak už zaznělo, představa, že na „pár
kousků“ vyráží do své hospody pravidelně hlavně lidé z dělnických profesí,
není přesná. Podle sociologa Vinopala se štamgasti z těchto řad sice rekrutují ve značném počtu, ale nezaostávají ani vysokoškoláci. Nejsilnější
pijáci jsou dnes lidé, kterým ekonomická situace, ale i časové možnosti, umožňují chodit do hospody takřka denně a vypijí zde pokaždé několik půllitrů. „Mezi
nimi najdeme všechny skupiny
obyvatelstva. Dělníky i vysokoškoláky, staré i mladé,“ dodává
Vinopal.

Hospody na úbytě

hodně 18letých, mezi celkovými 10 % nepivařů jich je většina. „Mladším generacím
zabraňuje v častějším popíjení agresivnější
nastavení trhu práce. Kontroly jsou častější,
člověk už nemůže přijít do práce druhý den
pod vlivem, i když by třeba rád,“ komentuje s nadsázkou sociolog.

FOTO | SHUTTERSTOCK
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dalšího nechce,“ míní Petr Menšík, sládek
z pivovaru Svijany. „Nepitelné pivo poznáte tak, že jeho pěna okamžitě klesne a vypadá jako čaj. Bohužel některé velké i malé
pivovary nastoupily trend uvařit pivo co
nejrychleji, takže místo třeba měsíce ho
mají hotové za týden. To pak
vede k tomu, že lidé taková piva pít v hospodě prostě nebaví,“
dodává Menšík.
K pivu nemá
příliš kladný
vztah poměrně

Překvapivý je fakt, že společné popíjení v hospodách už neláká tolik jako
dřív. Spotřebu ve stále výraznější míře
táhne prodej balených piv. Podle Českého
svazu pivovarů a sladoven je pokles prodeje točeného piva přímo alarmující. „Točené pivo vloni dosáhlo 40 procent celkového prodeje, většinu v maloobchodě tedy
tvoří pivo balené,“ konstatuje předseda
Českého svazu pivovarů a sladoven František Šámal.
Podle některých zkušených sládků je na
vině kvalita piva. „Poklesla jeho pitelnost.
Dáte si jedno dvě tři, ale pak už se vám do

Ženám je jedno, co pijí

Ochucená piva zaujala

Kdy se pilo nejvíc?

Rozdíly mezi ženami
a muži ve výběru piva
jsou obrovské, ukázal
průzkum. Muži se
většinou zajímají o to,
jaké pivo pijí.
„Muži dokáží svou oblíbenou značku často
zpaměti uvést. Naopak pokud si dá pivo
žena, tak už jí bývá jedno jaké, protože ta
zásadní volba už je hotová – prostě pivo,“
komentuje sociolog Jiří Vinopal.

Spotřeba nealkoholického piva
zásadně vzrostla před sedmi
lety. „Tehdy byl velký skok
u žen a mladších ročníků, které
ho začaly hojně kupovat,“ říká
sociolog Vinopal. Důvodem
bylo, že krátce předtím se rozšířila nabídka
o ochucená nealko piva, což oslovilo právě ženy.
Nato navázaly reklamy pivovarů cílené přímo
na ženy. Meziroční výroba nealkoholického piva
v Česku vzrostla na 546 tisíc hektolitrů.

Dnešní spotřeba piva
v množství 143 litrů
na jednoho Čecha je
nejvyšší na světě.
„Na naši vysokou
spotřebu 150 až
160 litrů piva na osobu jsme se dostali
mezi roky 1948 a 1965, kdy bylo pivo
levné a do hospod se chodilo i za
kulturou. Podobná čísla se drží dodnes,
byť postupně mírně klesají,“ míní Vinopal.
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Festivaly, na kterých zaženete žízeň
Nejbližší akce:
3. a 4. června od 14:00 – Žižkovské pivobraní, Praha,
park Parukářka
3. a 4. června od 12:00 – Slavnosti piva, České Budějovice, Výstaviště
4. června od 10:00 – Pivní rozjímání, Hradec Králové,
Gayerovy kasárny
4. června od 13:00 – Koníčkův den 2016, Vojkovice (Frýdecko-Místecko)
10. a 11. června od 14:00 – Festival minipivovarů na Pražském hradě, Praha
11. června od 12:00 – II. Kuřimské pivní slavnosti
18. června od 09:30 – Bernard Fest, Humpolec (Horní náměstí)
18. června od 13:00 – 19. Slavnosti piva Rohozec (areál pivovaru v Turnově)
23. června od 10:00 – 19. Mistrovství světa v koulení
pivních sudů, Chodová Planá (Plzeňsko)
24. června od 14:00 –
Slavnosti Pivovaru
Ostravar, Ostrava

Den otevřených dveří Pivovaru Nová Paka
20. srpna od 13:00 – Den otevřených dveří Pivovaru
Dobruška
10. září od 10:00 – Den otevřených dveří Pivovaru Vysoký Chlumec (Příbramsko)
8. října od 09:00 – Cyklozavírák, Postřižiny
17. září od 13:00 – Slunce ve skle – festival minipivovarů,
pivovar Purkmistr Plzeň a černická náves
Od 23. září do 1. října – Dny českého piva. Po celé České
republice se do akce zapojí zhruba 6 000 hospod
a restaurací. Čekají vás například speciální
pivní menu, pivní speciály, návštěva místního sládka či dny oteřených dveří některých pivovarů. Více na www.dnyceskehopiva.cz.

Zapište si do kalendáře:
30. července od 10:00 –

Jak dřív, nyní a za 50 let?
Jaká specifika mělo pivo vyráběné
v Československu před sametovou
revolucí? Podle Petra Menšíka, sládka
pivovaru Svijany, se tehdejší piva dělala
všechna stejným způsobem. „Své chutě
a někdy i pachutě měnila jen podle odchylek
výroby a často i kvůli chybám sládků,“ říká.
Dnes už s úsměvem vzpomíná na situace,
kdy ne všem lidem bylo na dovolené zrovna
nejlépe. „Lidé zvyklí na jednu značku
s určitým typem bakterií, občas dostali na
dovolené v jiném regionu z tamního piva
střevní potíže. A pak po návratu i z toho
svého, než si na něj zase zvykli,“ popisuje.
Ačkoliv celková spotřeba piva v Česku
dlouhodobě spíše mírně klesá, vloni se jej
vyrobilo nejvíce v historii Česka – celkem
20,1 milionu hektolitrů.
A jak se bude pít za 50 let? „V Německu
či Belgii klesá spotřeba piva už 40 let,
ve Francii a Itálii je to s vínem ještě
dramatičtější. V dlouhodobém vývoji jsme
my Češi spolu s Rakouskem jediní, kde je
prodej více méně stabilní. Proto bych si
tipnul, že i za 50 let bude situace podobná,
možná se spotřeba mírně sníží, ale určitě
nevěřím v nějaký velký růst,“ odhaduje Jiří
Vinopal, sociolog z Akademie věd, který
se věnuje studiu pivních návyků
obyvatel Česka.

INZERCE

Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:
kolegu / kolegyni na pozice

Rolař
Vaším hlavním úkolem bude: obsluha zařízení na odvíjení
rolí papíru.
Místo výkonu práce: Praha 10 - Malešice
Očekáváme: vyučení (upřednostňujeme obor strojní),
ochotu pracovat ve vícesměnném provozu (hlavní část výroby
se odehrává ve večerních a nočních hodinách). Pozice vhodná
i pro absolventy.

Expedient
Vaším hlavním úkolem bude: obsluha expedičního zařízení
v moderním polygrafickém provozu.
Místo výkonu práce: Praha 10 - Malešice
Očekáváme: vyučení v oboru strojním či elektrotechnickém,
mírně pokročilou znalost práce na PC, ochotu pracovat
ve vícesměnném provozu. Pozice vhodná i pro absolventy.

Pracovník údržby strojů
Vaším hlavním úkolem bude: údržba tiskařských strojů.
Místo výkonu práce: Praha 10 - Malešice
Očekáváme: vyučení (upřednostňujeme obor strojní),
pozice vhodná i pro absolventy.
Nabízíme: zázemí stabilní a rychle rostoucí mediální
společnosti, 5 týdnů dovolené ročně, příspěvek na
závodní stravování a další zaměstnanecké benefity.
Nástup co nejdříve.
Kontaktní osoba: e-mail: martina.rikovska@mafra.cz,
tel. č. 225 063 117

Pokud Vás naše nabídka
oslovila, zašlete nám svůj
strukturovaný životopis
s průvodním dopisem
na adresu:
MAFRA, a. s., personální útvar,
Karla Engliše 519/11,
150 00 Praha 5 - Smíchov.
Název pozice, o kterou se
ucházíte, uveďte prosím
do předmětu e-mailu,
popř. na obálku dopisu.

Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:
kolegu / kolegyni na pozice

Vedoucí expediční linky
Vaším hlavním úkolem bude: obsluha expedičního
zařízení v moderním polygrafickém provozu,
vedení pracovníků expediční linky.
Místo výkonu práce: Praha 10 - Malešice
Očekáváme: vyučení v oboru mechanik seřizovač, ochotu
pracovat ve vícesměnném provozu (hlavní část výroby
se odehrává ve večerních a nočních hodinách).
Praxe na obdobné pozici vítána.

Tiskař
Vaším hlavním úkolem bude: práce v osádce špičkového
ofsetového rotačního tiskového stroje König&Bauer.
Místo výkonu práce: Praha 10 - Malešice
Očekáváme: vyučení v oboru tiskař podmínkou – pozice
vhodná i pro absolventy, ochotu pracovat ve vícesměnném
provozu (hlavní část výroby se odehrává ve večerních
a nočních hodinách). Praxe na ofsetovém rotačním tiskovém
stroji výhodou.
Nabízíme: zázemí stabilní a rychle rostoucí mediální společnosti, 5 týdnů dovolené ročně, příspěvek na závodní stravování a další zaměstnanecké benefity. Nástup co nejdříve.
Kontaktní osoba: Martina Říkovská
e-mail: martina.rikovska@mafra.cz, tel. č. 225 063 117

Pokud Vás naše nabídka
oslovila, zašlete nám svůj
strukturovaný životopis
s průvodním dopisem
na adresu:
MAFRA, a. s.,
personální útvar,
Karla Engliše 519/11,
150 00 Praha 5 - Smíchov.
Název pozice,
o kterou se ucházíte,
uveďte prosím
do předmětu e-mailu,
popř. na obálku dopisu.
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Byl jsem rváč i oběť šikany
Se svou mohutnou postavou Václav Noid Bárta
nepůsobí jako někdo, kdo by měl mít problémy
se šikanou. Jenže v dětství byl tento rockový
a muzikálový zpěvák za otloukánka. „Měl jsem namále.
Řekl jsem si ale, že to tak nenechám a šel se učit
sebeobranu,“ vzpomíná. Pak přišel zlom. Z oběti
násilníků se stal frajer, který nešel pro ránu daleko.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | U Václava Noida Bárty byste čekali, že pokud by se pustil do podnikání, otevřel by si třeba fitko. Zpěvák ale sní o soukromé školce. „Práci s dětmi mám rád,
mohl bych tam dělat údržbáře,“ říká.
Když se vaše jméno zadá do internetového vyhledávače, první, co se o vás
lidé dozvědí, je, že jste nedávno zhubnul 11 kilo. Je to kvůli hlavní roli v muzikálu Bonnie a Clyde, na kterou se připravujete v karlínském divadle?
Je to kvůli veškerým rolím tady v Karlíně.
Když lidi přijdou třeba do první řady a zaplatí nemalé peníze, tak přece při představení Jesus Christ Superstar nemůžou vidět buřta na kříži. Stačí, že má tetování.
Někdo vám asi něco naznačoval, že?
Ne. Stačilo, že jsem viděl fotku, jak visím
na kříži, a ten se pode mnou úplně prohýbal. Tak jsem si řekl: To ne, kamaráde. Tahle přeci Ježíš určitě nevypadal. Opravdu
jsem musel zhubnout a musím říct, že se
mi teď hrají lépe i ostatní role. Je to doslova lehčí. (smích) Navíc už jsem v tom
věku, kdy bych se asi měl pomalu začít snažit, abych vypadal mladší. Vždycky je to
tak, že chlap chce působit starší, ale už se
dostávám do bodu, kdy se to láme a je to
naopak. Asi už mám krizi středního věku.

jde říct tak jednoduše. Myslím si, že ženy
by nechtěly mít opravdové grázly doma,
ale chlap v sobě musí mít trošku toho
hajzlíka, aby dotyčnou vůbec upoutal.
Mám několik strašně hodných kamarádů,
kteří si vůbec nemůžou najít holku. Přitom
jsou úplně zlatí. Pak vidím přesně takové
ty hajzlíky, kterým frajeřina kouká z očí,
a ti mají kolem sebe takových ženských…
Dělal jste někdy vědomě sám ze sebe
grázla, abyste upoutal svou vysněnou?
Dřív určitě ano. Používal jsem cíleně
tuhle taktiku, když
mi bylo kolem dvaceti, protože jsem
věděl, že mi to vychází. Teď už to dávno nedělám. Mám štěstí, že s manželkou vlastně vůbec nehrajeme takové ty hry, že třeba
schválně nezavolám,
aby se po mně sháněla a podobně. Máme
mezi sebou čisto,
řekneme si přesně,
jak se věci mají,

a tím je to daleko lepší. Proto spolu taky
můžeme být. Přitom jsme oba štíři, kteří
mají v povaze schválně zkoušet triky, aby
toho druhého dostali pod sebe. Když jsme
spolu byli asi měsíc, tak jsme na sebe přesně tyhle věci zkoušeli, a skončilo to strašnou hádkou. Takže jsme od toho museli
dát ruce pryč.
Několikrát jste se nechal slyšet, že
s druhým dítětem nechcete zbytečně
otálet. Dnes je móda pořizovat si potomky téměř do důchodu. Chcete se
tomuhle trendu vyhnout?
Rozhodně je to také jeden z důvodů. Chci
mít na děti energii a nechci, aby se jim jednou spolužáci smáli, že mají místo táty
dědu. Hodně teď druhé dítě řešíme a hledáme ten správný čas, kdy to má přijít. Zatím se nám to zdá moc brzy. Nechceme
ještě tu lásku dělit a potřebujeme se stoprocentně věnovat Terezce. Pak si ale zase říkáme, aby od sebe nebyli věkově moc daleko. Myslím, že taková zlatá střední cesta
jsou tři čtyři roky.
S manželkou máte kromě velké rodiny ještě jeden společný sen, a tím je
společné podnikání. O co by mělo jít?
Rádi bychom podnikali v oblasti, ve které
působí moje manželka, protože je učitelka. Takže by to mohla být soukromá školka. Zaprvé máme rádi práci s dětmi a hrozně nás to baví, za druhé je to dnes i celkem
dobrý kšeft. Navíc, když najmete spolehli-

Vás se přeci krize středního věku ještě
nemůže týkat. Máte doma dvouletou
holčičku…
To je pravda. Ale asi je to taky mým povoláním, že je to všechno takové hravé.
Když se třeba podívám na Ondřeje Soukupa, kterému je 62 let, tak toho vnímám
jako souputníka ze stejné generace. To
samé je například Vilda Čok. Oni budou
pořád mladí. To je právě výhoda naší práce, že to není tak, že bychom někde v padesáti seděli a stěžovali si, jak už jsme staří.
Ne. Pokud budeme dělat, budeme vlastně pořád strašně free.
Vraťme se ještě k roli Clyda, na kterou se nyní připravujete. Byť mu
lidé fandí, je to nefalšovaný záporák. Myslíte si, že je pravda, že
ženy potřebují tak trochu grázly?
Jo. Je to fakt, potřebují. I když asi to ne-

vé lidi, mohla by školka v případě potřeby
žít tak trochu svým vlastním životem. To
mi přijde docela fajn. Já bych tam dělal
údržbáře. Vyzkoušel jsem si to už na civilce, takže to mám zmáknuté. Opravoval
bych hračky a všechno. (smích)
Jak už zaznělo, vaší dcerce Terezce
jsou teprve dva roky. Neděsí vás ale
už teď představa, jaké to bude, až se
kolem ní začnou motat kluci?
Na to se raději snažím nemyslet. Času je
sice dost, ale ono to rychle uteče. Až jednou přijede ten potetovaný blbeček na motorce s červeným čírem, jako jsem byl já,
tak se zblázním. Hrozně se toho bojím.
Když si vzpomenete na svou pubertu,
asi tušíte, na co se za pár let můžete těšit. Měli s vámi rodiče problémy?
Byl jsem velký průšvihář. Pořád mě vozili
domů policajti, neustále jsem se někde
pral. Nebylo to tak, že bych potyčky vyvolával, spíš jsem měl sklony se někoho zastávat. U nás v Klánovicích byla taková
hrozná diskotéka a některé skupinky
z okolních vesnic tam chodily jenom se
poprat. Když jsem tam byl s kamarády,
kteří byli trošku slabší, a viděl jsem, že začali od těchhle rváčů dostávat, tak jsem se
do toho vložil. Pak třeba kamarád utekl
a já tam zůstal sám. To znamenalo každý
týden nový monokl.
Vám dnes nedělá problém mluvit otevřeně o tom, že tomuhle rváčskému
období předcházelo jiné, kdy vás na
základní škole šikanovali spolužáci.
Jeden čas už hrozilo, že budu takový zaťápnutý. Hodně namále jsem měl, když mi
bylo dvanáct. Pak jsem se rozhodl, že to
tak nenechám a začal jsem chodit na sebeobranu. Tím jsem to začal řešit a řekl jsem
si, že už se nedám. Pak už to bylo fajn. Velký introvert jsem byl ale ještě v osmnácti.
K ničemu jsem se moc nevyjadřoval, spíš
jsem jen seděl v koutě a sledoval. A pak se
to hodně změnilo. Díky práci přišlo nějaké sebevědomí a úplně se to zlomilo.

Václav Noid Bárta

Narodil se 27. října 1980
v Praze.
■ Pochází z muzikální rodiny,
jeho otec je textař a režisér
a matka je zpěvačka.
■ Od 17 let působí v rockových
kapelách (Dolores Clan, Noid),
zpívá v muzikálech a hraje také
ve filmech a seriálech (např.
Kajínek, Svatby v Benátkách).
■ Před současnou manželkou
Gabrielou Dvořákovou byl
ženatý s Lucií Bílou.
■ Před rokem se s Martou
Jandovou pokusil prorazit
v evropské pěvecké soutěži
Eurovize. Nepostoupili však ze
semifinále.

■

FOTO | MAREK NAVRÁTIL, MAFRA

8 3. června 2016

Česká republika

Vzhůru dobývat Evropu!
Evropský šampionát v kopané začíná přesně za týden.
Na co se nejvíc těší fotbalové legendy a jak podle
nich uspěje český tým? Odpověděly týdeníku 5plus2.
Češi se v základní skupině utkají se Španělskem
(13. 6.), s Chorvatskem (17. 6.) a Tureckem (21. 6.).
Pavel Horváth
(legenda fotbalové Viktorie Plzeň)
„Finálový turnaj je vždy
velkým svátkem. Účast
českého týmu je pak dalším lákadlem.
Naše kluky čeká těžká skupina, už jen postup z ní by byl velkým úspěchem. Budu
optimistou a řeknu, že by se kluci mohli podívat do čtvrtfinále stejně jako před čtyřmi
roky. Kromě našeho týmu jsem zvědavý
na Belgii v čele s Kevinem De Bruynem –
to je hráč, který mě baví.“

Karel Poborský
(rekordman v počtu
startů za Česko – 118)
„Už to, že se naši na
EURO dostali, je samo
o sobě úspěch. Skupinu mají velice těžkou,
jsem zvědavý, jestli se dokáží dostat dál.

Pak už je play-off a tam je možné všechno.
A tipnout si výsledek Česka? Vyřazovací
fáze se vždy těžko odhaduje, ale teď bude
těžko odhadnutelná už základní skupina,
kde je jeden nadstandardní tým, Španělsko, a tři další vyrovnané, ze kterých může
postoupit každý. Za určitých okolností postupuje i třetí, což je zajímavá varianta. Turnajem to hodně zahýbe. Doufám, že naši
proklouznou dál, budu jim držet palce.“

Marek Jankulovski
(vítěz Ligy mistrů s týmem AC Milán)
„Mistrovství Evropy je skutečný svátek fotbalu, pozornost si zaslouží všechny týmy. Našim klukům bych přál postup ze základní skupiny, ale budou to mít těžké. Na druhou stranu nemají co ztratit. Jak už jsem někde slyšel, nemají v týmu žádné hvězdy, hodně

INZERCE

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

od 149 Kč s DPH/měs.

hráčů je i z naší ligy, což dříve vůbec nebylo. Uvidíme, jak na tom bude Tomáš Rosický, který hlavně kvůli zranění moc nehrál. Postup ze skupiny by byl každopádně velký úspěch.“

František Straka
(jeden z nejzkušenějších českých trenérů)
„Fotbal prodělal za posledních pět let další
boom. Sám jsem zažil mistrovství světa
a jeho skvělou atmosféru. Tu očekávám
i od EURO ve Francii, bude to paráda.
Všichni by chtěli, aby náš tým minimálně
postoupil ze základní skupiny, ale bude to
strašně těžké. Za poslední rok za sebou
máme dobré i špatné zápasy. Se Španělskem to asi bude hodně složité, ale proti
Turecku a Chorvatsku se bodovat dá.“

Václav Pilař

zornost a přízeň. Mám takové odvážné
přání, které sice není moc reálné, ale bylo
by to krásné. Finále Česko–Slovensko
nebo Česko–Rakousko. Myslím, že postup ze skupiny je pro Čechy povinnost
vůči fanouškům. Když se to povede, budou spokojení, pokud ne, vezmou účast
jako propadák. Pak by následovalo
play-off, to už je jeden zápas, tam už se
může stát cokoliv. Já věřím,
že z té skupiny postoupit
můžeme.

(autor dvou gólů
na posledním EURO)
„Domácí Francie má
skvělý mančaft a pro mne
je favoritem, ale samozřejmě se nejvíc těším na naše hráče. Mají sice nesmírně těžkou skupinu, ale zároveň jsou v takové
roli, že nemají co ztratit. Už první zápas se
Španělskem bude těžký. Ten s Chorvatskem ale bude možná ještě těžší. Tři body
bychom mohli uhrát s Tureckem.“

Antonín Panenka

tel: 728 991 247 • www.sidlo.help

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE TýDENÍKU 5plus2

(evropský šampion z roku 1976)
„Mám výhodu, že na šampionátu budu
mít tři želízka, tři koně, kterým budu fandit. Kromě českého týmu ještě Slováky
a Rakušany. Na tuhle trojici upřu svou po-

VyhrajTe

RODINNÁ DOVOLENÁ

DVD k noVému filmu Želvy NiNja 2!

Až 2 děti ZDARMA!

SOUTĚŽní OTázka
jak se NejmeNuje jedNa z Želv?
a) Carvalho b) michelangelo c) leonardo
Instrukce k soutěži:
Své odpovědi zasílejte do dnešní půlnoci
na adresu vyhraj@5plus2.cz ve tvaru JMÉNO,
PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFON, SPRÁVNÁ
ODPOVĚĎ (A, B, nebo C), do předmětu
e-mailu uveďte ZELVY NINJA. Pět soutěžících
se správnou odpovědí vyhrává DVD nového
filmu Želvy Ninja . Výherce bude kontaktován
e-mailem do 3 pracovních dnů. Více informací
o pravidlech soutěže a vyzvednutí cen najdete
na www.5plus2.cz

Česká jednička na Jadranu

CHORVATSKO VLASTNÍ DOPRAVOU
BAŠKO POLJE - luxusní klim. domky
BAŠKO POLJE - depandance Alem
GRADAC - depandance Laguna B
RABAC - depandance Mediteran
PROMAJNA - pavilon Dukić A
GRADAC - penzion Posejdon
MAKARSKA - hotel Rivijera
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy

BS
PP
PP
PP
PP
PP
PP
ALL

11.6.–18.6.
1 990 Kč/os.
2 990 Kč/os.
2 990 Kč/os.
3 990 Kč/os.
4 490 Kč/os.
4 490 Kč/os.
4 990 Kč/os.
4 990 Kč/os.

Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, PP
- polopenze, ALL - All Inclusive). Příplatek za autobusovou dopravu - 2 000 Kč/os.

www.ckvt.cz

800 567 567
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Česká hrdost na píseň žebráka
Žádné statečně vlající pruhy a hvězdy při boji nad
pevností, ani žádná sláva široširé vlasti svobodné.
Plačtivý cajdák slepého muzikanta z nepovedené
divadelní frašky. To je státní hymna České republiky.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Před 215 lety, 3. června 1801, se
v rodině kantora v obci Osice u Hradce
Králové narodil František Jan Škroup,
autor písně písní všech Čechů.
Stal se kapelníkem pražského Stavovského divadla, ale nesmrtelnost mu zajistila až muzika, kterou napsal pro zábavnou frašku Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hvěv a žádná rvačka. Před Vánoci roku 1834 v ní poprvé
zazněla i tklivá melodie slepého houslisty Mareše Kde domov můj. Roli žebravého šumaře tehdy zvládl populární pěvec Karel Strakatý. Zatímco divadelní
hra Fidlovačka neslavně skončila po repríze a skoro 100 let po ní neštěkl ani
pes, ze sladkobolné písně se stal velký
hit. Právě díky tomu, že si ji slavní pěvci Karel Strakatý a Jan Křtitel Píšek zařadili na koncertní repertoár.
Text budoucí hymny i „banální“ muzika lezly na nervy básníkovi a žurnalistovi Janu Nerudovi. Proto požádal
Bedřicha Smetanu, aby zkomponoval
něco lepšího. Jenže uznávaný skladatel
nechtěl soupeřit se zlidovělým popěvkem. „Kterou píseň lid sám na svou
hymnu vznesl, ta hymnou jeho také zůstane,“ prý tenkrát odpověděl. Neruda
tak aspoň napsal ironickou rýmovačku,
jež paroduje skladbu Kde domov můj.
INZERCE

Právě různé parafráze a humorné obměny přispěly k oblíbenosti Škroupovy
a Tylovy skladby. Dnes je první sloka
písně Kde domov můj chráněna zákonem jako státní symbol. Ten je možné
užívat jen vhodným a důstojným způsobem. Takže pokud si legrační nebo přisprostlou verzi hymny zapějete s kamarády veřejně, dopouštíte se přestupku a můžete vyfásnout až 10 tisíc korun pokuty.
Třebaže v české písni písní jen chválíme krásnou zemi, aniž bychom burcovali a bojovali, jsou chvíle, kdy si ji šťastně i hrdě se slzami v očích notujeme.
Třeba po úspěších našich sportovců.
Snad zazní na evropském fotbalovém
šampionátu co nejčastěji.
(kor)

Od roku 1918 je první sloka písně Kde domov můj oficiální státní hymnou
(vlevo). Autorem hudby je František Škroup (vpravo nahoře). FOTO | MAFRA

Znáte slova
druhé sloky?

Parodie básníka
Jana Nerudy

Kde jinde než
v hospodě

Původní text druhé sloky písně
slepého houslisty Mareše zněl
ve Fidlovačce trochu odlišně:
Kde domov můj, kde domov můj.
Znáte v kraji bohumilém
duše outlé v těle čilém,
mysl jasnou, znik a zdar
a tu sílu, vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!

Básníkovi, prozaikovi a žurnalistovi
Janu Nerudovi se nelíbila plačtivá
odrhovačka a ironicky zveršoval
její parodii:
Kde domov můj, kde domov můj?
Tam, kde pivovary strmí,
a kde sádské husy krmí,
kde mělnické vinice
lidem dělaj opice,
jež malínský křen zas spraví,
mezi křeny domov můj.

Vydavatelství Paseka uvedlo
na trh sbírku Kde domov můj,
varianty a parafráze. V ní čteme:
Kde domov můj? Kde má je vlast?
Tam, kde je denně notný chlast!
Není to blud, není to klam,
že hospodu za domov mám.
Není mi každé místo stejné,
hlas přírody mluví to zřejmě
a srdce mé volá s plesem:
Že v hospodě jen doma jsem!
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Jíte za dva? Narodí se vám
obr, varuje dietoložka těhotné
Baculky si musí v době
těhotenství hlídat svou
váhu. Extrémně obézní
dámy mají přibrat jen
nepatrně nebo vůbec.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Pro spoustu žen je těhotenství obdobím, kdy se, pokud jde o jídlo, doslova utrhnou ze řetězu. Ostatně, kdy jindy, že? Ovšem dietologové a lékaři nad
takovým přístupem varovně zdvíhají
prst. Nejenže přehnaným mlsáním matky své děti naprogramují směrem k obezitě, ale navíc samy sebe vystavují riziku při porodu. Čtyř a vícekilová miminka jsou totiž v mnohých případech produktem jejich apetitu, nikoli genů.
„Když jsem teď těhotná, musím jíst
za dva.“ Právě to je podle dietoložky
INZERCE

a odbornice na výživu Karolíny Hlavaté
jedna z nejškodlivějších vět, kterými se
nastávající matka může řídit. „Těhotná
žena by neměla jíst za dva, ale dvakrát
zdravěji,“ zdůrazňuje.
Přibírání na váze při těhotenství je zapotřebí hlídat, neboť má své limity. Pro
výrazně hubené ženy se ideální váhový
přírůstek pohybuje mezi 12,5 až 18 kilogramy. Ženy s normální váhou by měly
přibrat 11,5 až 16 kilogramů.
„Ovšem obézním dámám, tedy těm,
jejichž BMI (index tělesné hmotnosti,
který vyjadřuje vztah mezi tělesnou
hmotností a výškou, pozn. red.) dosahuje hodnoty 30 a více, odborníci doporučují nabrat během těhotenství pouze
4 až 7 kilogramů. Objevují se ale i případy, kdy dietologové ženě radí hmotnost
nezvyšovat. Pokud je extrémně obézní,
tedy s BMI nad 40, měla by přibrat jen
minimálně nebo vůbec. Její tělo totiž
má z čeho brát,“ říká Hlavatá, která je
také garantkou iniciativy Vím, co jím a

piju. Kromě toho, že děti obézních
matek mají závažnější a delší průběh novorozenecké žloutenky,
mívají také vysokou porodní hmotnost. „Obrovské
děti se často rodí vlivem hyperglykémie, které byly vystavované. Tato miminka bývají méně pohyblivá a v postýlce připomínají velké ležící
panenky,“ říká dietoložka. Rizikové bývají už samotné porody těchto
dětí, byť v českých porodnicích stále nejsou na denním pořádku a jejich četnost
se pohybuje pod hranicí deseti procent.
„V roce 2014 se s váhou čtyři a více
kilo narodilo celkem 73 miminek z celkového počtu 1067 narozených dětí
v naší porodnici (tzn. 6,8 %). V roce
2015 to bylo 88 miminek z celkového
počtu 1145 narozených dětí
(tzn. 7,7 %),“ uvádí Jana Helm Musilová, mluvčí benešovské nemocnice Rudolfa a Stefanie. Podle
staniční sestry tamějšího novorozeneckého oddělení Šárky Šnajdrové jsou základní komplikace spojené
s vysokou váhou miminka především zlomení klíční kosti
u novorozence a riziko císařského řezu.
„Největší okno příležitosti, tedy období,
kdy je účinek výživy nejsilnější a nejtrvalejší, nastává během prvního tisíce dnů života – od početí do batolecího věku,“
vysvětluje Hlavatá. Právně v tomto období se zakládá množství tukových buněk,
což je faktor, který může rozhodovat
o budoucí obezitě. Počet tukových buněk se totiž v budoucnu už nezvyšuje.
To, co se mění, je pouze jejich velikost.

FOTO |
SHUTTERSTOCK

Co může miminku ublížit a čemu se vyhnout
Sýry typu camembert, feta, brie – listerie mohou způsobit úmrtí plodu nebo potrat.
Rybí predátoři, jako jsou žralok, štika, candát, bolen – riziko kontaminace ryb
metylrtutí.
Káva – vysoký příjem (nad 300 mg kofeinu denně)
vede ke zpomalení růstu plodu.
Játra a multivitaminové tablety – Obojí může mít
škodlivé účinky kvůli přemíře vitaminu A.
Doporučená dávka jater by neměla překročit 75
gramů týdně. Klasické multivitaminové preparáty by
měly nahradit speciální těhotenské, které obsahují
místo vitaminu A větší množství betakarotenu. Z něj
si tělo vytvoří potřebné množství „áčka“.
Smažené pokrmy – kvůli vysoké energetické hodnotě.
Alkohol – bezpečná hranice není stanovena a ani odborníci se v tomto ohledu
jednoznačně neshodují. Obecně tedy platí: Pokud chcete mít klid, vyhněte se
(vrm)
alkoholu úplně.
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Anna K.: S Varteckým jsem lyžovala už jako dítě
ČR | Zpěvačka Anna K. se po pětileté
tvůrčí pauze vrací na vlny českých rádií
s novou skladbou s názvem Vždycky se
budeme znát.
„Měli jsme jiné starosti než hudbu.
Pět let je dlouhá doba, ale bylo spoustu
různých životních karambolů, o kterých
už bylo vše napsáno a řečeno. Moje úrazy a všechny rozbité hlavy a nohy, to už
byly jen takové bonusy,“ řekla zpěvač-

ka, která byla na
Rádiu Impuls
hostem pořadu
Fanda a jeho česká banda. Během posledních
let sice nevznikaly v její dílně nové věci, ale z pódií se
rozhodně nevytratila. Odehrála například úspěšné akustické turné. Jak potvr-

dila, dnes už je vše na dobré cestě a se
svým hudebním a životním partnerem
kytaristou Tomášem Varteckým mají
energii na rozdávání. Vybíjejí ji jak jinak než prací. Nová skladba je toho
ostatně důkazem. „Písnička je optimistická, jak jen to Anna K. dokáže,“ nastínila umělkyně. V rozhlasovém éteru
také prozradila, že její čerstvá novinka
je vlastně o ní a jejím příteli.

„Je to o tom, že i kdybychom už spolu nebyli jako pár, vždycky se budeme
znát. Znali jsme se už dávno, aniž bychom o sobě v podstatě věděli, protože
jsme kdysi jako děti lyžovali spoustu let
na jedné sjezdovce ve Špindlerově
Mlýně. Znali jsme stejné vlekaře a tak
vůbec. Dozvěděli jsme se to ale až jako
dospělí,“ objasnila Anna K. svůj osobní vztah k nové písni.
(vrm)
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HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Věra Špinarová:
Za socialismu
jsem nesměla
vzdychat

Originál písničky Já mám ráda boogie si zpěvačka Věra Špinarová přivezla na desce ze zahraničí. Když se
ji rozhodla přezpívat pro české publikum, řídila se původní verzí. „V originále je takové vzdychání. Já jsem
to tedy udělala stejně. Jenomže za socialismu se v rozhlase někomu nelíbilo, že zpěvačka vzdychá. Takže jsem
to musela nazpívat znovu bez
vzdechů,“ odkryla Špinarová na rádiu Český Impuls AM 981.
Ačkoliv je písnička Já mám ráda boogie velice úspěšná a Věra Špinarová
s ní vystupuje dodnes, nikdy prý boogie-woogie netančila. „Ani vlastně
nevím, jak se to tančí,“ přiznala
s úsměvem.
Já mám ráda boogie,
to je tanec jinačí.
Nic než boogie,
boogie, boogie netančím...
(Hudba: Rolf Soja,
text: Miroslav Černý)
Jak vznikla písnička Ivana Mládka
Zmalovaná, uslyšíte ve středu
v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls můžete
poslouchat na středních vlnách,
AM 981 kilohertzů, nebo na
www.ceskyimpuls.cz.
(tom)

Asociace školních sportovních klubů a VZP představují projekt

SPORTUJ VE SKOLE
Zlepšete zdraví a životní styl vašich dě
ětí!
V rámci podpory sportování dětí ve školnícch
kroužcích, které organizují učitelé ve školácch
sdružených v AŠSK ČR, můžete požádat o příspěvek
na účast ve sportovním kroužku ve škole a
až do výše
500 Kč za kalendářní rok. Podmínkkou je být
pojištěncem VZP a podat žádost do 30. liistopadu 2016.
Více informací získáte ve VZP, u učitele
školního sportovního klubu AŠSK nebo na:

www.sportujiciskola.cz
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Tancuj, tancuj, vykrúcaj!
Jsou zpěváci, pro které je tanec při vystoupení stejně důležitý jako
pěvecký výkon. Taková Dara Rolins si za to nejednou vysloužila
obdiv, Petr Kotvald naopak zažil i výsměch. A třeba Karel Gott,
ten válel při pohybových kreacích v mládí i v pozdější době.
Proslulé jsou jeho pohyby kyčlí. Jak některé výkony hodnotí
tanečnice a choreografka Leona Qaša Kvasnicová?

Leona Qaša
Kvasnicová

Jeden z mála skutečných objevů talentových soutěží
Ben Cristovao na taneční složce své show tvrdě
pracuje. Fanynky tak mohou obdivovat nejen jeho zpěv
a vypracované svaly, ale také choreografie.
QAŠA: „Je vlastně původně hip hopový tanečník. Takže
je mu pohyb a tanec vlastní. Velmi přirozeně ho předvádí.“

Petr Kotvald se při svých vystoupeních
nikdy tanečním kreacím nevyhýbal.
Když ale v roce 2001 vypustil do světa
klip k písni Mumuland, rychle si vysloužil
pozici jednoho z nejparodovanějších
umělců. Nutno dodat, že písnička svého
času bořila hitparády.

FOTO: ARCHIV MAFRA, HERMINAPRESS

QAŠA: „Jeden ze zpěváků, který to má tak
říkajíc v krvi. I ve svých klipech podporuje
a prosazuje tanec, tanečníky si bere
na koncerty. Takový člověk musí mít tanec
rád.“

Dara Rolins se v hudební branži obklopuje
profesionály, a to i pokud jde o tanec. Její
vystoupení a klipy neskrývají ambice být co
nejvíc světové po vzoru amerických hvězd.
QAŠA: „Je to jedna z tanečně nejtalentovanějších
zpěvaček. Vychází to hodně i ze stylu, který zpívá,
tedy laděného do černé funky music.“

O tom, že má
pohybové nadání,
přesvědčovala Lucie
Vondráčková už coby
teenager, když uváděla
oblíbený pořad Marmeláda
nebo při stepařských
číslech po boku své tety
Heleny Vondráčkové.
QAŠA: „Znám se
s ní již od dob
muzikálu
Excalibur,
tedy od roku
2003, a od té
doby neustále
spolupracujeme.
Lucka mi je velmi
blízká profesionálním
přístupem a že
přesně ví, co chce.
Nic nenechává náhodě
a tanec ji velmi baví.“

Elegantní pódiový projev a gesta mistra Karla Gotta
všichni dobře znají. Nás ale zaujala jeho energií sršící
choreografie k písni Trezor (ve výřezu) z roku 1965.
QAŠA: „To je Bůh. Ten
si může, nebo nemusí,
dělat, co chce a všichni
si ho budou
vážit. Má můj
nesmírný obdiv.
I za velký boj,
který musel
sehrát a pro to,
co podstoupil.“
Zpěvák, ale také
talentovaný golfista Jiří Korn
překvapoval tancem i stepem
už v 80. letech.
QAŠA: „Pro mě naprostá
špička a novátor. Ještě
v minulém režimu vynikal
svými tanečními
kreacemi, stepoval
a úzce spolupracoval
s legendární taneční
skupinou UNO, jíž jsem
byla také členkou.“

Tereza Kerndlová sice
před lety začínala v kapele
Black Milk, ovšem od té
doby na sobě systematicky
pracuje a dávno se jí
podařilo vymanit se ze
škatulky členky dívčí
skupiny.
QAŠA: „Určitě i jí patří
zásluha na tom, že se
ke svým písním snažila
dodávat také taneční
složku. Sice založenou
více na efektu, ale i to patří
do showbyznysu.“

ROČNÍK
AGROTEC
PETRONAS
SYNTIUM
RALLY

XII
AGROTEC PETRONAS SYNTIUM RALLY
17. - 18. 6. 2016 | HUSTOPEČE

... mezi vinohrady

© foto: Zdeněk Weiser

17. – 18. června 2016

START 17. června 2016

z Husovy ulice v Hustopečích
FIA Evropská rally trofej – koeﬁcient 1 | Mistrovství FIA zóny střední Evropa | Mistrovství ČR v rally
Mistrovství Slovenské republiky v rally
Mistrovství Slovenské republiky v rally historických automobilů | Slovenský Rally Pohár

www.agrotecrally.cz
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Nezastavitelní? Příběhy naděje
Nasedněte na kolo, udělejte
něco pro své zdraví
a zároveň podpořte lidi,
kteří se vzepřeli nepřízni
osudu. Stačí projet
modrou bránou Birell.
ČR | Nezastavila je nemoc, ztráta zraku ani
nehoda. Učili se životu o berlích či na vozíku a teď touží získat speciální kolo či lyže
a sportovat. Jsou „Nezastavitelní“. Parta
lidí, které do stejnojmenného projektu vybrala speciální komise, potřebuje handbiky, sledge běžky či monolyže. Jenže tyto
sportovní pomůcky se vyrábějí na zakázku
a stojí i přes 100 tisíc korun. Pomoci je získat jim můžete i vy. Stačí si udělat cyklovýlet a projet modrou bránou Birell. Za každé
takové projetí Birell pošle těmto lidem pět
korun na nákup speciálních pomůcek.
Například Kateřině z Olomouce se kvůli předčasnému narození poškodil zrak
a potřebuje dvojkolo pro nevidomé. Těch
se ročně v Česku prodá pouze dvacet.
„Každý nevidomý, který sedí na dvojkole
v tandemu, potřebuje vůdčího jezdce. U dí-

těte to je rodič, u dospělého třeba partner.
Jenže pokud měří rodič 180 centimetrů
a váží 90 kilogramů a dítě za ním je mnohem lehčí, musí se kolo na oba speciálně
upravit,“ vysvětluje Kateřina Duchková
z firmy Duratec, která jako jedna z mála podobné bicykly v Česku vyrábí. Problémem
pro hendikepované sportovce bývá cena,
která se u dvojkola pohybuje kolem 60 tisíc korun, u handbiku okolo 120 tisíc.
„Handbiky se vyrábí podle postižení sportovce. Někdo nemá nohu, jiný třeba chodidlo. Do Česka se stále dováží ze zahraničí,
zejména z USA,“ podotýká.
Když jel úplně zdravý Pavel Janega
z Třebíče v roce 2010 na kole, smetl ho neopatrný řidič. Autem mu téměř amputoval
levou nohu v lýtku. Na svůj hendikep si
30letý muž zvykl, ovšem teď se chce vrátit
na běžky. Musí mít ale speciální sledge
běžky, které dnes v Česku vyrábí jen pár
lidí, možná jediný člověk – Jiří Němeček
z Vrchlabí. „Před čtyřmi lety jsem vyrobil
pro jednoho pána první prototyp, ročně
jich prodám maximálně deset. Cena nejlevnějších běžek je 16 tisíc korun, nevím o nikom, kdo by je u nás vyráběl,“ říká. Takže
pokud během léta projedete modrou branou, splníte přání těmto Nezastavitelným:
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ALPA
FRANCOVKA
lihový bylinný roztok

Lihový roztok přírodních
rostlinných silic, ale i dalších
aromatických látek. Osvědčený domácí prostředek. Směs
14 bylin, které mírní bolesti
při svalovém a kloubním
revmatismu, odstraňují únavu
po tělesné zátěži. Používání
francovky je výbornou prevencí
chorob z nachlazení, zabraňuje proleženinám. Navozuje
příjemné osvěžení jako přísada
do koupele (cca 10 až 20 ml
přípravku na 50 l vody). Působí
příznivě na celý lidský
organismus.

Zakoupíte v síti prodejen
Kauﬂand, COOP, Penny, Teta, Billa, Makro,
Rossmann, DM drogerie, Albert, Globus,
Tesco a v našich lékárnách.

www.alpa.cz

Irena Havlová (* 1970), Sušice
Co potřebuje? Plavecké pomůcky
„Z operace krční páteře se vyvinul zhoubný
nádor, který mi poškodil míchu. Nastaly
komplikace a vypadalo to, že do konce života budu upoutána na lůžko. S tím jsem
se ale nemohla smířit. Jako Nezastavitelná můžu ukázat, že i když prognóza vypadá beznadějně, jde o to nevzdávat se. Plavecké kurzy, které bych chtěla získat, mě
posunou dál a udrží v pohybu.“

Martin Valenta (* 1984), Vimperk
Co potřebuje? Speciální kolo
„Před devíti lety jsem
se na motorce střetl
s autem, které jsem
přehlédl a nedal mu
přednost. Už na místě
nehody jsem věděl,
že přijdu o nohu. Ze sportu jsem ale zvyklý otřepat se a jít dál, a to jsem také udělal.
Dnes dokonce i lyžuju a chtěl bych sportovat jako dřív. Se speciálním kolem, které
můžu získat, se chci vrátit k cyklistice
a mám ambice i závodit.“

Ladislav Loebe (* 1976), Brno
Co potřebuje? Handbike
„V mládí jsem rád jezdil rychle a právě
rychlost se mi stala
osudnou. Po cestě na
diskotéku jsem měl
autonehodu, která mě
nadobro posadila na invalidní vozík. Jako
sportovec a milovník přírody se ale snažím ze svého hendikepu vytřískat, co jde.
S handbikem dostanu šanci procestovat
Evropu a získám zpátky svobodu.“

Roman Žák (* 1983) a Monoski Zlín
Co potřebuje? Monoski
„V Nezastavitelných
reprezentuji Monoski
Zlín, což je komunita
nadšenců, která lyžuje
i tehdy, když všichni
ostatní ze sjezdovky
odchází. Jsem jedním ze zakládajících členů a sám jsem odmalička na vozíku. Na začátku nás bylo jen pár, teď máme zájemců
čím dál víc a všichni chceme jediné –
vysněnou monoski, která umožní hned několika z nás lyžovat a být Nezastavitelní.“

Pavel Janega (* 1986), Třebíč
Co potřebuje? Sledge běžky
„Před šesti lety jsem
jel na kole, když mě
srazil neopatrný řidič.
Náraz byl tak silný, že
mi doslova amputoval
v lýtku levou nohu.
Ztratil jsem spoustu krve a do nemocnice
dojel v kritickém stavu. Úraz jsem vzal ale
jako výzvu a snažím se s tím žít. Rád bych
se vrátil zpátky na hory a díky sledge běžkám se mi to může splnit.“
Kateřina Kroupová (* 1983), Olomouc
Co potřebuje? Dvojkolo
„Kvůli předčasnému
narození jsem od malička nevidomá. Nějaký zrak zachovaný
mám, ale postupně
ubývá a v budoucnu
o něj můžu kdykoliv přijít. Ani chybějící
zrak mě ale nemůže zastavit. Miluju bláznivé nápady, sport a ráda bych od projektu
Nezastavitelní získala dvojkolo, na kterém
chceme s manželem projet celé Česko.“
Michal Matějíček (* 1983), Rohatec
Co potřebuje? Handbike
„Můj život byl naplněný beze zbytku. Vše
se změnilo před šesti
lety, kdy jsem jel s kamarády hasiči na soutěž. Skočil jsem do poloprázdné vodní nádrže a od té doby sedím
na vozíku. S Nezastavitelnými chci bořit
mýtus, že lidé s hendikepem jsou až někde
za ostatními. Chci se vrátit ke sportu
a s handbikem vyrazit do Lednicko-valtického areálu, kde jsem jezdil před úrazem.“

Michaela Rutteová (* 1986), Liberec
Co potřebuje? Handbike
„Když mi bylo čerstvě
17 let, vraceli jsme se
s taneční skupinou
z našich prvních velkých závodů. Řidič
usnul za volantem
a sjel z dálnice. Nikomu se skoro nic nestalo, ale já jsem zůstala upoutána na invalidní
vozík. Před nehodou jsem ráda sportovala
a i teď nedám na sport dopustit. Jako první
na novém handbiku vyrazíme do Německa, kde je nádherný okruh kolem jezera.“
Nezastavitelní ze Slovenska:
Erik Weiss (* 1989)
Co potřebuje? Handbike
„Na vozíku jsem skončil po dopravní nehodě, chci opět jezdit s rodinou do přírody.“
Ivan Varga (* 1992), Košice
Co potřebuje? Handbike
„Kvůli rakovině jsem přišel o nohu, handbike by mi umožnil opět sportovat.“
Adam Šablatúra (* 1994), L. Mikuláš
Co potřebuje? Handbike
„Překonal jsem rakovinu i zranění po skoku do řeky. Rád bych se věnoval sportu.“

Kde můžete pomoci
Lysá hora (2. až 5. 6.), České Švýcarsko –
Mezní louka (30. 6. až 3. 7.), Pustevny
(5. až 6. 7.), Sněžka (21. až 24. 7.),
Český Krumlov (28. až 31. 7.), Vranovská
přehrada (4. až 7. 8.), Lipno (11. až 14. 8.),
Baťův kanál (18. až 21. 8.), Ještěd (25. až
28. 8.).

ZDRAVÝ POHYB
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Dovolená: aktivně a bez mobilu
K obnově psychické
kondice se potřebujeme
hýbat. Ne však jen
pro výkon, ale hlavně
pro radost.
ČR | Je všeobecně známo, že naše technicky vyspělá společnost vede výrazně
odlišný způsob života než generace našich předků. Informační technologie
umožnily změny v řadě pracovních činností i ve způsobu trávení volného času.
Dokonce i mezilidské vztahy se stále
častěji odehrávají elektronicky. Výsledkem je snižování podílu fyzické aktivity, související s menším výdejem energie. Nedostatek pravidelného pohybu
se proto může projevovat nárůstem obezity a dalších civilizačních chorob, které ve výsledku vedou ke snížení kvality
života.
Názory na potřebné množství pohybu
kompenzující sedavý způsob života se

liší. Zatímco někteří se přiklání k názoru, že půlhodina pohybu denně, tvořící
3,5 hodiny v jednom týdnu, stačí, jindy
se můžeme setkat s názorem, který toto
doporučení považuje za nedostatečné.

cí na počítači, nočními směnami a mnoha dalšími stresovými situacemi. Ani
trávení volného času na sociálních sítích nebo u televize vyrovnání poměru
mezi duševní a tělesnou činností moc
neprospívá.

Příliš mnoho pohodlí
lidem nesvědčí

Jak se tedy zotavit?

Existovaly doby, kdy lidé neměli téměř
žádný volný čas. Náročné práce v domácnosti, na poli či práce s domácími
zvířaty je udržovaly v neustálém pohybu. K sezení a odpočinku moc příležitostí neměli.
Pro většinu naší populace je návrat ke
způsobu života našich předků nepředstavitelný, a proto nedostatek pohybu doháníme sportovními aktivitami, jako je cvičení ve fitness centrech. Avšak nahradit
tímto způsobem původně celodenní fyzickou práci není možné. Proto je potřeba zamyslet se nad činnostmi, které se
nám každý den nabízí a jsou spojené s
pohybem - můžeme chodit nakupovat
pěšky, posilovat svaly hnětením těsta

Receptem na zotavení je výlet do
přírody s rodinou.
FOTO | ARCHIV
nebo strouháním, trávu sekat ručně
nebo alespoň nejezdit výtahem.
Ale abychom se vrátili k tématu: v minulosti, kdy se většina činností vykonávala ručně a nejezdilo se všude autem,
se člověk fyzicky mnohem více namáhal, takže dovolenou na zotavenou potřeboval zejména k tělesnému odpočinku. O co méně se hýbeme, o to více zaměstnáváme svou psychiku, kterou zatěžkáváme monotónností, celodenní pra-

Možná si to někteří z nás neradi přiznají, ale dovolenou bychom měli věnovat
psychickému odpočinku, čehož nejlépe
dosáhneme odříznutím se od technologií. Zkuste pár týdnů vynechat televizi,
počítač včetně e-mailové korespondence a pokud možno i telefon. Soustřeďte
se jen na své blízké, kteří jsou s vámi na
dovolené. K obnově psychické kondice
se potřebujeme hýbat, nejde však o
sport založený na výkonu, ale o pohyb
pro radost. Dělejte cokoli, co se nabízí,
vzpomeňte si, co jste dělali na dovolené
s vlastními rodiči. Místo telefonování a
vkládání fotek na síť si postavte hrad z
písku a věnujte tomu klidně celý den. Cílem je příjemná fyzická únava.
(ks)

INZERCE

AKTUÁLNĚ V NABÍDCE
30 + 10 tablet

Dovolená! Co si zabalit?
Přijďte, poradíme Vám
• v lékárnách PharmaPoint Vám rádi poradíme,
které léky by neměly na cestu chybět
• pomůžeme Vám vybrat z široké nabídky produktů
• v nabídce také: Opalovací přípravky Eucerin a Daylong,
repelenty a další položky vhodné na cesty
Více na www.pharmapoint.cz
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Imodium® Rapid 2mg,

tablety dispergovatelné v ústech
6 tablet dispergovatelných v ústech
OKAMŽITÁ POMOC PŘI PRŮJMU.
Okamžitě se rozpouští na jazyku a přináší
rychlou úlevu. K léčbě akutního a chronického průjmu.
Neovlivňuje přirozenou střevní mikroﬂóru.
V akci také Imodium ®, 20 tvrdých tobolek, cena od 154 Kč.

akční cena
od

4

12

Více než

Panadol Extra bojuje proti mírné
až středně silné bolesti hlavy
včetně migrény, bolesti zubů, proti
menstruačním bolestem, bolestem
svalů, kloubů a bolesti v krku. Nedráždí
žaludek.
Lék na vnitřní užití.

Reklama na léčivý přípravek. Tablety rozpustné v ústech
obsahují loperamid-hydrochlorid
a jsou k perorálnímu podání.
běžná cena 97,-

5

8

Malé
balení
v ceně
navíc

84,-

Bepanthen® Plus
30 g

O ceně se informujte ve své lékárně

Panadol Extra

• Má dvojí účinek
DEZINFIKUJE A HOJÍ. Vhodný i pro děti.
• Podporuje hojení drobných povrchových
poranění kůže s rizikem infekce – odřeniny,
škrábnutí, záděry.
K vnějšímu použití. Obsahuje léčivou látku
dexpanthenolum a desinfekční látku chlorhexidini
dihydrochloridum.
L.CZ.MKT.CC.07.2015.0393
běžná cena 161,-

akční cena
od

124,-

Cílem této inzerce není podpora navýšení prodeje, předepisování nebo užívání léků. Inzerce nenahrazuje poradenství lékařů ani lékárníků. Při výběru produktu si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob
použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem.

ZDRAVÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA

Léto bez zdravotního rizika
Na otázku, proč se některým ženám
mykózy neustále vracejí, zatímco jiné
ženy za stejných vnějších podmínek ani
jednou neonemocní, je třeba hledat odpověď především v imunitě.

ČR | S přibývajícím pěkným počasím
se stále více Čechů těší na báječnou dovolenou u vody. Nemálo žen ale pociťuje obavy, zda jim tyto krásné chvíle
zase nezkazí opakované gynekologické
mykózy, známé také jako kvasinkové infekce nebo kandidózy.
Přesně teď je čas myslet na to, jak se
chránit před tímto úporným a nepříjemným onemocněním.

Jak problém řešit

Mykózy podporuje stres,
nevhodné oblečení i jídlo
Mykózu vyvolávají kvasinky, zejména
druh Candida albicans, které se u některých žen běžně vyskytují. Samy o sobě
ještě nemusí vést k onemocnění. Mykózy se dají do pohybu až kvůli porušení
rovnováhy v intimních místech, takže
infekce má ideální podmínky ke svému
rozvinutí.
Podpořit ji mohou některé faktory,
jako je užívání antibiotik, onemocnění
cukrovkou, těhotenství, hormonální léčba, nesprávná intimní hygiena, poraně-

FOTO | SHUTTERSTOCK

ní sliznice pochvy, nevhodné neprodyšné oblečení, jídlo bohaté na cukry nebo
třeba stres.
Mykóza je zřejmě nejčastějším onemocněním, kvůli kterému ženy navštěvují ordinaci gynekologa. Podle statistik ji v průběhu života alespoň jednou
prodělají tři ženy ze čtyř. A potrápit dokáže, zvláště když se také velmi často
vrací a opakuje. Stává se to téměř polo-

vině všech žen, které někdy mykózou
onemocněly.
Některé příčiny opakovaných mykóz
jsou známé. Vedle už zmíněných rizikových faktorů to bývá koupání v chlorované vodě, teplé a vlhké prostředí, zejména nošení mokrých plavek či upnutých neprodyšných kalhot například při
jízdě na kole. Často však dojde k mykóze i bez zjevné příčiny.

Pro léčbu akutního onemocnění jsou určeny čípky, krémy nebo tablety, které
se označují jako antimykotika. Většina
žen na ně reaguje rychle a dobře a už po
několika dnech jsou bez obtíží. Problémem ale je, že samotné vyléčení mykózy často nedokáže zabránit jejímu častému opakování. K tomu je zapotřebí podpořit imunitní systém, s čímž pomáhá
podpůrná léčba enzymovými léky, například Wobenzymem.
I přes podpůrnou léčbu enzymy je třeba dodržovat nezbytná hygienická opatření. V teple by ženy neměly oblékat těsné džíny, raději to chce vybírat bavlněné
kalhotky. Po koupání je třeba se pečlivě
osušit, obzvláště při plavání v přehradě
nebo rybníce, kde se daří bakteriím. (ks)

INZERCE

Ne!

častým
gynekologickým
mykózám
Přidáním léku

Wobenzym®
k běžné léčbě

omezíte jejich opakování
Výsledky výzkumu potvrzují

Informujte se u svého lékaře.
Více na www.wobenzym.cz
Tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

62 žen, které i přes standardní antimykotickou léčbu trpěly
mykózami 4krát až 9krát za rok, užívalo Wobenzym po dobu
10 týdnů v dávce 2x8 tablet denně. V roce po zahájení léčby
Wobenzymem došlo u všech k výraznému zlepšení - počet
mykóz klesl v průměru o 88%. Dvě třetiny žen dokonce neprodělaly mykózu ani jednou. Další sledování potvrdilo, že
pozitivní účinek Wobenzymu u sledovaných žen přetrvával
po celé 4 roky.

Sobota 4. června
ČT1
6.00

Kouzelné bylinky 6.25 Banánové
rybičky 7.00 Polopatě 7.50 Dvě
Cecilky. Pohádka (ČR, 1969) 8.35
Nejlepší Bakaláři 9.45 Gejzír 10.15
Všechnopárty 11.10 Otec Brown III

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Jak vyléčit ježibabu
13.55 Maruška
14.30 Tajemství Ocelového města
Dobr. film (ČR, 1978)
15.55 Lehkou chůzí
16.50 Hercule Poirot XI
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 Zázraky přírody
21.10 Něžné kuře
Komedie (Fr., 1978). Hrají
A. Girardotová, P. Noiret a další
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Shirley Valentinová
Romant. komedie (VB, 1989).
Hrají P. Collinsová, T. Conti a další
0.45 Manéž Bolka Polívky
1.55 Magický Špilberk
3.00 Sama doma
4.35 Bolkoviny

NOVA
6.15
6.40
7.10
7.35
7.55
10.20
11.15
11.50
12.45
13.00
14.30

17.20
19.30
20.20
22.40

0.50

2.45
4.55

Prima
7.30

Astro Boy II (10) 7.55 Ninjago 8.25
Ninjago 8.55 Autosalon 10.15 Ohnivý
kuře (28) 11.25 Zítra to roztočíme,
sousede! Komedie (N, 2014) 13.30
Doba ledová 15.20 Vraždy v Midsomeru III 17.35 Jak se staví sen 18.55
Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy 19.55 TOP
STAR

20.15 Tři veteráni
Pohádka (ČR, 1983). Hrají
R. Hrušínský, P. Čepek, J. Somr,
J. Satinský, Z. Svěrák
22.25 Krvavá čest
Thriller (USA, 2011). Hrají
D. Purcell, A. Bautista, A. Smartová a další. Režie B. A. Miller
0.20 Úsvit mrtvých
Horor (USA, 2004)
2.20 Vraždy v Midsomeru III

SÉRUM PRAVDY

Neděle 5. června

Avengers: Sjednocení II (14)
Robot a příšerka (2)
Tom a Jerry III (8)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (15)
Tvoje tvář má známý hlas
Koření
Volejte Novu
Rady ptáka Loskutáka
Tipy ptáka Loskutáka
Výměna manželek
Lepší už to nebude
Romantická komedie
(USA, 1997). Hrají J. Nicholson,
H. Huntová, G. Kinnear a další
Útěk na horu Čarodějnic
Sci-fi film (USA, 2009). Hrají
D. Johnson, A. S. Robbová
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas
Terminátor 3: Vzpoura strojů
Sci-fi thriller (USA/N/VB, 2003).
Hrají A. Schwarzenegger,
N. Stahl, K. Lokenová, C. Danesová a další. Režie J. Mostow
Misery nechce zemřít
Horor (USA, 1990). Hrají J. Caan,
K. Batesová, L. Bacallová,
R. Farnsworth, J. Potter a další.
Režie R. Reiner
Tvoje tvář má známý hlas
Novashopping

ČT1
6.00

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Modrý pták
Pohádka (ČR, 1993)
14.30 Pohádka o mokrosuchém štěstí
Pohádka (ČR, 1981)
15.55 Případy detektivní kanceláře
Ostrozrak (6/6)
17.05 Když rozvod, tak rozvod
Komedie (ČR, 1982)
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Lidice
Histor. film (ČR, 2011). Hrají
K. Roden, Z. Fialová a další
22.05 168 hodin
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Poklad byzantského kupce
Krimikomedie (ČR, 1966). Hrají
J. Vala, G. Vránová, J. Sovák
a další
0.15 Komisař Moulin
2.05 Manéž Bolka Polívky
3.15 Hobby naší doby

Prima cool
7.10

Teleshopping 7.25 Autosalon 8.25
Americká odysea (6) 9.20 Americká
odysea (7) 10.15 Stav ohrožení (7)
11.10 Bionická žena (3) 12.10 Top
Gear II (9) 13.15 Stav ohrožení (7)
14.10 Simpsonovi XII (11-14) 16.10
Re-play 16.45 Applikace 17.20 Aliho
parťáci 17.55 Simpsonovi XII (15-18)

20.00 Bohové musí být šílení
Komedie (USA, 1980). Hrají
M. Weyers, S. Prinslová, N!xau,
L. Verset a další. Režie J. Uys
22.20 Prci, prci, prcičky
Komedie (USA, 1999). Hrají
J. Biggs, T. Reidová, S. W. Scott
0.25 Re-play
0.55 Applikace
1.30 Aliho parťáci
2.00 Graceland (9)
2.45 Bionická žena (3)

Zajímavosti z regionů 6.40 Tajemství
Ocelového města 8.10 Úsměvy Jiřího
Langmajera 8.50 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.25 Objektiv 10.50 My všichni
školou povinní (10/13)

NOVA
5.55
6.15
6.45
7.10
7.35
8.00
8.25
9.10
10.10
11.35
13.25
15.05
17.05
19.30
20.20
21.25
22.35
23.10
0.55
1.45
2.15

Prima
6.45

Astro Boy II (11) 7.15 Ninjago 7.45
Ninjago 8.15 Největší tankové bitvy II
(6) 9.15 Prima ZOOM Svět 9.45 Ohnivý kuře (29) 11.00 Partie 11.45 Váš
Prima receptář 12.25 Vychytávky
Ládi Hrušky 13.05 Vychytávky Extra
13.25 Big Ben (2) 15.40 Vraždy
v Midsomeru III 18.00 Rozpal to, šéfe!
18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi
zprávy 19.40 Divácké zprávy 19.55
TOP STAR

20.15 Máme rádi Česko
21.55 Superchlapi
23.20 Bez ní
Romantický film (Mex., 2010).
Hrají L. R. Guzmán, F. Ciangherotti, L. Dueňasová a další
1.40 Největší tankové bitvy II (6)
2.35 Vegas (10)
3.30 Vraždy v Midsomeru III

Lišákoviny
Senzační Spiderman (8)
Avengers: Sjednocení II (15)
Robot a příšerka (3)
Tom a Jerry III (9)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (16)
Krok za krokem V (9, 10)
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným
(78)
Dívčí parta
Komedie (USA, 2008)
Jak ukrást Dagmaru
Komedie (ČR, 2001)
Za humny je drak
Komedie (ČR, 1982)
Bláznovo zlato
Akční film (USA, 2008)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl (9)
Baba na zabití. Krimiseriál
(ČR, 2008)
Kriminálka Anděl (10)
Loupež. Krimiseriál (ČR, 2008)
Střepiny
Kobra
Akční film (USA, 1986). Hrají
S. Stallone, B. Nielsenová
Kriminálka Las Vegas V
Volejte Novu
Krok za krokem V (9, 10)

Prima cool
6.15

Teleshopping 6.30 Autosalon 7.25
Těžká dřina 8.00 Applikace 8.30
Re-play 9.05 Aliho parťáci 9.45 Stav
ohrožení (8) 10.40 Bionická žena (4)
11.35 Top Gear II (10) 12.45 Stav
ohrožení (8) 13.45 Simpsonovi XII
(15-18) 15.40 Bohové musí být šílení.
Komedie (USA, 1980) 17.55 Simpsonovi XII (19) 18.30 Simpsonovi XII
(20) 18.55 Simpsonovi XII (21) 19.30
Simpsonovi XIII (1)

20.00 Princ z Persie: Písky času
Dobr. film (USA, 2010). Hrají
J. Gyllenhaal, G. Artertonová
22.35 Hannibal (10)
Horor. seriál (USA, 2013)
23.35 Těžká dřina
0.10 Autosalon
1.15
Hannibal (10)
1.55 Graceland (10)
KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 130

Pondělí 6. června
ČT1
5.59

20.00
21.05
21.44
21.45

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Otec Brown III 10.40 Činčin 11.25 168
hodin 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, Sportovní zprávy, Události v regionech plus 12.30 Sama
doma 14.00 Doktorka Quinnová III
14.45 Viktorka 15.00 Kojak IV 15.50
Tlusťoch 16.45 Cestománie 17.15 AZ-kvíz 17.40 Černé ovce 18.00 Události v regionech 18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.50 BBV 19.59
Losování SAZKAmobil šance

Panoptikum města pražského
Reportéři ČT
Výsledky losování Šťastných 10
Sráči
Krimifilm (ČR, 2010)
23.15 Na stopě
23.45 Kriminálka Paříž
0.30 AZ-kvíz

NOVA
5.55

Snídaně s Novou 8.45 Novashopping
9.00 Ulice (3050) 10.00 Kriminálka
Anděl (9) 11.10 Co na to Češi 12.00
Polední Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí 12.30 Tescoma s chutí
12.35 Sue Thomas: Agentka FBI II
(18) 13.35 Dr. House V (9, 10) 15.35
Ordinace v růžové zahradě 2 (537)
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní
noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice
(3051) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Doktor od jezera hrochů
Komedie (ČR, 2010)
22.35 Kriminálka Las Vegas XIII (11)
23.40 Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (6)
0.35 Dr. House V (9)
1.30 Střepiny
4.55 Novashopping

Prima
6.15

Astro Boy II (12) 6.45 Ninjago 7.15
M.A.S.H (111-113) 9.25 Castle na zabití
II (9) 10.25 Místo činu: Kolín (6) 12.25
Policie Hamburk VI (29) 13.25 Komisař Rex (6) 14.35 Castle na zabití II
(10) 15.35 Rosamunde Pilcherová:
Zeptej se srdce. Romantický film
(N, 2010) 17.30 Odpolední zprávy
17.50 Prostřeno! 18.55 Zprávy FTV
Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Divácké zprávy 19.55 TOP STAR

20.15 Ohnivý kuře (30)
Zpátky do vězení. Seriál
(ČR, 2016)
21.30 TOP STAR magazín
22.45 Jste to, co jíte
23.50 Prostřeno!
0.50 Místo činu: Kolín (6)
Květina zla. Krimiseriál (N, 2006)
2.35 Policie Hamburk VI (29)

Úterý 7. června
ČT1
5.59

20.00
21.00
22.35
23.00
23.50
0.15
1.00
1.25

Nejlepší Bakaláři
Hercule Poirot XI
Na stopě
Kriminálka Paříž
AZ-kvíz
Bolkoviny
Hobby naší doby
Zajímavosti z regionů

6.15

Astro Boy II (13) 6.45 Ninjago 7.15
M.A.S.H (113-115) 9.25 Castle na zabití II (10) 10.25 Místo činu: Kolín (7)
12.25 Policie Hamburk VI (30) 13.25
Komisař Rex (7) 14.35 Castle na zabití II (11) 15.35 Rosamunde Pilcherová:
Presumpce lásky. Romantický film
(N, 2010) 17.30 Odpolední zprávy
17.50 Prostřeno! 18.55 Zprávy FTV
Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Divácké zprávy 19.55 TOP STAR

Prima cool
6.40

20.15
21.25
22.00
22.55
0.50
1.30
2.15
2.55

Hawaii 5-0 III (20) 7.20 Teleshopping
7.45 Alias II (2) 8.35 Teleshopping
8.55 Vítejte doma VIII (2) 9.55 Futurama X (12) 10.25 Hvězdná brána IV
(22) 11.20 Hawaii 5-0 III (21) 12.20
Top Gear II (9) 13.25 Simpsonovi XII
(19-21) 14.55 Simpsonovi XIII (1)
15.25 Applikace 15.55 Futurama X
(13) 16.25 Hvězdná brána V (1) 17.20
Alias II (3) 18.20 Simpsonovi XIII
(2-5)

Grimm V (7)
Teorie velkého třesku VIII (14)
Agresivní virus (12)
Moulové
Grimm V (7)
Agresivní virus (12)
Lovci duchů VI (1)
American Horror Story: Freak
Show (2)

ČT1

20.00
21.00
21.44
21.45
22.30

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Tlusťoch 10.45 Kojak IV 11.35 Černé
ovce 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, Sportovní zprávy, Události v regionech plus 12.30 Sama
doma 14.00 Doktorka Quinnová III
14.45 Telegram 15.05 Kojak IV 15.55
Tlusťoch 16.45 Cestománie 17.15 AZ-kvíz 17.40 Černé ovce 18.00 Události v regionech 18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.50 BBV 19.59
Losování Sportky a Šance

20.15 Vraždy v Midsomeru XVIII (6)
Sklizeň duší. Detektivní seriál
(VB, 2015)
22.10 Očima Josefa Klímy
22.55 Prostřeno!
23.55 Místo činu: Kolín (7)
1.40 Policie Hamburk VI (30)
2.25 Komisař Rex (7)
3.15 Na život a na smrt

Panoptikum města pražského
Škoda lásky
Výsledky losování Šťastných 10
Parta Maraton
Když rozvod, tak rozvod
Komedie (ČR, 1982)
23.55 AZ-kvíz
0.20 Banánové rybičky

Astro Boy II (14) 6.45 Ninjago 7.15
M.A.S.H (115-117) 9.25 Castle na zabití II (11) 10.25 Místo činu: Kolín (8)
12.25 Policie Hamburk VII (1) 13.25
Komisař Rex (8) 14.35 Castle na
zabití II (12) 15.35 Rosamunde Pilcherová: Láska na obzoru. Romantický
film (N, 2010) 17.30 Odpolední zprávy 17.50 Prostřeno! 18.55 Zprávy FTV
Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Divácké zprávy 19.55 TOP STAR

20.15 Ohnivý kuře (31)
Jeden velkej mejdan. Seriál
(ČR, 2016)
21.35 Show Jana Krause
22.30 Superchlapi
23.55 Prostřeno!
0.55 Místo činu: Kolín (8)
2.40 Policie Hamburk VII (1)
3.25 Komisař Rex (8)

Snídaně s Novou 8.40 Novashopping
8.55 Ulice (3052) 9.50 Ordinace
v růžové zahradě 2 (663) 11.10 Co na
to Češi 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.35
Tescoma s chutí 12.40 Sue Thomas:
Agentka FBI II (20) 13.40 Dr. House
V (13) 14.40 Dr. House V (14) 15.35
Ordinace v růžové zahradě 2 (539)
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní
noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice
(3053) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Chcete být milionářem?
21.50 Námořní vyšetřovací služba XII
(7)
22.45 Sniper 3
Akční film (USA, 2004)
0.35 Dr. House V (12-14)
3.15 Co na to Češi

Prima
6.15

20.15
21.25
21.50
22.35
22.50

20.20 Ordinace v růžové zahradě 2
(663)
21.30 Víkend
22.30 Kriminálka Las Vegas XIII
23.30 Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (7)
0.25 Dr. House V (10, 11)
2.00 Co na to Češi

Prima cool
6.40

20.15
21.25
21.55
22.40

Hawaii 5-0 III (21) 7.20 Teleshopping
7.45 Alias II (3) 8.35 Teleshopping
8.55 Vítejte doma VIII (3) 9.55 Futurama X (13) 10.20 Hvězdná brána V
(1) 11.20 Hawaii 5-0 III (22) 12.15 Top
Gear II (10) 13.25 Simpsonovi XIII
(2-5) 15.25 Teorie velkého třesku VIII
(14) 15.55 Futurama VI (1) 16.25
Hvězdná brána V (2) 17.20 Alias II (4)
18.20 Simpsonovi XIII (6-9)

Top Gear XXII (7)
Teorie velkého třesku VIII (15)
Partička
Děsivá předpověď
Katastrof. film (USA, 2009)
0.35 Partička
1.15
Lovci duchů VI (2)
2.00 American Horror Story: Freak
Show (3)
2.55 Lovci duchů VI (2)

ČT1
5.59

Hawaii 5-0 III (22) 7.20 Teleshopping
7.45 Alias II (4) 8.35 Teleshopping
8.55 Vítejte doma VIII (4) 9.55 Futurama VI (1) 10.25 Hvězdná brána V
(2) 11.20 Hawaii 5-0 III (23) 12.20
Top Gear XXII (7) 13.25 Simpsonovi
XIII (6-9) 15.25 Teorie velkého třesku
VIII (15) 15.55 Futurama VI (2) 16.25
Hvězdná brána V (3) 17.20 Alias II (5)
18.20 Simpsonovi XIII (10-13)

Letečtí stíhači v boji II (13)
Teorie velkého třesku VIII (16)
Partička
Cesty k úspěchu
Spartakus (1/2)
Histor. film (USA, 2004)
0.40 Partička
1.25 Lovci duchů VI (3)
2.05 American Horror Story: Freak
Show (4)

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Tlusťoch 10.45 Kojak IV 11.35 Černé
ovce 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, Sportovní zprávy, Události v regionech plus 12.30 Sama
doma 14.00 Doktorka Quinnová III
14.45 Buchty 15.05 Kojak IV 15.55
Tlusťoch 16.45 Cestománie 17.15 AZ-kvíz 17.40 Černé ovce 18.00 Události v regionech 18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.50 BBV

20.00
21.00
21.59
22.00
22.30
23.25
0.05
0.35
1.05

Nejlepší Bakaláři
Máte slovo s M. Jílkovou
Výsledky losování Šťastných 10
Gejzír
Taggart
Motiv II
AZ-kvíz
Banánové rybičky
Objektiv

6.15

Astro Boy II (15) 6.45 Ninjago 7.15
M.A.S.H (117-119) 9.25 Castle na zabití II (12) 10.25 Místo činu: Kolín (9)
12.25 Policie Hamburk VII (2) 13.25
Komisař Rex (9) 14.35 Castle na
zabití II (13) 15.35 Rosamunde Pilcherová: Láska ve hře. Romantický film
(N, 2003) 17.30 Odpolední zprávy
17.50 Prostřeno! 18.55 Zprávy FTV
Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40
Divácké zprávy 19.55 TOP STAR

Prima cool
6.40

Snídaně s Novou 8.45 Novashopping
9.00 Ulice (3051) 10.00 Kriminálka
Anděl (10) 11.10 Co na to Češi 12.00
Polední Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí 12.35 Tescoma s chutí
12.40 Sue Thomas: Agentka FBI II
(19) 13.40 Dr. House V (11, 12) 15.35
Ordinace v růžové zahradě 2 (538)
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní
noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice
(3052) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

Čtvrtek 9. června
NOVA

5.55

NOVA
5.55

Prima

Středa 8. června
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Tlusťoch 10.45 Kojak IV 11.40 Černé
ovce 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, Sportovní zprávy, Události v regionech plus 12.30 Sama
doma 14.00 Doktorka Quinnová III
14.45 Nevěra 15.05 Kojak IV 15.50
Tlusťoch 16.45 Cestománie 17.15 AZ-kvíz 17.40 Černé ovce 18.00 Události v regionech 18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.50 Branky, body,
vteřiny

NOVA
5.55

20.20 Ordinace v růžové zahradě 2
(664)
21.30 Prásk!
22.05 Parchanti
Akční film (USA, 2010)
0.05 Dr. House V (15, 16)
1.50 Prásk!
2.15 Áčko

Prima

20.15
21.30
22.40
22.45
23.35
0.15
1.10
3.00
3.45

Nemocnice Motol
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Prostřeno!
Místo činu: Kolín (9)
Policie Hamburk VII (2)
Komisař Rex (9)

Snídaně s Novou 8.25 Novashopping
8.40 Ulice (3053) 9.40 Chcete být
milionářem? 11.10 Co na to Češi 12.00
Polední Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí 12.35 Tescoma s chutí
12.40 Sue Thomas: Agentka FBI II
(21) 13.40 Dr. House V (15-16) 15.35
Ordinace v růžové zahradě 2 (540)
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní
noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice
(3054) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

Prima cool
6.40

20.15
21.25
22.00
0.15
0.45
1.35
2.15
3.00

Hawaii 5-0 III (23) 7.20 Teleshopping
7.45 Alias II (5) 8.35 Teleshopping
8.55 Vítejte doma VIII (5) 9.55 Futurama VI (2) 10.25 Hvězdná brána V
(3) 11.25 Hawaii 5-0 III (24) 12.25
Letečtí stíhači v boji II (13) 13.25
Simpsonovi XIII (10-13) 15.25 Teorie
velkého třesku VIII (16) 15.55 Futurama VI (3) 16.25 Hvězdná brána V (4)
17.20 Alias II (6) 18.20 Simpsonovi
XIII (14-17)

Autosalon
Teorie velkého třesku VIII (17)
Predátor 2
Poslední chlap na Zemi (11)
Vraždy mýtů zbavené II (4)
Lovci duchů VI (4)
Vraždy mýtů zbavené II (4)
American Horror Story: Freak
Show (5)

Pátek 10. června
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ČT1
5.59

20.00
21.35
22.29
22.30
23.25
0.10
0.35
1.00

Studio 6 9.00 Okouzlení VII 9.55
Tlusťoch 10.45 Kojak IV 11.35 Černé
ovce 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, Sportovní zprávy, Události v regionech plus 12.30 Sama
doma 14.00 Doktorka Quinnová III
14.45 Tak neváhej a toč speciál 15.45
Reportéři ČT 16.35 Polopatě 17.30
AZ-kvíz 18.00 Události v regionech
18.25 Deník Dity P. II 18.55 Události
za okamžik a počasí 19.00 Události
19.50 BBV 19.59 Losování Mimořádné Sportky a Šance

Láska rohatá
Všechnopárty
Výsledky losování Šťastných 10
Zpátky se Sobotou
Případy detektiva Murdocha VII
AZ-kvíz
Banánové rybičky
Parta Maraton

NOVA
5.55

Snídaně s Novou 8.40 Novashopping
8.55 Ulice (3054) 9.50 Ordinace
v růžové zahradě 2 (664) 11.10 Co na
to Češi 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.35
Tescoma s chutí 12.40 Sue Thomas:
Agentka FBI II (22) 13.40 Dr. House
V (17) 14.40 Dr. House V (18) 15.35
Ordinace v růžové zahradě 2 (541)
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní
noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice
(3055) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

20.20 Holka na roztrhání
Komedie (USA, 2002)
22.30 František je děvkař
Komedie (ČR, 2008)
0.15 Chcete být milionářem?
1.40 Dr. House V (17, 18)
3.10 Co na to Češi

Prima
6.15

Astro Boy II (16) 6.45 Ninjago 7.15
M.A.S.H (119-121) 9.25 Castle na zabití II (13) 10.25 Místo činu: Kolín (10)
12.25 Policie Hamburk VII (3) 13.25
Komisař Rex (10) 14.35 Castle na
zabití II (14) 15.35 Rosamunde
Pilcherová: Sňatek z rozumu. Romantický film (N/Rak., 2010) 17.30 Odpolední zprávy 17.50 Prostřeno! 18.55
Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy 19.55 TOP
STAR

20.15 Přístav (64)
21.35 Lara Croft - Tomb Raider:
Kolébka života
0.05 Prostřeno!
1.05 Místo činu: Kolín (10)
2.50 Policie Hamburk VII (3)

Prima cool
6.40

20.15
21.15
22.10
0.15
1.15
1.55
2.45

Hawaii 5-0 III (24) 7.20 Teleshopping
7.45 Alias II (6) 8.35 Teleshopping
8.55 Vítejte doma VIII (6) 9.55 Futurama VI (3) 10.25 Hvězdná brána V
(4) 11.25 Hawaii 5-0 IV (1) 12.20
Autosalon 13.25 Simpsonovi XIII
(14-17) 15.25 Teorie velkého třesku
VIII (17) 15.55 Futurama VI (4) 16.25
Hvězdná brána V (5) 17.20 Alias II (7)
18.20 Simpsonovi XIII (18-21)

Americká odysea (8)
Americká odysea (9)
Americký ninja 4
Vraždy mýtů zbavené II (5)
Lovci duchů VI (5)
Vraždy mýtů zbavené II (5)
American Horror Story: Freak
Show (6)

Být babičkou by se mi líbilo,
říká světová modelka
SVĚT | Modelka a herečka Pavlína
Němcová (43 let) měla na muže po
svém boku většinou smůlu. Jediný, který jí v životě dělá jen samou radost, je
podle ní syn Alain (24 let).
INZERCE

ˇ nemovitostí
Výmeny

Zajistíme výměnu jakékoliv
nemovitosti - bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme rozdíl ceny,
vyhledáme vhodnou nemovitost
včetně poradenství a právního servisu.

774 335 503

Dokonce by jí nevadilo, kdyby z ní
už udělal babičku. „Já beru život, jaký
je a jak přichází. Co mi osud do života
nadělil, tak to musím brát,“ přiznala
Němcová, která v šestnácti letech spolu
s Evou Herzigovou odjela vlakem do Paříže, aby dobyla svět modelingu. Nakonec ji o dva roky později místo kariéry
čekaly mateřské povinnosti. Záhy násle-

Pavlína Němcová se synem Alainem.
FOTO | FRANTIŠEK VLČEK
doval rozvod a dvanáct let trvající tahanice o syna s francouzským exmanželem. „Člověk věkem zraje a každý si
musí projít určitým obdobím, aby si pak
uvědomil hodnoty života. Naštěstí mám
z nepovedeného manželství povedeného syna, který mi dělá jen samou radost,“ pochvaluje si modelka. „On si na
oplátku dělá ze mě legraci, že brzy
mohu být spíš babička,“ směje se brunetka, které se ta představa dokonce zamlouvá. „Myšlenka být babičkou se mi
velmi líbí. Věřte nebo ne, ale s přibývajícím věkem člověk nachází i jiné krásy
života, než jsou ty povrchní,“ říká modelka, která střídavě bydlí v Paříži a Praze.
(fik, iDNES.cz)

INZERCE

www.ptc.cz

DNY TESTOVACÍCH JÍZD ŠKODA 2016

VYZKOUŠEJTE PESTROU
PALETU VOZŮ ŠKODA
PROTONOVÁ LÉČBA

97% ÚSPĚŠNOST
LÉČBA V 5 DNECH
AMBULANTNĚ
BEZBOLESTNĚ
BEZ PLEN
SEX JAKO PŘED LÉČBOU

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Citigo, Yeti, Octavia
a Fabia Monte Carlo: 4,4m3/100km–6,4l/100km, 79–149 g/km

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2016
a hrajte o zájezd do Monte Carla.
Nasedněte do některého z vozů ŠKODA a podívejte se až do Monte
Carla! Pro malé i velké motoristy jsme přichystali spoustu skvělých
zážitků – od testovacích jízd s vozy ŠKODA až po zábavné doprovodné
aktivity. Navíc si můžete odnést některou z atraktivních cen a za
testovací jízdu Kofola zdarma. Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz.
skoda-auto.cz

VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz

Oficiální partneři projektu:
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KDO UVAŘÍ?
Pondělí: Giorgio Sergi (34)

Pochází z jižní Itálie.
V Ostravě žije skoro
pět let, s přítelkyní má
desetiměsíční dceru.
Rodina žije v novém
domku v Petřvaldu u
Karviné. Giorgio se
živí jako IT specialista. Tvrdí o sobě, že
je klidný a přátelský. Baví ho vaření, fotbal a práce na zahradě. Má rád pizzu a
pečenou kachnu se zelím a knedlíkem.
Nesnáší hrášek, nikdy by nesnědl
hmyz. Motto: Život je legrace.

Úterý: Martin Nicolas Kaminský (19)

Studuje gymnázium.
Na brigádách dělá uvaděče nebo číšníka.
Žije s matkou v Ostravě-Dubině. Když vyhraje, peníze použije
na studium, nebo na
cestu za rodinou do USA. Rád jezdí na
kole, chodí na procházky se psem, plave, hraje badminton. Mezi jeho oblíbená jídla patří svíčková i losos. Nesnáší
rajčata a mořské plody.

Středa: Nikola Vosátková (22)

Navrhuje interiéry pro
realitní společnost. Je
svobodná, žije v Ostravě-Vítkovicích. Miluje cestování, procházky se psem, nákupy,
hudbu, party s přáteli a
noční život. Nejraději má rajskou omáčku s knedlíkem. Nesnáší brzlík nebo mozeček. Motto: „Life is ours, we live it
our way and nothing else matters.“ (Úryvek z textu skupiny Metallica, který má
vytetovaný na zádech.)

Česká republika

Pěkný záhlavec Italovi
Tři muži a dvě ženy uvaří
v pořadu Prostřeno!
na severu Moravy.
ČR | U prostřeného stolu se v Moravskoslezském kraji sejde pestrá parta, která
místo taktizování bude dobře vařit.
V pondělí Giorgio podá italské menu.
S češtinou má trochu problémy, ale snaží se. Ještě lépe jde Italovi vaření. Připraví gratinovaný lilek, do hovězího vývaru nasype něco strouhaného parmazánu. Ossobuco po milánsku s mladým hovězím bude měkoučké, jen šafránové rizoto je pro někoho až příliš al dente a
moc aromatické po šafránu.
Druhou soutěžní večeři připraví v maminčině kuchyni student gymnázia Martin. Nejmladší účastník se vůbec nemusí stydět, je vidět, že vaří rád a žádné
školácké chyby nedělá. Čtyřchodové
menu mu ale přece jen dá zabrat. Přesto
s přehledem upeče i domácí bulky.
Mladá designérka Nikola bude mít ve
středu sice na začátku vaření pár problémů, ale výsledek jejího snažení nakonec příjemně překvapí i ji samotnou. V
závěru svého večírku by si snad přidělila až deset bodů! Je to o to příjemnější,
že se chvílemi trochu hroutila a pak si

Pátek: Kateřina Marečková (29)

Má dva malé syny –
pětiletého Adama, který vyžaduje stálou
péči, otcem sedmiměsíčního Hynka je její
současný partner. Bydlí v Ostravě-Porubě.
Přes všechny těžkosti se starším synem
mluví Kateřina o svém současném životě jako o šťastném. Upřednostňuje alternativy ve výchově, kosmetice, léčbě i v
životním stylu. Nejraději má jídla, která
si připraví sama. Nesnáší sladká jídla na
hlavní chod, nikdy by nesnědla brouky.
Motto: Nejvíc radí ti, kteří nic nevědí.

myslela, že se snad opije a večeři ani
včas nestihne. Zlatým hřebem je svíčková pečeně s karlovarským knedlíkem.
Lukáš pozve ve čtvrtek své hosty do
příjemného domečku na kraji Havířova.
Uvaří moderní menu se spoustou neobvyklých chutí. Už z průběhu týdne je jasné, že o jídle a moderních gastronomických trendech toho dost ví. Jenom Kateřinu překvapí, že hostitel nevaří zase až
tak zdravě, jak po všech těch jeho řečech čekala. Smaží, používá kravskou
smetanu a ne sójovou. Nikdo si z toho
ale vůbec nic nedělá.

Živelná a nepřehlédnutelná Kateřina
pečuje o syna, který trpí autismem a potřebuje její ustavičnou péči. Po všech
těch dobrotách, co za celý týden ochutnala, už má jen jedinou ambici: Nezklamat. Bude večer v přátelském duchu
jako předešlé? Co Giorgio řekne na její
tomatovou polévku a špagety s hovězím? Co Kateřinu tak rozčílí, že pěkně
zezadu ubalí – a ne jednu – právě Italovi? Dívejte se na soutěžní Prostřeno! na
televizi Prima každý všední den od
17.50 hodin. Ať víte, kdo vyhraje 50 tisíc korun.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Port no mort

Čtvrtek: Lukáš Miklas (28)

Je policista. S manželkou Nikolou žijí v malém domečku na kraji
Havířova. Jeho žena je
vegetariánka a Lukáš
posledního půl roku
maso také téměř nejí.
S nadsázkou se považuje za exhibicionistu a tvrdí, že je pro každou srandu.
Baví ho italská kuchyně. Nesnáší maso,
má alergii na lískové oříšky.

Pestrá parta u stolu. Student (zleva), dvojnásobná matka, policista, designérka interiérů a pravý Ital. Kdopak asi vyhraje?
FOTO | FTV PRIMA

Vegetariánský burger s velkým žampionem portobello a zeleninovou oblohou.
Ingredience: žampion portobello, česnek, olivový olej, 1 rajče, 1 nakládaná
okurka, kousek brokolice, mrkev, cibule, salát, hraška (vychucená hrachová
směs – pozn. red.), tatarka, sůl. Postup:
Každé portobello potřeme olivovým olejem s česnekem a necháme 20 minut
péct na 170 °C, můžeme i grilovat. Brokolici s mrkví povaříme, posekáme,
umícháme, dochutíme a upečeme na pečicím papíře. Vytvoříme pěkný velký
burger s oblohou.
Krémová polévka z pečených kaštanů s mléčnou pěnou a nočkem
Polévku zná asi málokdo, chutí prý připomíná houbovku, další chuťový rozměr jí dává zázvor a noček z restované
zeleniny. Ingredience: 1 balení loupaných kaštanů, půl balení řapíkatého celeru, 1 balení šalotky, hrst zázvoru, 1 mr-

kev, 1 rajče, petrželová nať, 300 g másla, 1 l zeleninového vývaru, 0,5 l smetany ke šlehání, 0,5 l mléka, sůl, pepř, plátek másla na dochucení. Postup: Na
másle orestujeme najemno pokrájenou
šalotku, řapíkatý celer, zázvor a pečené
kaštany. Zalijeme zeleninovým vývarem, smetanou a mlékem a necháme povařit. Podle chuti osolíme, opepříme a
polévku rozmixujeme tyčovým mixérem. Poté krém přecedíme a polévka je
hotova. Zeleninový noček: Mrkev, řapíkatý celer, rajče a petrželovou nať nakrájíme na kostičky, které krátce orestujeme na másle. Vznikne směs, ze které si
vytvoříme zeleninový noček, který při
podávání umístíme do středu talíře – vylepší chuť i vzhled krému, který ještě
můžeme zakápnout smetanou.

Grilovaný candát s batátovým pyré,
fritovaným bramborem a kapustou
Ingredience: 3 candáti, 3 batáty, půl
kostky másla, chilli pasta, sůl, pepř, ital-

ské nebo provensálské koření, olivový
olej, 1 mrkev, řapíkatý celer, petrželová
nať, 2 brambory, několik růžičkových
kapustiček, 1 rajče. Postup: Do osolené
vody dáme uvařit neoloupané batáty doměkka. Oloupeme je, vložíme do nádoby, přidáme chilli pastu, sůl a polovinu
balení másla. Tyto ingredience následně rozmixujeme tyčovým mixérem.
Podle konzistence přidáme kousek másla, kterého batáty spotřebují hodně. Candáty vyfiletujeme nebo již jako filety
koupíme, osolíme, opepříme, dochutíme italským (provensálským) kořením
a smažíme 5 až 6 minut na olivovém oleji. Následně na rybu naneseme mléčnou
pěnu, kterou si vytvoříme zahřátím mléka, které trochu mixujeme tyčovým mixérem. Podáváme s fritovaným bramborem nakrájeným na kostičky a restovanou růžičkovou kapustou.

Krádeží jízdních Kol přibývá

Nenechávejte je ve sklepě, vyhraďte pro ně prostor v bytě
Krádeže kol jsou obzvlášť v létě a na jaře
velkým a stále narůstajícím problémem.
Kola většinou končí v zastavárnách a je
prakticky nemožné zloděje vypátrat
a získat kolo zpět. proto si stále více
lidí nechává kolo u sebe v bytě, který
je zabezpečený.
Minulý rok řešila policie přes sedm tisíc krádeží
jízdních kol a celková škoda se vyšplhala
téměř na 123 milionů korun. Přičemž
předpokládaný počet odcizených kol je
ještě mnohem větší. Lidé se pořizují stále
kvalitnější a dražší kola a sklepy pro ně již
nejsou bezpečným místem pro úschovu
kola. Proto si stále více lidí nosí svá kola do

bytu, který je zabezpečen kvalitními
bezpečnostními dveřmi.
„Máme zkušenost, že lidé, kteří své kolo
nechtějí parkovat v nezabezpečeném
sklepě, si jej nosí do bytu a tam ukládají
v technické místnosti, zavěšují v chodbě
na stěnu či ve vyšších patrech nechávají
na balkóně. Pokud mají byt dobře
zabezpečen, je to pro ně šasto jediné
vhodné řešení,” říká Ivan Pavlíček z firmy
NEXT, která se specializuje na zabezpečení
bytů a domů.
Pokud se rozhodnete investovat do
kvalitních vstupních dveří, vyplatí se zvážit

i další vlastnosti, které dveře nabízejí kromě
bezpečnostního a protipožárního základu.
Mohou být například také zvukotěsné,
kouřotěsné, tepelně izolované, případně
mohou disponovat speciálními designovými
prvky, jako jsou skryté panty, zamykání
pomocí čtečky otisků prstů, kamera
v kukátku a další.
K odcizení kol však dochází i na volných
prostranstvích. Rozhodně tedy doporučujme
označení kol pomocí moderní identifikační
technologie. „Toto značení pak působí
podobně jako bezpečnostní dveře u bytu.
Zloděj jde dál a vezme kolo neregistrované
a neoznačené, stejně jako vykrade byt bez
bezpečnostních dveří a zabezpečenému
bytu se vyhne,” říká Ivan Pavlíček z firmy NEXT.
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Tajenka: ve třiceti, ten nemá rozum.

INZERCE

JEDNOTA
BENEŠOV
TCHIBO FAMILY CLASSIC
100 g, mletá

ORION STUDENTSKÁ PEČEŤ
180 g, vybrané druhy

TCHIBO
21,90 / 100 g

NESTLÉ
16,62 / 100 g

2190
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
Výčepní světlé, 1,5 l PET
19,27 / 1 l

2890
38,90

15. 5. - 14. 6. 2016
nebo do vyprodání zásob

PEPSI 2,25 L
MIRINDA ORANGE 2,25 L
7UP 2,25 L

LIPTON ICE TEA
1,5 l PET
vybrané druhy

PEPSICO
10,62 / 1 l

PEPSICO
14,60 / 1 l

2990

27,90

VELKOPOPOVICKÝ
KOZEL

Platnost nabídky od

61,00

ZLATOPRAMEN RADLER
vybrané druhy, plech 0,4 l
HEINEKEN
24,75 / 1 l

990
19,90

2390
32,50

2190
29,90

PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK

11.–12. 6. 2016
PRAHA 8

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPENKY MŮŽETE ZAKOUPIT V SÍTI TICKETPRO DO 9. ČERVNA 2016

Den chytrých aut 24.5.2016
V úterý 24. května se na našem testovacím polygonu v Milovicích nedaleko od Prahy konala
další z našich úspěšných akcí tentokrát pod názvem Den chytrých aut. Měli jste exkluzivní
možnost seznámit se s jednotlivými technologiemi, které Valeo vyvíjí a vyzkoušet si je v praxi.
Potkali jsme se s 90-ti zvídavými návštěvníky během dopoledního a odpoledního programu
a představili jsme vám tyto technologie:
Park4U – systém, který za vás dokáže zaparkovat
SVS – Surround View Systém – monitoruje okolí auta, kam řidič nevidí
Inteligentní kamery – rozpoznávání dopravních značek a překážek
AEB – Autonomous Emergency Braking – systém, který zabrzdí za vás, když vy to nestihnete
OZA – Operation Zone Assistant – autonomně řídí vůz v zúženém prostoru
LCA – Lane Change Assistant – systém, který vás upozorní na vozidlo v mrtvém bodu
Mimo jiné se na akci také prezentoval tým studentů z Fakulty strojní ČVUT v Praze se svým
vozem formulového typu v rámci projektu Formula Student.
Odpolední program nám sice nabourala bouřka, ale ani to naše vozy nezastavilo, prezentovali
jsme naše technologie dál a vše s elegancí zvládli.
Díky všem zúčastněným se akce Den chytrých aut vydařila. Pokud jste se s námi nestihli
potkat, nezoufejte. Akci budeme na začátku září zase opakovat!

www.valeogroup.cz

Primagra, a. s. a OSEVA, a. s. ve spolupráci s ALIMEX NEZVĚSTICE a. s. Vás zvou na

POLNÍ DEN
Žákava | středa 15. června 2016
GPS: 49°37‘21.1“N, 13°32‘13.3“E
Program

20
16

9.00 – prezence,
9.30 – zahájení (vystoupení pořádajících fi rem a hostů),
10.00 – komentovaná prohlídka demonstračních pokusů pšenice
ozimé a jarní,
11.00 – prezentace holštýnského skotu ALIMEX NEZVĚSTICE a. s.

Doprovodný program
prezentace zemědělské techniky ARBO, spol. s r. o.,
prohlídka bioplynové stanice 998 kW,
■ ochutnávka potravin skupiny AGROFERT, regionální výrobky,
■ ukázka jízdy na koni v dámském sedle.
■
■

Občerstvení zajištěno!

Žijeme pro lepší auta

Na Vaši návštěvu
se těší pořadatelé

Benešovsko

Šacung zatím
v lize neválí
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9 dní • Poznávací cesta

THAJSKO

BANGKOK
uze
Po

u NIKAL

ů
5 výlet
v ceně

14 990,Kč

od

Naše služby pro Vás:
❚ 6x ubytování ve 4 a 5
hvězdičkových hotelech
❚ 6x snídaně –
otevřený bufet…

7 dní • Lázně & odpočinek!

TRENČIANSKÉ
TEPLICE
u
Po

ze u

NIKAL

a
Doprav m
e
s
autobu A

ZDARM

6 990,Kč

od

Naše služby pro Vás:
❚ 6x přenocování v hotelu
Most Slávy
❚ Plná penze…
❚ 12 lázeňských procedur

Zavolejte-bezplatná linka: ✆ 800101606
www.nikal-zajezdy.cz
Váš slevový kód

telefonicky + internet:

CZ 16 5PL 209

Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 Šumná
provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo
IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • 16-301

Nohejbalisté benešovského Šacungu patří k tradičním účastníkům extraligy. I letos by rádi zasáhli do bojů o medaile.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF, MAFRA
PETR PROCHÁZKA
BENEŠOV | Dvě výhry, jedna remíza,
čtyři porážky. Taková je zatím bilance
Šacungu Benešov v probíhajícím ročníku nohejbalové extraligy. Naposledy Šacung podlehl v Českých Budějovicích
3:6.
Takové výkony zatím rozhodně neodpovídají ambicím benešovského týmu.
„Do letošního ročníku jsme vstoupili se
stejným kádrem jako loni. Konečně se
uzdravil kapitán Franta Kalas a jako
nová posila přišel velezkušený matador
Vilém Ungermann, který se uvedl stříbrem na mistrovství republiky trojic,“
analyzuje předseda benešovského klubu Miloslav Ziegler a pokračuje: „Větší
prostor dostává i talentovaný dorostenec Petr Chejn. Změna proběhla také na
trenérské pozici. Pokud tým nezradí
zdraví, máme na to hrát play-off, možná
i na vyšší mety.“ V Českých Budějovicích prohrál Benešov poprvé v historii,
což nebyl příjemný zápis do dějin.
Předehrou duelu bylo silné krupobití,
které kromě čapí rodinky na jihu Čech,
o němž informovala média, ubilo i naděje na to, že se utkání odehraje na venkovních kurtech. Zápas se přestěhoval
do haly, což se ukázalo býti výhodou
pro domácí.

„Začátek utkání se nám vydařil, jenže
poté, místo abychom vedli 4:0, nebo alespoň 3:1, jsme školáckými chybami dostali soupeře nahoru. Ten začal hrát riskantně a vycházelo mu to. Pět prohraných třetích setů v jednom utkání je
opravdu příliš. Tak zkušenému týmu by
se to nemělo stávat a už nás to provází
několik utkání,“ litoval po nepovedeném duelu kapitán Martin Knytl.
Ligové soutěže v nohejbalu družstev
letos hrají svůj 45. ročník. Extraligu
kope osm týmů, jasným favoritem jsou
Modřice, v popředí se drží zatím Vsetín
a Čakovice.
Benešov je dlouhodobě nejlepším
středočeským klubem, letos však jeho
pozici atakují Čelákovice, které jsou
průběžně čtvrté. „Každopádně chceme
do play-off a vyhnout se Modřicím, to
je vždy základ. A pak se uvidí,“ hlásí vedoucí čelákovického družstva Martin
Flekač. „Z Mnichova Hradiště k nám
přišel Vojta Holas. Dobře nám pomáhá
v pozici polaře a nahrávače, kterou jsme
potřebovali. Naše cíle jsou ty nejvyšší.
Loni nám neplánovaná absence Martina
Spilky narušila celou sezonu,“ říká Flekač.
První derby vyhrály Čelákovice v Benešově 6:4, odveta se bude hrát až
v září.

Volejbalisty Aera by
mohl posílit Brazilec
PETR PROCHÁZKA ML.
ODOLENA VODA | V historickém pořadí jim se sedmi získanými tituly patří
prestižní místo. Volejbalový klub Aero
Odolena Voda, to bývala velká bašta
českého sportu. Jenže poslední zlato se
urodilo v roce 1996. Extraligový klub
nyní dělá postupné kroky, aby se mu někdejší věhlas podařilo obnovit.
„S minulou sezonou nejsem spokojen. Nepostoupili jsme do play-off, takže jsme nesplnili cíl,“ řekl Pavel Horák,
šéf klubu, který v posledním ročníku extraligy obsadil devátou příčku.
„Rozhodlo se po Vánocích. Jedna
opora se nám zranila a druhá neunesla
tlak, který na ni byl. Tam jsme play-off
ztratili,“ vysvětluje Horák. „Body se sčítají za celou sezonu. Právě v tom období po Vánocích jsme ztratili zápasy, které jsme ztratit neměli, hlavně mám na
mysli ty s Příbramí a Ostravou.“
Odolena Voda v roce 2004 z nejvyšší
soutěže z ekonomických důvodů vypadla. Když se před šesti roky vracela,
klub vyhlásil, že se chce vrátit mezi nejužší špičku. „Platí to pořád, postupně se
o to snažíme,“ podotkl Horák. „Volej-

bal sice není z nejdražších sportů, ale i
tady platí, že je všechno o penězích.
Náš rozpočet se pohybuje mezi čtyřmi a
pěti miliony korun na jeden ročník.“
Volejbal v Odoleně Vodě je hodně postavený na spolupráci s podnikem Aero,
který je hlavním partnerem klubu. Klíčová je však i spolupráce s radnicí.
„Ekonomicky nám město pomáhá,
ale spolupracujeme vzájemně. My jsme
třeba spravovali halu, jako klub jsme se
kompletně starali o její provoz,“ popisuje Horák.
Nyní už klub vzhlíží k příští sezoně,
v níž se bude snažit o napravení reputace. Skvělí fanoušci by si zasloužili postup do vyřazovacích bojů.
„Každý rok máme za cíl postup do
play-off, což bude stejné i v novém ročníku. Dál zatím koukat nebudeme,
i když já sním i o vyšších metách,“ připustil Horák a prozradil i novinky okolo
týmu. „Zůstává trenér Jiří Vojík i jádro
hráčského kádru, který však chceme posílit. Zaměříme se na útočné posty. Ale
jména ještě neprozradím, nemáme nic
podepsáno, ještě potřebujeme pár dnů.
Mohu snad říct jen to, že by za nás mohl
nastupovat velmi atraktivní Brazilec.“

