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Dětská nota se rozezní
Soutěž autorských
písní Dětská nota
v podání dětského
pěveckého sboru
Paprsek začíná už
v pondělí 6. listopadu.

a v listopadu dospěje,“ říká Markéta
Amerighi, předsedkyně sdružení Paprsek Mladá Boleslav a sbormistryně.

Markéta Amerighi, předsedkyně
sdružení Paprsek a sbormistryně.

Přípravy asi nejsou jednoduché, jak
dlouho Dětskou notu chystáte?
Další ročník začíná koncem jednoho.
Nová soutěž je vyhlášena koncem roku.
Na konci února vybere odborná porota
10 finálových písní. V březnu natáčí kapela hudební podklady. Sbor písně nastuduje a v květnu natočí na CD.
V srpnu je soustředění, kde začíná nastudování choreografie. Po návratu pak
každý víkend dopoledne nacvičujeme
až do začátku Dětské noty celý projekt scénu, choreografii, zpěv, soutěže. Organizační tým je veliký a ráda bych poděkovala všem za podporu a pomoc.
Tuto práci bych nedělala bez mého tatínka Milana Klipce, zakladatele sboru.

FOTO | LENKA HÝBLOVÁ

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

5plus2
■ ROZHOVOR
EVA JAROŠOVÁ
MLADÁ BOLESLAV | Po celý týden se
v sále Škoda Auto Muzea budou konat
koncerty pro školy. Koncert pro veřejnost je naplánován na čtvrtek 9. listopadu od 17 hodin. „Pro mne je Dětská
nota dítě, které postupně vychovávám
INZERCE

SLEVOVÉ KUPONY
už 10. listopadu

Výhodné nákupy
s týdeníkem 5plus2!
Vánoce se pomalu blíží. Chcete nakoupit dárky v předstihu, nebo třeba jen
udělat radost sami sobě?
Sežeňte si už příští pátek týdeník
5plus2 se slevovými kupony do obchodů přímo ve vašem městě!
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V Mnichově Hradišti
vybírají, jak zlepší město
MNICHOVO HRADIŠTĚ | Zútulnění
prostředí v dětském zdravotním středisku, psí hřiště nebo květinová louka?
Cvičební prvky pro seniory nebo pro
mladé? Nebo snad rekultivace některého ze tří míst ve městě? Jeden z těchto
osmi tipů na zlepšení Mnichova Hradiště se opravdu uskuteční. V rámci projektu Lepší místo postoupilo do finále osm
nápadů. Lidé mohou do 15. listopadu
hlasovat o tom, který nápad chtějí zrealizovat. Hlasovat je možné na webu lepsimisto.info/lepsihradiste nebo v městském infocentru. Vítězný nápad se stane realitou už v příštím roce. Radnice
dostane na realizaci 150 tisíc korun od
firmy Kofola.
(eva)

V části města budou
lidé bez pitné vody
NYMBURK | Bez pitné vody se musejí
obejít lidé v části Nymburka 12. listopadu. Od 8 do 15 hodin je plánované přerušení dodávky. Týká se to části od Velkých Valů k náměstí Přemyslovců, Zálabí a lokalitě Za Mrlinou. Zároveň v této
době bude v některých částech města
snížený tlak vody a omezené množství.
Jedná se o lokality od Velkých Valů ke
kolejím Českých drah, DEPU a včetně
Všechlapského vrchu, Všechlap
a Krchleb.
(eva)

Přijďte si vysadit strom!
NYMBURK | Ve skautském areálu se
v neděli 5. listopadu od 9 hodin koná
akce v rámci projektu Tisíc stromů pro
Podlipansko. Každý může přijít zasadit
strom. S sebou jsou potřeba jen pracovní rukavice a rýč. Občerstvení bude zajištěno. Více informací o projektu je na
webu podlipansko.cz.
(eva)

Přibudou další asistenti
prevence kriminality
MLADÁ BOLESLAV | Ve městě rozšiřují tým asistentů prevence kriminality.
Od ledna by se v ulicích měli pohybovat další čtyři preventisté, celkově jich
bude dvanáct. Fungují od července loňského roku. Tato pozice vznikla v rámci
projektu Bezpečná Mladá Boleslav, na
kterém se podílí magistrát, Policie ČR
a mladoboleslavská městská policie.
Nyní se jejich činnost soustředí především na lokalitu Havlíčkovy ulice a okolí Kauflandu, na autobusové stanoviště
a okolí Bondy Centra. Asistenti vypomáhají také u přechodů pro chodce před
mladoboleslavskými školami.
(eva)

Dětská nota se rozezní
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Dětská nota už patří v Mladé Boleslavi k tradičním akcím, co letos čeká
na diváky nového?
Letos je to 44. ročník a téma tohoto ročníku je Šílený vědátor aneb S geniální
myslí vnímej všemi smysly. Na diváky
čeká deset zbrusu nových písní a aranží,
nová scéna, kostýmy i nové soutěže.
K písničkám patří i kostýmy, letos je
nově dělají samy děti, proč jste k tomuto kroku přistoupili a jak dětem
příprava šla?
Kostýmy nám dělala Petra Lstibůrková,
která odešla na mateřskou dovolenou
a navíc se odstěhovala k Domažlicím.
Řekli jsme si, že když máme tak šikovné děti, které jsou dokonce na uměleckých školách, využijeme toho. Petra radila na dálku, například s tím, jaké vybrat materiály. Musím říct, že děti tomu
vnesly zase nový vítr. Jejich práci koneckonců uvidíte na Dětské notě. Myslím, že se toho zhostily velmi dobře.
Letos se opět utká o vítězství deset
finálových písní. Jsou tam i autoři
z regionu?
Jednu píseň napsal Adam Koubek, můj
dlouholetý kamarád a scenárista letošní
noty. Je to nejenom skladatel, ale i výborný zpěvák a vokalista u Lucie Bílé.
Adam zpívá hned v několika muzikálech, například Ať žijí duchové, Bonnie
a Clyde, Mamma mia, Čas růží. Studoval pražskou konzervatoř, obor skladba
a zpěv. Kromě toho krásně kreslí a je to
šikovný člověk ve všech oborech.
Jak vy sama Dětskou notu prožíváte, co je pro vás nejtěžší?
Pro mne je Dětská nota dítě, které postupně vychovávám a v listopadu dospěje. Je to rychlá výchova. Toto dítě má
také jepičí život, pak si vždy říkám
a zase odznovu, proč? Tolik práce na
tak krátký čas. Pro mě osobně je nejtěžší vstávání o víkendech. To mi ale děti
vrací pěknými výkony zpět. Je to radost
s nimi pracovat. Jsou moc fajn a šikovné.
Koncerty se konají po celý týden,
máte nějaké osvědčené tipy, když
vidíte, že už jsou děti unavené?
Snažím se je motivovat slovy - kolik
energie a úsměvů vrazíte do diváka, tolik vám přijde zpátky. Pak jim radím, že
ze všeho nejdůležitější je odpočinek
a spánek. Bez toho zpěv nefunguje. Určitě nám pomáhá se rozezpívat každé
ráno. S úsměvem jde všechno líp.

Děti se na soutěž pilně připravovaly. Diváci se mohou těšit na deset zcela
nových písní a aranží, novou scénu, krásné kostýmy a také na soutěže.
FOTO | LENKA HÝBLOVÁ

A když to opravdu nejde, tak dokážu
být i přísná, a to byste viděli, jak to pak
běží a zpívá.
Sbor Paprsek je rovněž v regionu vyhlášený, přijímáte ještě nové členy,
nebo už je kapacita naplněna?
Nové členy přijímáme celoročně.
Máme čtyři věkové kategorie. Sbor A
pro děti ve věku 3 do 6 let, sbor B pro
děti od 6 do 9 let. Pro děti od 9 do 15 let
je sbor C a ve sboru D jsou ti nejstarší
od 15 do 20 let. Termíny zkoušek a veškeré informace lze najít na webu
www.sborpaprsek.cz. Zkoušky probíhají v Laurinově ulici číslo 387/12.
Co by měli udělat rodiče dětí, které
mají o zpěv zájem?
Určitě by měli s dětmi často zpívat, poslouchat s nimi hudbu, navštěvovat růz-

né koncerty nebo je rovnou přivést
k nám do sboru.
Můžete připomenout nějaké výrazné osobnosti, které Paprskem prošly, a staly se známými?
Je jich řada. Již zmíněný Adam Koubek, Petra Lstibůrková – Páchová, účastníci první řady Superstar. Karolína
Stasiaková, která je členkou tria Sestry
Ježkovy. V Abba revival působí Kateřina Korbelová. V hudební skupině Isara
zpívá Kristýna Weissová, Veronika
Šelemberková ve Strabivari, Honza
Kaňka je spojený s kapelou Kočky neberem. Naši členové byli úspěšní také
v soutěži Boleslavsko hledá talent.
1. místo získalo Trio Clavitos ve složení Denisa Bílková, Karolína Šelemberková, Martina Kulíšková, 3. místo pak
Fiorenza Amerighi.
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Také města předávala
o svátku ocenění
V Mladé Boleslavi udělují
Cenu města,
v Nymburce zase
Nymburského lva.
V obou městech už
ocenění předali.

INZERCE

ŽALUZIE
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Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
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tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz

EVA JAROŠOVÁ
MLADÁ BOLESLAV, NYMBURK | Poslední říjnové dny kolem výročí vzniku
republiky tradičně města využívají
k předávání ocenění. V minulém týdnu
se tak stalo jak v Mladé Boleslavi, tak
v Nymburce.
V Mladé Boleslavi udělují Cenu města. Letos ji obdržel Jaroslav Buřil. „Bohužel mne už věk a dva roky handicapu
trochu omezují, ale přesto věřte, že velice dobře sleduji, co se děje v Mladé Boleslavi, sleduji ty úspěchy. A nemám
jiné přání, než aby to tak pokračovalo
pořád dál. Moc vám děkuju,“ řekl na
slavnostním předání Jaroslav Buřil, který se narodil v roce 1935. Aktivně se zapojoval do veřejného života nejprve
v práci v zemědělské oblasti a ve sportu. V dobách své největší hráčské slávy
byl hokejovým útočníkem. Jeho působení ocenili i fanoušci a sportovní veřejnost. V roce 2008 byl u příležitosti výročí 100 let od založení Bruslařského
klubu Mladá Boleslav zvolen hokejistou století.
V Nymburce také předávali ocenění.
Nymburského lva II. třídy uděluje rada
města, Nymburského lva III. třídy starosta města Nymburk. Poprvé byla vyznamenání předána v roce 1998. Nymburského lva II. třídy letos získali Arnošt Václavíček, Petr Růžička, Oldřich
INZERCE

KRÁTCE

Oceněný Jaroslav Buřil byl již dříve u příležitosti 100 let od založení Bruslařského klubu Mladá Boleslav zvolen hokejistou století.
FOTO | PAVEL ŠUBRT
Syrový a Vladimír Mišík. Lva III. třídy
pak Marie Bláhová a Luděk Turek.
Arnošt Václavíček získal ocenění za
významný přínos při budování moderní
zdravotnické péče v Nymburce. Od
roku 1997 působil jako primář interny
v nymburské nemocnici. V letech 1998
až 2000 byl pověřen vedením nemocnice. Poté působil jako ambulantní diabetolog a zástupce ředitele. V současné
době pracuje jako ambulantní diabetolog a stále se neúnavně věnuje výchově
mladých lékařů. „Vždy vyberu případ
nějakého nemocného a ten rozebereme
do základu a probereme léčbu. Vše probíhá přímo na nemocničním oddělení,“
vysvětlil Arnošt Václavíček, který si
ocenění velmi váží a je jím potěšen.
Za příkladnou práci pro policii a zásluhy o výchovu desítek kriminalistických techniků získal ocenění Petr Růžička. U policie pracuje od roku 1972.
Vede oddělení kriminalistických techniků služby kriminální policie a vyšetřo-

vání. Během své kariéry byl vždy vzorem pro své spolupracovníky. A to
i jako morální a etická autorita
v profesním i osobním životě.
Oldřich Syrový letos oslavil 90. narozeniny. Ocenění získal za zásluhy o rozvoj sportovního letectví na Nymbursku.
Nadšený aviatik, modelář, letecký instruktor a jeden ze zakladatelů letiště
u Hořátve je průkopníkem létání na
Nymbursku.
Pedagožku Základní umělecké školy
B. M. Černohorského Marii Bláhovou
starosta města ocenil za dlouholetou pedagogickou činnost v oboru hry na příčnou flétnu. Marie Bláhová dosáhla vynikajících výsledků ve výuce hry na příčnou létnu a v komorní hře příčných
fléten. Připravila řadu svých žáků ke studiu na konzervatoři. Už v září získal
ocenění Vladimír Mišík, který letos
oslavil 70. narozeniny. Jeho kapela
ETC byla založena před 44 roky právě
v Nymburce.

Pozor! Budovy magistrátu
jsou zavřené
MLADÁ BOLESLAV | Z provozních důvodů jsou dnes uzavřeny všechny budovy magistrátu v Mladé Boleslavi. V provozu je jen podatelna v budově magistrátu na náměstí Komenského 61, kde
bude plánované vítání občánků. (eva)

Přednáška připomene
vznik první republiky
LYSÁ NAD LABEM | V Městské
knihovně v Lysé nad Labem se 14. 11.
od 17:00 koná přednáška z cyklu Univerzity volného času. Jitka Neradová
promluví o historických souvislostech
vzniku československého státu v roce
1918. Vstup je zdarma.
(eva)

Václavkova ulice je opět
průjezdná
MLADÁ BOLESLAV | Oprava povrchu
Václavkovy ulice skončila a ulice je průjezdná. Zbývá dokončit vodorovné dopravní značení. Pokud bude příznivé počasí, jsou práce v plánu zítra.
(eva)

4 3. listopadu 2017

Česká republika

Muž ze zkumavky slaví. V utajení
Pro národ kutilů, ve kterém si skoro každý dokázal
sám v garáži opravit trabanta nebo škodovku, to
bylo příznačné. Když 4. listopadu před 35 lety
přišlo v brněnské porodnici na svět první dítě
„ze zkumavky“, byl to o to větší úspěch, že
lékařský tým v čele s Ladislavem Pilkou si mnohé
nástroje musel vyrobit doslova „na koleni“.
JOSEF HORA
ČR | V Brně toho začátku roku 1982 poletoval sníh, ovšem v porodnici na Obilném
trhu bylo lékařům horko jako možná ještě
nikdy. Tamní experti pod vedením profesora Ladislava Pilky se připravovali na
unikátní zákrok, který měl změnit historii
nejen tuzemské medicíny – na první
asistovanou reprodukci v dějinách Československa. Lékaři
tehdy v improvizované nemocniční laboratoři spojili
lidské vajíčko a spermii
a následně tento zárodek života vpravili zpět do lůna
ženy. O devět měsíců později, 4. listopadu 1982, se v Brně
narodilo první dítě „ze zkumavky“. Čechoslováci tak jako první z národů socialistického bloku napodobili světové premianty – Angličany, kterým se tento úspěch povedl v roce 1978.
„Naši lékaři byli přesvědčení, že to dokážou také,“ říká porodník David Rumpík
(na snímku v kolečku), žák v úvodu zmiňované legendy českého porodnictví Ladislava Pilky. Jenže Angličané měli v té době
už moderní laboratorní vybavení, kdežto
Češi ani náhodou. „Tehdy jsme pro takový zákrok neměli dostupný žádný odpovídající materiál. Tak například speciální
stříkačky jsem sehnal na Slovensku ve Staré Turé a naše sestřičky je musely dopilovat, abychom dosáhli potřebné špičatosti.
Nebo třeba hadičky jsem sehnal od vojáků
a speciální komůrku, kde se spojuje vajíčko se spermií, vyrobil doslova na koleně jeden kolega z týmu,“ vzpomínal pro server
iDNES.cz v roce 2012 Ladislav Pilka, který zemřel o dva roky později.
„Ta ‚komůrka‘ byl vlastně starý inkubátor, velká krabice z plexiskla, kterou doktoři ručně upravili. Dovnitř vháněli medicinální plyny, aby vytvořili prostředí pro kultivaci embryí. Když jsem v roce 1994
k doktoru Pilkovi po škole nastupoval, tento legendární přístroj jsem si ve skladu na
Obilném trhu se zájmem prohlížel,“ vypráví David Rumpík, současný ředitel Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie
ve Zlíně.
Jak dodává, dnešní studenti se nad takovým strojem obvykle jen pousmějí. „Kdybych srovnal moderní metody s těmi doktora Pilky, tak je to jako fotit digitálním fotoaparátem oproti prvním přístrojům z počátku 19. století se stříbrnou deskou,“ líčí.
Aby toho nebylo málo, lékaři si před

35 lety sami vytvářeli i média pro kultivaci embryí. „Vyráběli to například z vaječných žloutků nebo albuminu (bílkovina
obsažená v krvi, která pomáhá transportovat látky v těle, pozn. red.),“ vzpomíná.

První ve východním bloku
Tým, který stál u prvního československého dítěte ze zkumavky, tvořila
trojice lékařů – Pilka, Trávník
a Dvořák. Ladislav Pilka měl
na starost získat pro projekt
finance, které – stejně jako
dnes – v 80. letech rozdělovalo ministerstvo zdravotnictví. „Jako správný doktor
z Moravy přijel do Prahy starou škodovkou naloženou vínem,
klobáskami a dalším proviantem určeným k ‚uplácení‘ úředníků,“ popisuje
s úsměvem Rumpík. A fungovalo to, finance lékař zajistil a jeho snahy byly nakonec korunovány úspěchem –
chlapcem, který se narodil
4. listopadu 1982. „Bylo
to nejen první dítě ze

První děti „ze zkumavky“. Ladislav Pilka vítá v brněnské porodnici v roce
1982 na svět novorozence, který by se bez jeho novátorství a odvahy nenarodil. Šlo o první úspěch tohoto druhu ve východním bloku. FOTO | ARCHIV L. PILKY
zkumavky v Československu, ale i v celém bývalém východním bloku. Podobný zákrok se nepovedl ani Rusům. Když
doktor Pilka jezdil na stáže do Moskvy,
tamní výzkum byl teprve v začátcích,“
vypráví David Rumpík. „Tehdejší obrovský úspěch byl daný šikovností českých
lidí. Došlo k němu v době, kdy si každý
uměl v garáži opravit škodovku, takže se nedivím, že se vše,

i v těch ‚polních‘ podmínkách, podařilo,“
podotýká gynekolog Rumpík.

A co takhle spermii od dědy?
Zítra, tedy 4. listopadu, je mladému muži
„ze zkumavky“ 35 let. Pokud by vás zajímalo, jak se mu daří, nedozvíte se to. On
ani rodina s médii ani s lékaři nekomunikují. Zatímco „zázračné dítě“ bylo na počátku 80. let unikátem, dnes se s pomocí umělého oplodnění rodí v Česku ročně na pět
tisíc novorozeňat. Z celkového počtu sto tisíc porodů je to tedy přibližně každé
20. dítě. A protože se doba mění, tak někdy za lékaři přicházejí pacienti se vskutku podivnými představami o početí. „Byli
tu takoví, kteří mi nabízeli, že využijeme
spermie třeba dědečka, což samozřejmě
možné není. Fantazii člověka, jak počít,
často zablokují zákony,“ uzavírá Rumpík.

Louisa byla první na světě

SLEVOVÉ KUPONY
už 10. listopadu

Louisa Brownová,
první dítě
„ze zkumavky“
na světě, se narodila
25. července 1978
ve Velké Británii.
Matka Lesley měla neprůchodné vejcovody.
Lékaři se společně s vědci z univerzity
v Cambridge rozhodli jí pomocí laparoskopie
odebrat zralá vajíčka, která pak smíchali
s manželovými spermiemi. Císařským řezem
se později narodila holčička o váze 2,608 kg,
která příští rok oslaví 40. narozeniny.
„Na rozdíl od českého chlapce se tato dívka
ukazuje nejen v médiích, ale i na vědeckých
konferencích. Kolega z naší kliniky je v těchto
dnech na konferenci v USA. Tam si za
100 dolarů přikoupil sezení s Louisou,“ říká
zkušený porodník David Rumpík.
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Draci na podzim? Jaro
je lepší, tvrdí experti
Nekupujte ty nejlevnější
draky a vytáhněte je
radši až po zimě, radí
specialisté na jejich
prodej i pouštění.
ČR | Po vichřici, která se před několika
dny prohnala Českem, byly tisíce domácností bez elektřiny, nejezdily vlaky
a na mnoha místech zůstaly popadané
stromy. Podzim ukázal, jakou paseku
dokáže svým povětřím napáchat.
Na podstatně mírnější vítr však Češi
čekávají každý podzim už desítky a desítky let. Tradice totiž velí pouštět draky. Jenže zkušení nadšenci do létajících
draků moc dobře vědí, že ideálním
časem pro oblíbenou zábavu malých i
velkých je spíše jaro. Jak uvádějí meteorologové, právě tehdy vanou daleko stálejší větry, navíc se dny prodlužují a je

příjemnější počasí. „Draci létají, když
fouká vítr, nikoliv podle ročních období, takže ve světě se s nimi létá po celý
rok,“ vysvětluje Milan Jahoda, provozovatel speciálního webu Draci.net. „U
nás v předminulém století děti pouštěly
draky na podzim, protože na jaře a v
létě neměly tolik volného času, musely
pomáhat, no a v zimě bylo přece jenom
na pouštění draků nevlídné počasí. Takže zbýval podzim. Bylo sklizeno a
dalo se běhat po loukách a po polích,“
dodává Jahoda.
Idylu obrázků jak
od Josefa Lady s
ručně namalovanými usměvavými draky a ohníčkem, z něhož kluci
vyhrabávají pečené
brambory, však už dnešní děti příliš často nezažijí.

Nervózní tatínek raději draka pořídí v
obchodě, než by ho doma pracně smolil
z papíru a špejlí. „U kupovaných je důležité nespoléhat na ty nejlevnější modely. Podle mých zkušeností potřebují
dodatečné úpravy,“ tvrdí Petr Valenta,
dlouholetý propagátor létání s draky.
Současní draci se rozdělují do tří kategorií. Nejznámější jednošňůrový klasického tvaru je určený většinou dětem. „Ale i když dostanete do
vzduchu toho jednošňůrového, tak je to povznášející pocit,“ říká Milan
Jahoda. Více zábavy
zřejmě užijete s řiditelnými akrobatickými draky ovládanými
pomocí
několika
šňůr. Model „delta“
může mít rozpětí i dva
metry, ale s ním už se to
musí umět. Třetí kategorií
jsou draci připomínající paragli-

Barevný drak dělá radost dětem.
Stačí najít kopeček k jeho pouštění.
dové křídlo. Ti slouží vyznavačům
powerkitingu. Tahají nejrůznější dopravní prostředky a s dětskými draky
s třásněmi a dlouhým barevným ocasem nemají moc společného. V zimě je
lze použít k jízdě na snowboardu nebo
na lyžích, v letních měsících mohou táhnout třeba surfařské prkno. (bma, kor)
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U soustruhu mě to nebavilo,
Nebál se vystupovat před lidmi a rád zpíval, přesto
po střední škole Roman Vojtek začal pracovat jako
soustružník a o umělecké kariéře se mu ani nezdálo.
Herectví začal studoval až později a vlastně náhodou.
„Na přijímačky jsem šel neplánovaně a bez přípravy.
Místo tanečních kreací, které měli ostatní přichystané,
jsem vytáhl z walkmana kazetu Depeche Mode
a tancoval na ně,“ říká herec, kterého v dětství kvůli
přílišné hyperaktivitě dokonce vyhodili ze školky.

VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Pohybově talentovaný byl Roman
Vojtek od dětství, kdy navíc fyzickou
kondici nabral díky drilu v gymnastickém kroužku. Cit pro ladné kroky koneckonců prokázal mimo jiné i svým vítězstvím v prvním ročníku taneční soutěže
StarDance. Ovšem fyzička se mu hodila
i v mládí, kdy ho příliš nebavila práce
u soustruhu a radši zamířil přes Francii
do Španělska, kde pracoval na tabákových plantážích. „Celou Francii jsme
projeli vlakem načerno, tři kluci napasovaní na záchodě,“ směje se.
Před časem jste se začal objevovat
v seriálu Modrý kód v roli záchranáře. Ocitl jste se někdy v situaci, kdy
jste musel poskytnout někomu první pomoc?
Zaplať pánbůh jsem nikdy nebyl v takové vážné situaci, byl jsem jen u několika
lehčích zranění. Pamatuju si, že jsem jednou například nahazoval rameno kamarádovi, protože nebylo zbytí. Podle zkušeností bych teda měl spíš být nějaký fyzioterapeut než záchranář. (smích)
Věděl byste vlastně, jak dát správně
první pomoc?
Jelikož žijeme v době chytrých mobilů,
napadlo mě, že bych si mohl stáhnout
aplikaci První pomoc, která by mi nejspíš v krizové situaci poradila. Základní
věci ale znám a pamatuju si je třeba ještě
z autoškoly. Pořád ještě vím, kolikrát
a jak rychle zmáčknout hrudník a jak dát
umělé dýchání. Asi by to nebylo podle
učebnice, ale každopádně doufám, že to
nikdy nebudu potřebovat.

Roman Vojtek

Potkáváme se v Divadle Palace, kde
vás diváci mohou vidět v komedii
Miluji tě, ale… Myslíte si, že v každém vztahu musí být nějaké „ale“?
Já se ho snažím tam nemít. Vždycky je
nejhorší ve vztahu něco očekávat nebo
vnitřně cítit nějaké to ale – „Já tě miluju,
ale mohla by ses trochu změnit…“ Nejvíc průšvihů vzniká právě nedorozuměním, že člověk od toho druhého něco
čeká a myslí si, že se něco stane a dotyčný se změní. Myslím, že je lepší milovat
druhého takového, jaký je, protože ani já
sám nejsem bez chyby.
Je tedy lepší namísto očekávání, že
se cosi změní, ze vztahu odejít?
Někdy člověk, přestože všechna ta „ale“
vidí a ví o nich, nemá energii a sílu vztah
ukončit. Pak to nakonec ukončujete v nějakém mezním bodu, což se stalo i mně.
Tak to bohužel je. Pořád se nějak vyvíjíme. Nemyslím si, že v životě existuje
moc chyb, spíš jsou to lekce, ze kterých
si pak něco bereme.

■

Jak dlouho se vás tahle hyperaktivita držela? Neměl jste později kvůli
chování problémy?
Měl jsem problémy. Nevím, čí to byl tehdy nápad, ale byl pro mě spásný, když
mě rodiče už v první třídě dali na gymnastiku, kterou jsem na základce dělal
asi šest let, pak i vrcholově. Takže každý
den jsem ze školy běžel na trénink. Doteď z téhle průpravy čerpám při práci. Pořád ještě skočím třeba salto vzad.
I když tělo už chátrá a čím dál víc
to bolí.
Po škole jste se živil jako soustružník. Jak se to stane, že člověk najde od soustruhu cestu na
muzikálová jeviště?
Můžeme tomu říkat třeba náhoda. Ačkoli na ně moc nevěřím. Od malička
jsem zpíval a moc mě to bavilo.
Vždycky jsem věděl, že chci dělat to, co teď dělám.

Romane, vy jste před časem radikálně změnil svůj rodinný život.
Jste dnes šťastný?
Jsem. Spousta lidí ví, co se u mě
v posledních letech stalo – že jsem
odešel ze vztahu a rozhodl se žít
jinak. Nelituji toho. Jsem moc
šťastný s partnerkou, s níž žiju, a
s mými dětmi, se kterými jsem
v podstatě polovinu veškerého
času.
Takže nejste žádný víkendový tatínek?
Kdepak. Normálně vstávám
se svou sedmiletou dcerou
Editkou každý den do školy,
odpoledne jsou na řadě kroužky. Snažím se dětem maxi-

Narodil se 14. dubna 1972 ve Vsetíně.
Nejprve se vyučil seřizovačem obráběcích strojů a po vyučení také pracoval
jako soustružník. Na brněnské JAMU vystudoval muzikálové herectví.
■ Ve filmech a televizi se objevuje od roku 1998, popularitu si získal hlavně
díky seriálům Ulice a Vyprávěj. Prosazuje se také jako muzikálový herec
a v roce 2006 zvítězil v prvním ročníku televizní taneční soutěže StarDance.
■ Vloni se zúčastnil také sledované show Tvoje tvář má známý hlas.

■

Dcerku jste pojmenoval po své
sestře. To není zrovna obvyklé.
Jak vás to napadlo?
Původně jsem chtěl Aničku, protože tak
se jmenovala moje maminka. Jenže v té
době jsme s mou bývalou ženou měli ve
svém okolí Aniček hrozně moc, takže
vznikl nápad pojmenovat ji po sestře.
No a má sestra, která žije léta v Bolívii,
byla v té době také těhotná a svého syna
pojmenovala zase po mně. Takže jsme si
to hezky prohodili. I další těhotenství
nám vyšlo nastejno a také odchod od
partnerů jsme prožívali časově stejně.
Teď je šťastná a já taky. Jsme propojení
i na dálku.

Působíte jako velice klidný člověk.
Přitom jste byl prý velmi hyperaktivní dítě. Dokonce vás údajně vyhodili
ze školky.
Ano, to je pravda. Největší ostuda byla
v tom, že tahle školka byla na našem sídlišti, takže to všichni věděli, a navíc v ní
pracovala moje máma. Pamatuju si, že
v nové školce jsem pak hned po pár týdnech měl takzvanou oslí lavici. Musel
jsem jíst dál od ostatních dětí, protože
jsem je zřejmě nějak atakoval jídlem.

FOTO | HERMINAPRESS

5plus2
■ ROZHOVOR

málně věnovat, přizpůsobil jsem tomu
svou práci i svůj život, a jsem za to nesmírně vděčný. Vlastně teď žiju tak, jak
jsem si to vysnil.
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lepší byly tabákové plantáže
Nevěděl jsem jen, jak se to bude jmenovat, nebo co konkrétně to bude, protože
jsem ze Vsetína, a tam ani nebylo žádné
divadlo. Dokonce než jsem šel na JAMU,
tak jsem byl jedinkrát v divadle. Jednou
za mnou přišla kamarádka, která se hlásila na činoherní herectví, že se dostala do
druhého kola, kde musí mít s někým připravený dialog. Poprosila mě, abych jí
přihrával, a tím jsem přičichl k brněnské
JAMU. Tam se mě jeden profesor zeptal,
jestli bych to nechtěl příští rok zkusit, že
mě připraví. Tak jsem to zkusil.
Takže jste původně
mířil do činohry?
Ano, ale u zkoušek se mě
pak zeptali, zda bych nechtěl zkusit muzikál.
Musel jsem se jich zeptat, co to vůbec muzikál je. Když mi řekli, že
je to divadlo, kde se zpívá a tancuje, nadchlo mě
to. A tak jsem hned druhý
den šel bez přípravy na přijímačky. Místo tanečních kreací, které měli ostatní přichystané, jsem vytáhl
z walkmana kazetu Depeche Mode a tancoval na ně. Dál jsme měli mít monolog,
který přechází v píseň. Přes noc jsem se
naučil to, co měla děcka na kolejích, což
byla ženská role z My Fair Lady s písní
Chci jen někde svůj plácek mít. To také
koukali. No a místo árie jsem zpíval moravskou píseň Ej, ovce moje, ovce. Nejspíš z toho byli tak v šoku, že mě ze zvědavosti poslali do druhého kola.

„

V Barceloně
jsem spal
v parku, stravoval se
po charitách a hrál
na ulici na kytaru.
Bavila vás alespoň trochu ta původní manuální práce?
Když jsem se učil, tak mě to celkem bavilo, protože je to svým způsobem tvořivá práce, něco vysoustružit nebo vyfrézovat. Jenomže já jsem byl takový lepší
soustružník s maturitou a dělali jsme na
počítači řízených soustruzích. Takže
moje práce spočívala v tom, že jsem otevřel kryt soustruhu, tam jsem dal kus železa, zavřel, zmáčkl zelený čudlík a za
patnáct minut jsem vyndal hřídel, kterou
jsem přeměřil a řekl jsem buď dobrý,
nebo špatný. To mě nebavilo. Raději
jsem odjel stopem do Španělska na tabákové plantáže.
To musela být dobrodružná cesta.
Mimochodem ve Španělsku se prý
hrozně špatně stopuje.
Řekl bych, že ještě horší to bylo ve Francii. Tam jsme třeba dva dny uvízli na jed-

Záchranář Dany, jehož proslavilo Vyprávěj

V seriálu z prostředí urgentního příjmu Modrý kód hraje Roman Vojtek
záchranáře Danyho (na snímku v kolečku). S postavou tohoto jména se přitom
nesetkává poprvé. „Kdysi jsem v Praze začínal v roli Dannyho Zuka v muzikálu
Pomáda. Byla to v hlavním městě má první role,“ zavzpomínal Vojtek. Jeho
seriálovou partnerkou v Modrém kódu je herečka Marika Procházková (vlevo),
která hraje dětskou lékařku. S ní se Vojtek dostává tak trochu na známou půdu.
„Marika je moje dobrá kamarádka. Setkali jsme se spolu například už
v představení Producenti, takže to není poprvé, co hrajeme pár.“
■ Do širšího povědomí diváků se Roman Vojtek před lety dostal hlavně díky
jedné z hlavních rolí v retro seriálu Vyprávěj. Dodnes o této zkušenosti mluví
jako o klíčové. „Ve Vyprávěj jsem se toho hrozně moc naučil. Myslím, že tenhle
projekt se opravdu povedl. Provázel mě dlouhých pět let a určitě seriál považuji
za svou největší televizní práci. Tedy, doufám, že ještě někdy přijde další taková.
Ale i kdyby už nepřišla, tak mám naštěstí dost směrů, kterým se věnuji. Čili
nejsem vyloženě závislý na televizním herectví,“ dodal Vojtek, který se ještě
příležitostně věnuje tanci. Je totiž historicky prvním vítězem show StarDance.
■

nom místě, což
bylo v letních
parnech pekelné.
Nakonec jsme to
vyřešili tak, že jsme
jezdili načerno vlakem.
Projeli jsme tak celou Francií – tři kluci napasovaní na záchodě.
Měli jsme takovou fintu, že jsme nezamykali. Takže průvodčí neťukal na dveře
a nechtěl jízdenku. Když chtěl někdo
z cestujících na toaletu, jeden z nás si
vždycky nastříkal pěnu na obličej, vykoukl a řekl, že se zrovna holí, takže dotyčný
se omluvil a šel na jiný záchod.
Jak vás to vůbec napadlo, vydat se
na plantáže do Španělska?
Bylo to krátce po revoluci a chtěli jsme
využít nové možnosti. Z Francie nás ale
nechtěli pustit na hranicích do Španělska,
protože jsme neměli skoro žádné peníze.
Tak jsme šli a načerno překročili hranici
přes kopečky. Už je to pětadvacet let, takže je to promlčené.

kam to připojit a mohli jsme normálně telefonovat. Vždycky večer se takhle utvořila fronta Čechů, Maďarů a Poláků, kteří
volali domů.
Takže doma vám řekli: Romane,
slez a koukej se vrátit!
Tak nějak. (smích) Řekli, ať se koukám
vrátit, protože mě vzali na JAMU.

Nemáte dnes ještě někdy chuť nazout toulavé boty?
Asi ani ne. Jsem už přeci jen trochu zpohodlnělý. Mám rád všechny země, kde
se mluví španělsky, domluvím se tam
a stále mě to na jih táhne. Ale stopem už
bych to nezvládl. Teď už jsou mé plány
jinde a točí se hlavně kolem rodiny
a vztahu.
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Musel jste mít od Západu velká očekávání. Byl jste nadšený?
Byl to sen. Něco neskutečného – vidět
tam všechna ta auta, zboží, elektroniku… Vidět, jak tam vypadají restaurace
a co se v nich podává, jak vypadají lidé,
jak se chovají, co mají na sobě… Všechno bylo úplně jinak a byla to nádhera.
Přitom jsme třeba v Barceloně spali
v parku, stravovali se po charitách a já
hrál na ulici na kytaru. Pak jsme se přesouvali a dostali jsme se až na jih na
plantáže.
Nechtěl jste ve Španělsku zůstat?
Uvažoval jsem o tom, jenže pak jsem volal domů načerno přes dráty a…
Počkejte, jak zase načerno?
Potkali jsme partu Poláků, kteří nám řekli, že vědí, jak to udělat, abychom se dovolali jenom s takovým upevňovacím
sluchátkem. Jeden z nás musel vyšplhat
na telegrafní dráty. To jsem byl díky průpravě z gymnastiky většinou já, řekli mi,

Lidé půjčili lidem už více než jednu miliardu korun. Levněji a s klidem.
Tady je příklad půjčky 105 000 Kč na 84 měsíců. Při splátce 1 438 Kč a úroku 3,99 % p. a. je
RPSN 4,7 %. Poslední splátka dělá 1 350 Kč. Poplatek 2 100 Kč uhradíte pouze při poskytnutí
úvěru. Celkem zaplatíte 122 804 Kč. My jsme Zonky s.r.o.
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„Při první reportáži mě líbal kůň“
Karla Mráčková působí
jako křehká žena, přitom
ale miluje závodní auta
a v reportážích šlape
na paty i pirátům silnic.
„Právě podobným
nebezpečným řidičům
bych se chtěla věnovat
i na internetovém portálu
iDNES.tv,“ říká nová tvář
zpravodajské redakce.
JOSEF HORA
ČR | Po více než 20 letech na televizních
obrazovkách se oblíbená moderátorka
a reportérka Karla Mráčková přesouvá do
světa internetu. „Je to médium na vzestupu, člověk tu dostane větší prostor,“ míní
dlouholetá průvodkyně světem počasí
a později také televizní reportérka, jež je
od října novou posilou zpravodajského
týmu iDNES.tv.
Z televize Nova jste se na začátku října přesunula do internetové televize portálu iDNES.cz. Provázela jste
už volebním zpravodajstvím, co vás
ale bude čekat nyní?
Měla bych točit reportáže v terénu. Novinkou pro mne bude, že si reportáže budu
sama psát, točit i stříhat. Kromě toho mě
mohou diváci od začátku listopadu vidět
v pozici moderátorky na iDNES.tv, kde
budu uvádět odpolední zprávy.
Proč vás zlákala právě internetová
televize?
Internet je médium na vzestupu, moderní a v budoucnosti zaujme pevné postavení, třeba i na úkor právě televize klasické. Přecházení televizních moderátorů na internetová zpravodajství je tren-

dem poslední doby, sama to vnímám
tak, že člověk tu dostane větší prostor.

politici měli snažit nějak nově v zákoně
definovat a postihovat.

Diváci vás asi nejvíc znají jako rosničku, tedy moderátorku počasí.
V posledních letech jste ale byla reportérkou zpravodajství, pamatujete si na svou první reportáž?
Počasí jsem moderovala 18 let, reportážím jsem se začala věnovat až v roce
2013. Ta první byla o léčebném účinku
polibků. Na konci reportáže jsem se dokonce líbala s koněm.

Takže počasí, kterému jste se skoro
dvě desetiletí věnovala, už vás jako
reportérku neláká?
Počasí jsem i po ukončení rosničky dlouho sledovala a občas sleduji dodnes, je
ve mně hluboko zakořeněné. Kvůli této
práci jsem absolvovala pečlivou a náročnou přípravu, na stáži v hydrometeorologickém ústavu mě učila třeba ikona předpovědí počasí předlistopadové éry Magdalena Lípová, ale i další odborníci.

Vy jste přitom nadšená řidička, dokonce máte závodní licenci…
Řídím ráda, ovšem když vidím, co se
děje dnes na českých silnicích, radost z jízdy mě opouští. Jezdím předvídavě a všímám si, že dnešní řidiči
jsou už například i líní vybírat zatáčky a jezdí středem silnice, což je pochopitelně velice nebezpečné. Mám
licenci na automobilové závodění
na okruhu, ovšem čím jsem starší,
tak mám větší obavy, abych sebe
nebo někoho nezranila.

začínala, chtěla jsem mít všechno perfektní. Jednou jsem si nemohla vzpomenout
na jméno řeky Lužnice a tak moc jsem si
chtěla vzpomenout, že to ticho a mé přemýšlení bylo ve výsledku ještě větším trapasem. Teď už jsem sebevědomější,
a když si na něco nevzpomenu, tak to přejdu a je to. Také jsem během přímého přenosu dostala paintballovou střelou do obličeje, což bylo nepříjemné. Strašně jsem
se lekla a reportáž ve velké bolesti dokončila. O to více mě mrzely a hrozně mě trápily komentáře diváků, ale i vedení, že
jsem neprofesionální. Jenže to byla taková bolest, že to nešlo jen s úsměvem přejít a pokračovat.

Zažila jste před
kamerou hodně trapasů?
Když jsem

Zpět k vašemu působení na
iDNES.cz. Prý připravujete svůj
vlastní pořad, o čem by měl
být?
Je to zatím v plenkách, ale ráda
bych. Zajímá mě historie 20. století, takže pravděpodobně bych se soustředila na období 2. světové války
a nástupu komunismu. Ráda bych
byla takovým průvodcem po příbězích lidí, kteří trpěli za nacismu a nepolepšili si ani v těžkých 50. letech.
Na Nově jsem se reportážně věnovala
hlavně oblasti krimi a také dopravy,
včetně nehod, neukázněných řidičů či
bezpečnosti za volantem. I tyto zkušenosti bych ráda zužitkovala, vedla rozhovory s policisty, politiky. Stále častější jsou třeba případy, kdy řidiči jezdí
pod vlivem návykových látek. To je
téma, které by se, podle mého názoru,

Málokdo ví, že jste vystudovala na
České zemědělské univerzitě v Praze Technickou fakultu. Věnovala
jste se vůbec někdy tomuto oboru?
Chtěla jsem prodávat auta, byl to obor
specializovaný na obchod s technikou.
Čím jsem starší, tím víc mě láká to zkusit. Ale pokaždé mě život zavál jinam.
Ovšem znalosti z univerzity se v novinařině strašně hodí, máte totiž v nějakém oboru velký přehled. Když
jsem dlouhá léta dělala počasí, vždy
jsem měla ještě jedno zaměstnání – pracovala jsem u kosmetických
značek. Teď se ale chci věnovat hlavně novinařině.

Karla Mráčková

Narodila se 13. srpna 1973
v Praze.
■ Vystudovala obchodní akademii
a Technickou fakultu na České
zemědělské univerzitě.
■ V televizi působila od roku 1994,
nejprve jako průvodkyně pořadu
Česká lotynka a o rok později se
stala tváří předpovědi počasí.
Od roku 2013 byla reportérkou
zpravodajství a od letošního
října pracuje na zpravodajském
webu iDNES.cz.

■

FOTO | PROFIMEDIA.CZ

INZERCE

Nastupte do Amazonu a získejte mzdu
od 135 Kč/h. + speciální bonusy!
Světoznámý internetový obchod nabízí
jednoduchou práci v čistém a příjemném
prostředí. Mzda 135 Kč/hod + 10% bonus,
týden dovolené navíc, doprava zdarma.
Pohovory každý týden ve vašem městě.
Více na tel.: 800 856 856

Administrativa
Asistentka – nákupčí surovin, zkrácený úvazek
Customer service with french

Randstad s.r.o.

Asistentka HR manažera s AJ

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Asistentka S AJ - podpora HR

25 000 - 30 000 Kč / měsíc

Více na www.jobdnes.cz/detail/Y81QXU

E li h
th l
Více na www.jobdnes.cz

Zemědělství, lesnictví

Zdravotnictví, sociální služby, farmacie

Obchodník pro živočišnou výrobu
Specialista výživy skotu
Vedoucí divize – výživa rostlin

it FOR

28 000 35 000 Kč /

ě í

Junior dermatolog - centrum Prahy - plný nebo částečný úvazek
20 000 - 30 000 Kč / měsíc
50 000 Kč / měsíc

Dermatolog / dermatoložka - centrum Prahy - plný nebo částečný úvazek
Oral Health Liaison Specialist

údržbář travnatých ploch

Lékař - internista pro lázeňství nebo FBLR s…

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

50 000 - 70 000 Kč / měsíc
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Vyrazit na bicyklu od
Maroka až k cípu
Jihoafrické republiky
chce nadšenec Tadeáš
Šíma. Vloni mu ukradli
kolo hned v Rabatu.
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Můj sen: Projet Afrikou

JOSEF HORA
ČR | Legendárním cestovatelům Zikmundovi s Hanzelkou by současný mladý absolvent pražské ČVUT zřejmě dělal radost. Tadeáš Šíma chce letos v listopadu vyrazit na výpravu, při níž pokoří na kole celou Afriku od severu na jih.
Chce tak navázat na loňskou expedici,
která však skončila ukradeným bicyklem hned v bráně afrického kontinentu,
v marockém hlavním městě Rabat.
„Vyjel jsem se podívat k moři, kde
mě přepadli čtyři kluci s vyhazovacími
noži, chtěli peníze. Bylo vidět, že to nedělají poprvé. Vyrušil je kolemjdoucí
pár, tak nakonec utekli i s kolem,“ vzpomíná Šíma na loňský rok.

Přes Saharu s „Apačem“
Nenechal se ale odradit. Oslovil výrobce bicyklů Apache s tím, zda by mu na
cestu zdarma poskytli kolo. Ti souhlasi-

Tadeáš Šíma po výstupu k horské hranici mezi Francií a Španělskem (vlevo). Dva Mohammedi, otec a syn, kteří nechali mladého cestovatele u sebe přespat.
FOTO | ARCHIV TADEÁŠE ŠÍMY
li a expedice tak může v polovině listopadu začít. „Afrika je můj sen od malička, proto jsem se rozhodl cestu zopakovat," říká cestovatel.

17

tisíc kilometrů chce
ujet Tadeáš Šíma na
kole napříč Afrikou.

Pouť by měla trvat 6 až 10 měsíců
a není to jenom cesta do nitra afrického
kontinentu, ale podle Tadeášových slov
i do nitra sebe sama. I proto pojede
25letý absolvent oboru Plánování a řízení krizových situací úplně osamocený.

„Chci jet po vedlejších cestách a poznat
obyvatele odlehlých vesnic a míst Afriky, budu spát pravděpodobně venku.
Kromě toho se těším na přírodu, láká
mě Sahara, jejíž přejezd bude první velkou zkouškou, jsem zvědavý na Nigérii
a Kongo,“ těší se Tadeáš Šíma, který
sbíral zkušenosti například na cestě stopem z Čech do Íránu a zpět.

Pozor na lvy v Namibii
Divoké zvěře se prý nebojí. „Cestu
jsem plánoval a radil se s lidmi, kteří
mou trasu jeli na kole či autem přede

mnou,“ podotýká. Myslí tím Maroko,
Mauretánii, Mali, Senegal, Nigérii, Kongo, Angolu a další státy. Ještě než dorazí do cíle své cesty, do JAR, musí absolvovat přejezd pouštní Namibie. „Namibie by měla být, co se týče divokých zvířat, nejhorší. Tuhle zemi projel na kole
Nicolas Marino z Argentiny. Vyprávěl,
že jednou stanoval a slyšel, jak v okolí
řvou lvi. Rozdělal oheň a celou noc držel hlídku,“ podotýká Šíma.
Rozpočet na cestu má přibližně 100 tisíc korun. „Minimálně 30 tisíc zaplatím
za víza, zbytek bude na jídlo, případné
opravy kol či ubytování,“ dodává.

INZERCE

Díky brigádě v Tesco
mohu vnoučkovi
udělat krásné Vánoce.
Přidejte se
k Tesco týmu!
Plný i částečný úvazek a brigáda

Obchody Tesco
hledají kolegy a kolegyně.
Kontaktujte nás
601 082 949
jlangova@cz.tesco-europe.com
nebo přímo v obchodě Tesco.
Více na
www.itesco.cz v sekci Kariéra.
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Metály pro diktátory. Lva dostal
Prezident Miloš Zeman uděloval vyznamenání a opět
za některá jména sklidil kritiku. Je to však jen slabý
odvar proti tomu, kdo od Čechoslováků dostával
medaile před sametovou revolucí. Řád bílého lva
obdrželi i mnozí brutální diktátoři, za jejichž vládou
zůstaly tisíce mrtvých. Kim Ir-sen, Brežněv, Kaddáfí
nebo africký „řezník“ Mariam. To jsou jména, která
by se vyjímala spíš před mezinárodním tribunálem.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Udělování nejvyšších poct u příležitosti státního svátku 28. října vždy vzedme
vášnivé reakce. Ovšem zatímco letos vyvolalo diskuze, zda státní vyznamenání patří
skutečně zaslouženě třeba režisérovi lidových komedií Zdeňku Troškovi, tak za komunistického režimu se medaile rozdávaly představitelům „spřátelených“ režimů

navzdory tomu, že šlo mnohdy o zločinecké diktátory odpovědné za smrt tisíců lidí.
Jména vyznamenaných jako Kaddáfí či
Kim Ir-sen devalvují tradici našeho nejvyššího vyznamenání, tedy Řádu bílého lva,
jež sahá do roku 1922. Od té doby se uděluje téměř nepřetržitě, výjimkou bylo pochopitelně období 2. světové války. „Mezi první známé oceněné patří třeba francouzský
generál Maurice Pelé, první náčelník Hlav-

INZERCE

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE přijme Českomoravské vydavatelství Kompakt spol. s r.o.
z celé ČR pro prodej inzertních ploch ve svých tiskových produktech.

Práce v místě bydliště, nadstandardní provize 25-27,5% z obratu (obvyklý výdělek 40 – 80 tis. Kč/měsíc), služební auto
a další benefity. Životopisy zasílejte na e-mail: manager@kompakt-cr.cz nebo volejte na tel.: 325 613 594.

Kim Ir-sen

L. I. Brežněv

Kaddáfí

Fidel Castro

ního štábu československé branné moci,“
uvádí kurátor faleristické sbírky Vojenského historického ústavu Jan Biederman.
Komunističtí vrchní představitelé a jejich čtyřicetiletá éra vlády se ale postarali
o to, že se Řád bílého lva dostal mnohokrát
do rukou těch, kteří by z dnešního pohledu
měli skončit spíše za mřížemi. Kontext tehdejší doby ale udával jiný směr, a tak se
z určitého úhlu pohledu nelze divit, že ideologická spřízněnost měla při rozdávání
řádů tu nejvyšší prioritu. Tak například
v roce 1964 se jeho nositelem stal sovětský

vůdce Nikita Sergejevič Chruščov. Stalo
se tak osm let poté, co nechal vojensky potlačit protikomunistické povstání Maďarů,
což mělo za následek čtyři tisíce mrtvých.
V sedmdesátých letech se podobné pocty
dostalo také Fidelu Castrovi, coby představiteli politicky spřátelené země, a to z rukou prezidenta Gustáva Husáka. Castrovo
systematické porušování lidských práv na
Kubě v kontextu doby logicky ani nemohlo zdejšímu režimu nijak zásadně vadit.
V roce 1972 se Řádem bílého lva mohly
pochlubit hned dvě osobnosti, které se neblaze zapsaly do světové historie. Byl to jednak symbol sovětské okupace Československa Leonid Brežněv a pak také severokorejský vůdce Kim Ir-sen. Právě druhý jmenovaný muž je strůjcem diktatury a izolace,
které KLDR definují dodnes a které nemají
v moderním světě obdoby. Sedmdesátá léta
jsou zkrátka z pohledu státních vyznamenání plná bizarností. Seznam zahraničních
oceněných z této dekády se totiž doslova
hemží skandálními jmény. Řád bílého lva
pro mezinárodního teroristu a libyjského
vůdce Muammara Kaddáfího mluví sám za
sebe. Pravdou je, že Československo mu
tehdy zajišťovalo pro teroristické aktivity
zbraně a nechvalně proslulý semtex.

Evropská autobusová jednička

zajišťují vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

ŘI D I Č E

Pro PravIDElnou lInkovou PŘEPravu osob
PožaDujEmE:
» praxi v řízení autobusů
» veškeré potřebné doklady k řízení autobusu
» profesionální přístup a vystupování
nabízímE:
» celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením
» příjem v Kč i v Eur
» věrnostní bonusy, výkonnostní bonusy
» diety, provize, ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!

alespoň částečná/základní hovorová
znalost německého nebo anglického
jazyka výhodou.

GaranTujEmE mInImÁlnĚ
350 - 450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně
/za 20 odpracovaných měsíčních směn/
v závislosti na druhu obsluhované
autobusové linky

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755
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od Čechů i Kaddáfí a Kim Ir-sen
Dva roky před sametovou revolucí stihl
komunistický režim vyznamenat ještě rumunského diktátora Nicolaea Ceausescua.
Jeho vlastní lid mu po převratu v Rumunsku v roce 1989 vystavil ale docela jiné vysvědčení. A na medaile ani řády skutečně
nedošlo. Spolu s jeho manželkou Elenou
byl Ceausescu zastřelen popravčí četou
ihned po procesu, ve kterém byli oba obviněni z genocidy a dalších zločinů.
S ohledem na všechna tato kontroverzní
jména se na první pohled může jevit zvláštní, že státní vyznamenání nikdy nedostal
Stalin coby sovětský vůdce na straně vítězů
druhé světové války. Pravdou ale je, že on
sám tuto poctu odmítl. Prý proto, že zahraniční vyznamenání zásadně nepřijímal.

Kontroverzní jména i odmítnuté medaile
Téměř každý rok se najde minimálně jedna osobnost, jejíž
vyznamenání na svátek 28. října rozproudí vášnivé debaty.
Před dvěma lety to byl prezidentův dobrý přítel František Ringo Čech.
Podle kritiků si činorodý umělec vyznamenání vysloužil především díky
své loajalitě a podpoře Zemana. Stejné výtky zaznívaly i loni, kdy si
vyznamenání přebral zpěvák Daniel Hůlka.
Vzácně se také stalo, že nominovaný ocenění odmítl.
Jako třeba před rokem astrofyzik Jiří Grygar. „Krok pana Grygara
netřeba příliš komentovat,“ reagoval na Twitteru mluvčí Miloše
Zemana Jiří Ovčáček. A druhý příklad – syn zpěvačky Věry Špinarové,
která zemřela letos v březnu, odmítl převzít vyznamenání, jež jí chtěl

„

Několik
ušlápnutých
lidiček, kteří sami v životě
nic nedokázali, napíší
kritické komentáře o tom,
že ten či onen si ono
vyznamenání nezaslouží.
Z projevu Miloše Zemana
ve svátek 28. října

INZERCE

Medaile pro „Stalina z Afriky“
O pár desítek let později tak režim vyznamenal alespoň člověka, který se mohl „pyšnit“
přízviskem Africký Stalin. Ve stejném roce
jako Ceausescu byl totiž vyznamenán také
etiopský prezident Mengistu Haile Mariam
zvaný rovněž „Řezník z Addis Abeby“. Člověk, jehož brutální vláda měla v 70. letech
na svědomí desítky tisíc mrtvých Etiopanů,
likvidoval svou opozici tak drastickým způsobem, že jeho éra se do dějin zapsala krvavým písmem jako rudý teror.
Poslední spíše spornou osobností, kterou
stihl před revolucí vyznamenat prezident
Husák, byl palestinský vůdce Jásir Arafat,
jenž je dodnes v očích mnohých spíše teroristou. Ovšem konkrétně toto jméno je důkazem, že rozporuplná ocenění se rozdávají i jinde ve světě. A to i ta nejvyšší. Arafat
totiž získal později i Nobelovu cenu za mír.
Když v roce 1994 pětihlavý výbor pro udělení této ceny odhlasoval Arafatovo jméno,
jeden z jeho členů okamžitě odstoupil.

udělit prezident Miloš Zeman, jen pár dní před státním svátkem.
Zeman není první prezident samostatné České republiky, který bývá
pravidelně za volbu osob pro státní vyznamenání kritizován.
Před 13 lety například vzbudilo rozpaky, když Václav Klaus udělil Medaili
Za zásluhy režisérovi Otakaru Vávrovi (na snímku). Umělci byl totiž za
protektorátu udělen Řád svatováclavské orlice a později za komunismu
obdržel titul zasloužilého a později i národního umělce.
„Byl-li by Otakar Vávra oceněn pouze v souvislosti se
svou tvorbou, tedy nějakou uměleckou komisí, nebylo by
zřejmě námitek. Jenže on dostal státní vyznamenání za
zásluhy o stát. Zbývá se pouze ptát o který,“ glosoval
tehdy Klausův přístup umělecký kritik Martin C. Putna.

Vyznamenání pro skvělé vojáky, zasloužilé politiky i režiséra Zdeňka Trošku
U příležitosti 99. výročí vzniku Československa vyznamenal
prezident Miloš Zeman 28. října 39 osobností.
Řád bílého lva za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu
připadl armádnímu generálu Karlu Pezlovi
a in memoriam Ludvíku Krejčímu a Karlu Kutlvašrovi.
Za zásluhy ve prospěch České republiky šlo
o rakouského politika Michaela Häupla,
bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera
(na snímku) a slovinského politika Boruta Pahora.

Kontroverze ale tradičně vyvolala vyznamenání
lidí z kulturního života. Letos je s rozpaky
přijímáno především jméno Zdeňka Trošky,
režiséra lidových komedií jako Slunce, seno...,
Kameňák či Babovřesky, jež se pravidelně
objevují na čele divácké návštěvnosti, ale také
v suterénu hodnocení filmových kritiků.
„Metálu“ se dočkala také zpěvačka Helena
Vondráčková, herci Juraj Kukura a Luděk
Sobota či písničkář Jaromír Nohavica.

ZDRAVÍ

KOMERČNÍ PREZENTACE

Dejte kloubům,
co potřebují!

Doporučená dávka je 1 sáček
denně při prevenci. Pokud vás
trápí bolest kloubů, měli byste
užívat 2 sáčky denně po dobu
14 dní a poté 1 sáček za den.
Užívejte nejlépe 2 až 3 měsíce.

Doplněk BENEGEN4000
má 10x silnější složení

ných přípravků. Je to určitě síla, o které
je vhodné uvažovat.

Možná si i vy říkáte, že doplňků stravy,
které slibují ideální výživu pro klouby
a současně i úlevu od bolesti, je na trhu
až moc, a možná si také říkáte, že ani
tak moc nefungují.
V obou případech máte tak trochu

Proč právě
BENEGEN4000?

pravdu. Realita je opravdu taková. Tedy
byla, až doposud. Konečně se totiž na
trhu objevil přípravek se složením, který nabízí opravdovou pomoc.
Je to právě BENEGEN4000 a výjimečný je tím, že v jednom sáčku (užívá
se jako nápoj) je obsaženo tolik účinných látek jako až v 10 tabletách podob-

kou kloubů. Důležité je vědět, že se
v běžné potravě nachází jen velmi málo,
takže naše klouby strádají.
Lidské tělo umí kolagen vyrobit,
ovšem jen po určitou dobou. S přibývajícím věkem tato funkce ochabuje, až
zmizí úplně. I vy tedy máte jedinou
možnost, jak kolagen do těla dostat –

Přípravek BENEGEN4000 obsahuje
velký podíl hydrolyzovaného kolagenu.
Tato látka je základní stavební jednot-

INZERCE

Svaly, šlachy, klouby a kosti tvoří systém, který se po celý život regeneruje
a opravuje svá poškozená místa. Zjistilo
se, že v ideálním případě se kostra dospělého člověka každých sedm až deset
let postupně kompletně odbourá a postaví z nových minerálů.
Tak to ale funguje jen v tom případě,
že má tělo správný poměr potřebných
minerálů, vitamínů a dalších živin. Bez
správné výživy začnou tyto tkáně postupně degenerovat.
Většinu prospěšných živin získáváme ze stravy, která zahrnuje vyvážené
množství obilnin, ovoce, zeleniny,
mléčných výrobků, masa, tuků a přiměřeného množství sacharidů. Kloubům, chrupavkám, šlachám a svalům
můžeme pomoci potravinovými doplňky.
Pokud máte problémy s klouby, nebo
jim chcete předejít, užívejte BENEGEN4000 …A VAŠE KLOUBY BUDOU FIT!
Rádi vám představujeme výrobky,
které podle nás mají smysl pro vás! Nenechte si proto ujít novinku na českém
trhu v podobě unikátního přípravku BENEGEN4000. Jedná se o komplexní
kloubní produkt s unikátním složením,
který pomáhá řešit problémy s bolestí
kloubů a je možné ho využívat i jako
prevenci.

Benegen4000. Stačí
jeden sáček denně

a to právě skrze doplněk stravy BENEGEN4000, který obsahuje 4000 mg
hydrolyzovaného kolagenu, který je
v našem těle rozložen až na oligopeptidy a cenné aminokyseliny, jež jsou
vstřebány a krevním řečištěm transportovány do míst, kde se tělu vlastní kolagen znovu vytváří (klouby, chrupavky, šlachy, svaly, pokožka), což je
ideální dávka, která vašim kloubům
každý den pomůže.
Významnou složkou je i chondroitin
sulfát, který se ukládá do chrupavky,
kde na sebe váže vodu, tím obnovuje
její elasticitu a zvyšuje její odolnost
vůči mechanickému namáhání.
Do třetice se v obsahu nachází kyselina hyaluronová - vysoce účinná látka, která na sebe váže vodu v mezibuněčné hmotě, má lubrikační vlastnosti
a tlumí nárazy v kloubech. Má antioxidační a protizánětlivé účinky. Tyto látky jsou doplněny ještě o vitamín C,
který přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí
a chrupavek.
V přípravku se nachází také L-Leucin (podporuje optimální stav svalů)
a jako barvivo je použit extrakt z červené řepy.
BUĎTE AKTIVNÍ V KAŽDÉM
VĚKU!!!

INZERCE

Je určený pro
Seniory

Jistota pro vaše klouby
Dejte kloubům to, co potřebují!

Mladé lidi v období růstu
Osoby s pohybovými
potížemi
Osoby nadměrně zatěžující
klouby (aktivní sportovce,
těžce fyzicky pracující, ...)

Kolagenový nápoj se svěží ovocnou chutí.

www.benegen.cz

PODZIM ŽIVOTA
KOMERČNÍ PREZENTACE

Připravte se na podzim života
Většina z nás touží po tom, užít si co největší část života
ve zdraví. Ve středním věku začínají přibývat vrásky, šedivět vlasy, snižuje se kvalita zraku či sluchu a zhoršuje
se nám fyzická kondice. Přesná věková hranice, kdy už
je člověk starý, ale neexistuje. Dříve nebo později se
nám však neúprosně začne zhoršovat zdravotní stav.
Stárnutí je přirozeným procesem, který je řízený geneticky a v průběhu života je ovlivňován prostředím,
ve kterém žijeme a jak žijeme. Genetiku zatím ovlivnit
neumíme, takže se zdá pravděpodobné, že naše stárnutí bude probíhat obdobně, jako u některého z našich rodičů či prarodičů. Životní styl je však v našich rukou
a nutno zdůraznit, že o svém zdraví bychom měli uvažovat už v mládí, abychom se na stáří připravili a podzim života se pro nás stal plnohodnotnou součástí života, které se není třeba obávat.

Co nás nejčastěji omezuje?
K nejčastějším problémům souvisejícím s pokročilým
věkem patří bolestivost při pohybu. Pokles tělesné zdatnosti je obvykle poměrně pomalý, aktivním přístupem
se dá však v mnoha případech oddálit nebo zpomalit.
Nejlepší prevencí je samozřejmě pohyb. Aktivní trávení
volného času spojené s fyzickou námahou pomáhá posilovat naše svaly. A silné svaly se podílí na ochraně klou-

bávání vápníku. Efektivní využití vápníku je však velmi
složitý proces, který je závislý na příjmu vitamínu D, ale
také hořčíku, fosforu, vitamínu C, manganu, vitamínu
K, zinku a desítek dalších látek, jejichž nedostatek nebo
i nadbytek se může projevit na struktuře kostí.

bů proti tlaku a nárazům. Tím brání nadměrnému zatěžování chrupavek nejen na velkých kloubech dolních končetin, ale například i v případě bolestí zad způsobených
„sesedáním“ páteře a tlakem na meziobratlové ploténky. Pravidelný trénink přispívá i ke zhutňování kostí,
čímž pomáhá snižovat riziko zlomenin. Sportování nám
tak pomáhá zachovat bezproblémový pohyb a navíc přispívá k udržování přiměřené tělesné hmotnosti.

Proč se starším lidem špatně hojí
zlomeniny?
Je to proto, že s přibývajícím věkem se schopnost vstřebávání řady látek snižuje. Pro kosti je nejdůležitější vstře-

Řídnutí kostí se odborně nazývá osteoporóza
a k rizikovým faktorům patří:
• u žen věk 50+ spojený s menopauzou,
• dědičný sklon ke zlomeninám,
• bezmléčná dieta, poruchy příjmu potravy nebo
chronická střevní onemocnění,
• cukrovka, roztroušená skleróza, revmatoidní
artritida,
• kouření, častá konzumace kolových nápojů
nebo alkoholu,
• nedostatek pohybu a nadváha,
• užívání některých léků, např. steroidů k léčbě
astmatu nebo chemoterapie.
Zejména při dlouhodobém užívání léků je třeba počítat s ovlivněním metabolismu užívanými přípravky.
Proto pokud trpíte nějakým dlouhodobým onemocněním a užíváte pravidelně léky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, jak nejlépe pečovat o svůj celkový zdravotní stav.

INZERCE

AKTUÁLNĚ V NABÍDCE

Akční ceny jsou platné od 1. 11. do 30. 11. 2017

Centrum® SILVER

Máte pocit únavy?
Bolí Vás svaly nebo klouby?
Přijďte, poradíme Vám.
• v lékárnách PharmaPoint Vám rádi poradíme
s jakýmkoliv problémem
• pomůžeme Vám vybrat z široké nabídky produktů
• odborný personál lékáren PharmaPoint k Vám bude
přistupovat s vlídností a porozuměním
• pravidelně pro Vás připravujeme akční nabídky
Více na www.pharmapoint.cz
5

230 lékáren

38

v celé České republice

VÁNOČNÍ
BALENÍ

• Kompletní multivitamín
s minerály a stopovými
prvky pro osoby nad 50 let
• Limitovaná vánoční edice 100 tablet + měsíc užívání
navíc
V akci také Centrum® A-Z ,
100 + 30 tablet vánoční
balení, cena od 529 Kč.
Doplněk stravy

akční cena
běžná cena 599,-

od

549,-

Voltaren® Forte
2.32%

5

11

Více než

1 tbl.= od 4,22 Kč

gel 100 g

15

12

100 + 30 tablet

15

25

24
14

15
14

32

12

Analgetikum ve formě gelu
s účinkem na 12 hodin.
Tlumí bolest zad, svalů a kloubů.
Stačí aplikovat 2x denně.
Snadno otevíratelný uzávěr.
V akci také Voltaren® 140 mg léčivá
náplast, 5ks, cena od 274 Kč.
Lék na vnější použití. Obsahuje
diclofenacum diethylaminum.

běžná cena 329,-

akční cena
od

264,-

O ceně se informujte ve své lékárně.

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.
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Každý Čech vyhodí ročně
v průměru 115 kilo jídla.
Na plýtvání upozorňuje
sbírka potravin, díky které
mohou lidé 11. listopadu
nakoupit a darovat jídlo
chudým po celém zemi.

vaná paní Jana. „Vždycky jsem byla zvyklá dělat si vše sama, byla jsem nezávislá.
Dneska bychom se ALE bez této pomoci
neobešli,“ přiznává.
Mezi obdarovanými byl i Azylový dům
Rybka, který je na výtěžku Národní potravinové sbírky zcela závislý. „Celkem u nás

307 tun potravin a téměř pět tun drogerie.
Kdokoli chce pomoci, může v tento den nakoupit trvanlivé potraviny a vybrané druhy drogistického zboží a přímo na místě je
darovat ve prospěch těch, kteří se pohybují
za hranicí chudoby.

„Bez pomoci se neobejdu“
Z průzkumů agentury Ipsos vyplývá, že až
40 % Čechů vyhodí jídlo několikrát do měsíce. Za rok u nás jeden jediný člověk vyhodí v průměru těžko uvěřitelných
115 kilo jídla. Potravinová nouze přitom

zdaleka není problémem pouze rozvojových nebo válkami zmítaných zemí. Také
v Česku je toto téma bohužel velmi aktuální. A příkladem je právě i v úvodu zmiňo-
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ČR | Paní Jana žije v malém domku na vsi,
a ačkoliv je sama a na mateřské dovolené,
snaží se vymanit z finančních dluhů. Otevřeně však přiznává, že nebýt jídla získaného z potravinové banky, mnohdy by se dostala do skutečně svízelné situace. Velmi
dobře si vzpomíná na první využití této pomoci. „Byla jsem v takové nouzi, že nebylo co dát dětem jíst. A když poprvé přijel
pracovník s igelitkou, bylo to jako zázrak.
Máte rýži, máte těstoviny, můžete dát dítěti do ruky tatranku nebo jablko. Tenkrát,
když přijel, tak se člověku podlomila kolena,“ vzpomíná paní Jana, která podle
svých slov zpočátku pomoc využívala na
začátku i na konci měsíce. Teď prý většinou jen jednou. „A někdy to zvládneme
i sami bez pomoci,“ dodává.
Pomoci těm, kteří i v dnešní době trpí nedostatkem jídla, a zároveň poukázat na to,
jak jsme si v moderní době přivykli plýtvat, to jsou hlavní motivy vzniku Národní
potravinové sbírky. Do letošního pátého
ročníku se 11. listopadu zapojí rekordních
750 prodejen napříč všemi regiony Česka.
Na projektu spolupracují prakticky
všechny velké obchodní řetězce s potravinami a drogerií. Loni sbírka vynesla přes

Národní sbírka potravin
zaplní chudým žaludky
750

prodejen se letos po
celém Česku zapojí
do sbírky potravin.

máme 90 lidí včetně dětí. Chodí k nám velké rodiny, které žijí v chudobě a nemají vyřízené sociální dávky, a tím nemají peníze
ani na potraviny. Než dávky vyřídí, pomáháme jim zásobou potravin,“ vysvětluje
Eva Dvořáková, ředitelka Rybka, o. p. s.
Které konkrétní potraviny jsou pro účely sbírky ideální? Prakticky veškeré trvanlivé potraviny jako je cukr, olej, rýže, těstoviny, sirupy, všemožné konzervy, marmelády, čaje, cereálie nebo například dětská
výživa. Z drogistického zboží jde o prací
prášek, šampony, toaletní papír, mýdlo, saponáty a další. Alespoň malým příspěvkem tak může pomoci 11. listopadu skutečně každý. Celý projekt zaštiťuje organizace Byznys pro společnost.
(vrm)

Syté a čilejší děti. Obědy zdarma mají smysl
ČR | Pokud bychom chtěli využít poněkud budovatelský slogan, můžeme směle tvrdit: „Obědy zdarma
k lepší školní docházce!“ Zní to přehnaně, ale je to
fakt, který na konci léta prokázali odborníci z Nadace
Open Society Fund. Ti konstatovali, že u dětí z chudých a sociálně slabých rodin využívající nabídku dotovaných obědů se zlepšila školní docházka.
Pozitivní dopady takového stravování podle analýzy hodnotí až tři čtvrtiny dotázaných ředitelů mateř-

ských a základních škol. Ředitelé vyzdvihují kromě
zmiňované zlepšené docházky dětí z chudých rodin
i jejich lepší socializaci. Ve školkách se výrazně zlepšily také vzdělávací výsledky dětí.
V současnosti existují dva souběžné státní programy, které dětem z chudých rodin obědy platí. Program Ministerstva práce a sociálních věcí poskytuje
stravné zdarma dětem od tří do patnácti let, je financovaný z evropských zdrojů a fungovat má do roku

2020. „Mezi jeho podmínky patří to, že dítě nesmí
mít neomluvené absence a zároveň musí jeho rodiče
pobírat dávky v hmotné nouzy alespoň tři měsíce,“ vysvětlila Lea Michalová z agentury Median, která analýzu zpracovávala. Příští rok zajistí ministerstvo obědy pro zhruba deset tisíc dětí.
Oproti tomu program financovaný z rozpočtu Ministerstva školství mohou využít pouze základní školy, na jejichž žáky je zaměřený.
(re, iDNES.cz)
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Avokádo do salátu i jako tatarák
S trochou nadsázky se dá
říct, že avokádo je takový
univerzální služebník ve
vaší domácnosti. Využijete
jej v kuchyni i v koupelně,
a to když si z něj připravíte
pleťovou masku či šampon.

FOTO | SHUTTERSTOCK

5plus2
■ V KUCHYNI

Avokádový dip
Potřebujeme: 3 středně velká zralá
avokáda, šťávu ze 2 limetek, špetku soli
a na kostičky nakrájené: 1 červená cibule,
1 jalapeňos paprička, 1 více pálivá žlutá
habaneros paprička, 2 rajčata zbavená
zrníček, hrst nasekaného koriandru, zrníčka
z 1 granátového jablka, opražená a mírně
osolená dýňová semínka, doritos lupínky.
Postup: Vše smícháme s rozmačkaným
avokádem, přidáme šťávu z limetky a sůl.
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ČR | Dužinu z avokáda můžeme využít
mnoha způsoby. Hodí se do salátů, pomazánek, omáček a dipů, koktejlů nebo
jí plníme zeleninu. Řada gurmánů z něj
připravuje i lahodný tatarák. Po rozmačkání avokáda ale nezapomeňte dužinu
pokapat citronovou šťávou, aby nezhořkla. Vypeckované půlky avokáda
lze zapékat či smažit v těstíčku. Plody,
které se do Česka dovážejí především ze
Španělska, však dobře poslouží také
v kosmetice. Podomácku z něj lze vyrobit pleťovou masku nebo i šampon na
vlasy. Díky vysokému obsahu tuku jsou
tyto produkty vhodné především pro lidi
s citlivou pletí. Ovšem pozor na vaše zvířecí mazlíčky, pro ně jsou látky v avokádu obsažené toxické.
(re)

Bramborový salát s cizrnou a avokádem
Potřebujeme: 1 kg brambor uvařených ve slupce, 2 menší cibule, 1/2 středně
velkého celeru, 400 g konzervovaného hrášku s mrkví, 400 g konzervované
cizrny v mírně slaném nálevu, 3 ks sladkokyselých okurek, 1 avokádo,
asi 5 polévkových lžic majonézy, 1 kávovou lžičku dijonské hořčice,
2 kávové lžičky plnotučné hořčice, citronovou šťávu, sůl, pepř, ocet.
Postup: Cibule oloupeme, nakrájíme najemno, osolíme a přikryjeme fólií.
Necháme asi hodinu „vypotit“. Půlku celeru oloupeme, nakrájíme na menší
kousky a uvaříme v osolené a octem okyselené vodě. Po vychladnutí
nakrájíme celer na kostičky a přidáme k cibuli, stejně nakrájíme i okurku
a také přidáme do směsi. Obě konzervy scedíme a obsah přidáme
do salátu. Brambory oloupeme a také nakrájíme na kostičky. Avokádo
oloupeme, rozpůlíme a po vyjmutí pecky nakrájíme na malinké kostičky.
Avokádo salát zjemní a „omastí“, ale zdravě a není pak třeba přidávat tolik
majonézy. Vše pokapeme citronem, osolíme, opepříme a přidáme obě
hořčice a majonézu. Pečlivě promícháme a dáme vychladit a uležet.
EVA BROŽOVÁ

Zdroje receptů: iDNES.cz, lidovky.cz

Avokádový tatarák s pošírovaným vejcem

Nepečený avokádový dort s limetkou

Potřebujeme: 6 malých rajčat, 2 zralá avokáda, 1 jarní cibulku, olivový
olej, 4 vejce, čerstvou petržel, balsamikový ocet, 2 lžíce sezamových
semínek. Postup: Rajčata omyjeme, dvě nasekáme na malé kousky,
zbylá pokrájíme na měsíčky. Avokáda rozřízneme, odstraníme pecky
a pokrájíme na kostičky. Jarní cibulku jemně nasekáme. Promícháme
nasekaná rajčata, avokádo, cibulku, zakápneme olivovým olejem,
osolíme. Avokádový tatarák rozdělíme na jednotlivé porce, ozdobíme
čerstvě nasekanou petrželí, měsíčky rajčat a balsamikovým octem.
V hrnci přivedeme k varu vodu s trochou octa, vodu zamícháme, aby se
udělal vír, a do vody rozklepneme vejce, lžící přihrnujeme bílek k vajíčku.
Když je bílek uvařený, ale žloutek uvnitř tekutý, vyjmeme vejce opatrně
sběračkou ven a položíme ho na tatarák.

Potřebujeme: 100 g tuhého kokosového oleje, 125 g neloupaných mandlí, 20 g neloupaných lískových
ořechů, 70 g čerstvého kokosu, 200 g datlí bez pecek, 60 g hořké čokolády a dalších 20 g na ozdobu,
4 velká zralá avokáda, 4 limetky, 100 ml medu, sůl, čerstvou mátu či meduňku na zdobení.
Postup: Ztuhlý kokosový olej necháme roztát v kastrůlku, pak hned stáhneme z plotny, slijeme do
misky a necháme vychladnout. Poté jím vymažeme stěny formy na dort. Do mixéru si připravíme
odpeckované datle, mandle, ořechy a kousky čerstvého kokosu na kousky. Co nejvyšší rychlostí vše
nasekáme a přidáme na menší kostky nalámanou čokoládu, nalijeme z misky půlku rozpuštěného
kokosového oleje a znova sekáme, dokud se vše dobře nespojí. Dáme vychladit. Avokáda zbavená pecky i kůry rozmixujeme
a poté zalijeme limetkovou šťávou, tekutým medem, zbytkem kokosového oleje a zasypeme limetkovou kůrou. Osolíme
a umixujeme do hladka. Vyjmeme z ledničky formu s korpusem a stěrkou na korpus rozprostřeme avokádovou náplň.
Lehce uhladíme a dáme do chladničky 3 až 4 hodiny nebo přes noc usadit a ztuhnout. Před podáváním nastrouháme hořkou
čokoládu a dozdobíme.
DAGMAR HEŘTOVÁ, TASTEJOURNEY.CZ

HUDEBNÍ IMPULSY

Mejdanový návrat
Honzy Kalouska
JOSEF VLČEK

D

louho o něm nebylo slyšet, ale
jeho hity se hrají v rádiích dodnes. V devadesátých letech patřil Honza Kalousek k těm muzikantům,
kteří se nebáli bourat svazující textařská klišé. Verš „chodím ulicí a na pomník se teď vyčůrám jak zatoulanej
pes“ zní dnes docela krotce, ale ve své
době vzbudil pozdvižení.
Teď ho po dlouhé době můžete slyšet
naživo. Jan Kalousek se vrací po několika letech na hudební scénu. Čtyři roky
seděl v pražském městském zastupitelstvu, pak se staral o své potomky. Loni
se v garážích Rudolfina znovu objevil
s kytarou, aby si na neveřejném koncertu ověřil, že mu to ještě zpívá a hraje.
A už 16. prosince vystoupí na Českém
mejdanu s Impulsem v O2 areně.

Začínal u Ivana Hlase
Kalousek vyrostl v legendárním hudebním prostředí pražské Hanspaulky, která
dala české pop music Žlutého psa s Ondřejem Hejmou, Bluesberry, Ivana Hlase, Yo Yo Band a řadu dalších. Jako ročník 1961 patřil k těm mladším, kteří docházeli do místní hospody U Tyšerů, přezdívané Houtyš, a účastnili se tam bluesového muzicírování. Hranice Hanspaulky překročil v roce 1980, kdy se stal členem Hlasovy skupiny Navi Papaya.
S Hlasem hrál zhruba tři roky. Pak ale

v roce 1983 emigroval do Kanady, kde
studoval na hudební škole. Po listopadu
1989 se vrátil zpátky do Československa. Jeho první štací byla skupina Zoo
a přišel i první hit Čas sluhů, známý ze
stejnojmenného filmu. Mimochodem,
podle výzkumů Rádia Impuls, je to stále
nejúspěšnější píseň roku 1991.

Šakalí léta i Rebelové
Honza Kalousek se rychle vydal na sólovou dráhu, lemovanou hity jako Řeka v
plamenech (1992), Chodím ulicí (1994)
nebo Dlouhej dík (1998). Nejvíce je
však spojován s filmovou hudbou k muzikálu Šakalí léta z roku 1993, v níž se
s Hlasem podělil o nejdůležitější skladby. Na Kalouskovo konto připadá
Rock'n'rollová modlitba a hlavně úvodní
skladba Jednou mi fotr povídá. Kalousek
se podílel i na hudbě k retro muzikálu Filipa Renče Rebelové z roku 2001, pro
který nahrál spolu se svou skupinou základní doprovod ke všem skladbám.
Zatím posledním velkým Kalouskovým hitem se stala píseň Hvězdy se
mění. V roce 2000 z ní byla nejhranější
česká rozhlasová písnička. Jejím autorem byl Honzův mladší bratr Šimon, který dnes pracuje jako moderátor rockové
stanice RockZone 105,9.
Kalousek se pak vědomě odtrhl od většiny svých hudebních aktivit, a přestože
mu bylo už přes čtyřicet, vrhl se na vysokoškolská studia v oboru mezinárodní
vztahy. Do paměti veřejnosti se v roce
2010 zapsal sporem se skupinou Support Lesbiens, která měla podle něj vybrakovat melodii jeho písničky Chodím
ulicí pro svůj hit Bet My Soul. Byl to
v Česku první podobný spor o autorská

práva a precedens soudního výroku
zavedl alespoň nějaká pravidla pro
možné budoucí spory. Ostatně, Kalousek se nikdy netajil tím, že mu jde především o princip.
Vracet se v 55 letech na hudební scénu
není lehké. Kalousek však v životě
zvládl mnohem těžší úkoly.
Nic nebrání tomu,
aby se mu comeback na
Č e s k é m
mejdanu
s Impulsem
vydařil.

FOTO: MAFRA

Zapomenutý muzikant
se v 55 letech vrací na
scénu. Podaří se mu to?

mareK taclíK
jaKo

„Důvěra se nedá koupit, musí se
zasloužit. Když jste zamilovaní, přichází
tak nějak automaticky.Jenže jak jednou
začnete o někom pochybovat, už se to
s vámi táhne. Nemůžete si pomoct.“
#laskajeslepa

Když je lásKa slepá...

sledujte nový seriál
na playtvaK.cz

Česká republika

„Změna příjmení? Jen jsem
udělal totéž, co Mozart“
ČR | Muzikant a skladatel Ondřej Gregor Brzobohatý tráví v těchto dnech podzimní – částečně pracovní – dovolenou
v New Yorku. Jak prozradil ve vysílání
Rádia Impuls, je to jeho zamilované město. „Je tam nádherný přístup k divadlu,
miluju Broadway. Město je krásné, hlavně v tomto období,“ rozplýval se manžel
Taťány Kuchařové.
V éteru se také pochlubil, jak se žije
s nejkrásnější ženou světa z roku 2006.
„Žije se s ní krásně. Ten titul má asi jen
60 holek po celém světě, ale mně se na ní
líbí to, že ona dokázala tento obrovský
úspěch přetavit v tu možnost pomáhat
dál,“ vysvětluje.

Řeč přišla také na změnu jména, která
svého času vyvolala v médiích senzaci.
Gregor Brzobohatý popřel, že by za rozšířením jeho příjmení stály umělecké záměry. Podle jedné z novinářských teorií
mělo být příjmení Gregor vhodnější pro
hudebníkovu kariéru v zahraničí.
„U mně to s tím uměním nemělo až tolik co dočinění. Mě šlo hlavně o to,
abych získal příjmení ze strany mojí
mámy a celé té rodiny. Šel jsem do toho
z podobných důvodů jako třeba Arthur
Conan Doyle, který si právě příjmení Conan také dal po svém dědečkovi. Wolfgang Amadeus Mozart si také přidal
Amadeus, přitom se jmenoval nějak jinak,“ vysvětlil hudebník.
Formální změna jména nepředstavovala jednoduchý proces. „Kdybychom žili
někde jinde, tak to žádný dlouhý proces
není, je to relativně jednoduché. Ale
v Česku je matriční byrokracie hodně
komplikovaná, takže já jsem pro to
opravdu musel udělat spoustu věcí, včetně právníků. Bylo to náročné, ale když
se člověk nějak tak kousne a zapře, tak
jde všechno,“ dodal.
(vrm)
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S Bednou od whisky Miki Ryvoly
vyrůstá už několikátá generace

Tak kopni do tý bedny,
ať panstvo nečeká,
jsou dlouhý schody do nebe
a štreka daleká...
(Hudba a text: Miki Ryvola)

HUDEBNÍ KALENDÁŘ | Písničku Bedna od whisky považuje její autor Miki
Ryvola za své osobní radostné prokletí.
„Vznikla náhodou jako zákusek po jednom nahrávání v roce 1968 a vyvolala
vznik takzvané moderní trampské písničky, okolo čehož se rozproudily velké diskuze i spousta zlé krve,“ zavzpomínal
Ryvola na rádiu Český Impuls AM 981.
„Bednu natočila spousta interpretů
v mnoha verzích a já je všechny sbírám.
Nedávno jsem dostal variantu v hantecu,“ doplnil Miki Ryvola. Písnička plná
černého humoru doslova zlidověla a lidé
už většinou vůbec netuší, že to byl právě
Miki Ryvola, kdo je jejím původním autorem. „Moc mě těší, že po koncertech
za mnou lidé chodí s tím, že na této skladbě vyrůstali,“ uzavírá Ryvola.

Jak vznikla písnička Vaša Patejdla Ak nie si moja, prozradí Hudební kalendář
příští středu v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls vysílá na www.ceskyimpuls.cz a na středních vlnách, AM 981 kHz.
(tom)

spe
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Dana Konkoly (31)

Pochází ze Slovenska,
je vyučená servírka.
Pracovala i jako asistentka prodeje a momentálně je na mateřské dovolené. Pokud
vyhraje, peníze použije na dovolenou s rodinou. Jí vše, není
vybíravá. Nesnáší houby a sushi. Nikdy
by nesnědla mořské plody. Těší se na
dobré jídlo, zábavu a pohodové lidi.

Úterý: Tomáš Svoboda (54)

Vystudoval experimentální a animovaný
film. Celý život se živí
jako fotograf, kvůli
své profesi hodně cestuje, dokonce i na vládní úrovni jako doprovod prezidenta Klause. Je rozvedený,
má dva syny. Žije sám na Jarově v bytě,
který slouží zároveň i jako jeho ateliér.
Má rád indickou a asijskou kuchyni. Nesnáší vnitřnosti, ale s paštikou nebo játrovými knedlíčky problém nemá.

Středa: Vojtěch Kalčík (25)

Pracuje jako operátor
v call centru a také
jako lyžařský instruktor. Je svobodný, žije s
devíti spolubydlícími
v pronajatém domě s
obývákem a velkou kuchyní. Mezi jeho oblíbená jídla patří
kvalitně připravený hamburger. Nesnáší smaženici a játra, nikdy by nesnědl
vnitřnosti a brouky. Těší se, že se v kuchyni přiučí něčemu novému.

„
Pražáci u plotny

Česká republika

Slovenské
halušky
mají plavat v tuku?

V Praze se u stolu
pořadu Prostřeno!
potká mladá parta.
ČR | O hlavní výhru 60 tisíc, ale i o dalších 30 tisíc od diváků se v Praze utkají
dva muži a tři ženy. V pořadu Prostřeno! na televizi Prima si po neděli zasoupeří sebevědomá Slovenka Dana, rošťácká sexy servírka Helena a nejmladší Dorota, která je spíš decentní a uzavřená.
Oba pánové překvapí svým bydlením.
Diváci spatří ateliér zcestovalého fotografa i mládenecké doupě, kde žije desítka mladých mužů!
Pondělní hostitelku Danu můžeme
znát, nedávno v pořadu vařil její muž,
bývalý policista Alex. Sebevědomá Slovenka čeká, že ostatní její večeři ocení.
Jenže recept na halušky je trochu jiný,
hlavní chod plave v tuku.
Světácký fotograf Tomáš vyrůstal v
Amsterodamu, pobýval v Paříži a fotil i
na vládních výpravách. Nyní žije na Jarově. V úterý začne plněným vydlabaným hermelínem, pokračuje studeným
pórkovým krémem a hlavní chod míří
do Asie. Pikantní jídla má rád.
Středeční soupeř Vojta žije v domě

Pátek: Dorota Vopařilová (19)

Pracuje jako servírka,
čeká ji opravná zkouška z maturity. Je nezadaná. Má tři sourozence, ale z domu odešla
ještě na střední škole.
Do pořadu ji přihlásily
dvě spolubydlící, kterým vaří veganské
pokrmy, i když sama vegetariánkou ani
vegankou není. Pokud by vyhrála, část
peněz by použila na dovolenou a zbytek
by si uspořila. Mezi její milované pokrmy patří sushi. Nesnáší vařenou mrkev
nebo celer.

spolu s devíti dalšími mladíky a svůj život líčí jako nepřetržitý mejdan, zatím
mu to vyhovuje. Jeho vepřové má tak
vypečenou kůrčičku, že křehká Dorota
nemá ani sílu sama sousto uříznout.
Helena působí jako životní pohodářka, ale nemá to lehké. Hlavně ve čtvrtek
ne. Její den začne dramaticky. Tak trochu se zrovna stěhuje a tak trochu nemá
kde vařit. Naštěstí na poslední chvíli sežene útulné útočiště u známých. Třebaže hostitelka s menu trochu válčí, Tomáš si myslí, že Helena je prostě kuchařský talent. Umí jídla nejen naservírovat,
ale i dochutit.

FOTO | FTV PRIMA

Páteční soutěžící Dorota působí spíš
introvertním dojmem, moc se neprojevuje. Žije s kamarádkami a je u nich rozhodně více uklizeno než u Vojty, byt je
hezký a prostorný. Hostitelka sice jí
maso, ale kamarádky po ní chtějí, aby
připravila vegetariánské až veganské
menu a ukázala, že i zdravé a dietní jídlo může být chutné. Mladá amatérská
kuchařka však v troubě spálí bulky na
uhel, takže skončí v odpadkovém koši.
Koho tentokrát potěší výhra na konci
pražského týdne ve výši 60 tisíc korun?
Sledujte Prostřeno! na Primě od pondělí
do pátku v 17.50 a hlasujte!
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Vlámské krůtí paté (paštika) s červenou řepou na rukolovém lůžku, podávané s žitným bochánkem

Čtvrtek: Helena Kochánková (24)

Pracuje jako servírka a
dodělává si obchodní
akademii. Jejím velkým pokladem je malá
dcera, kterou má ale
momentálně v péči její
otec, její situace je složitá. Vařit bude proto v kamarádčině
bytě. Miluje maso, zejména steak z hovězího masa s grilovanou zeleninou
nebo svíčkovou a segedínský guláš. Nesnáší tlusté maso, šlachy a špek. Těší se
na nové zkušenosti, jež získá, a zábavu,
kterou zažije.

Co se skrývá pod poklicemi? Vítězných 60 tisíc korun.

Ingredience – vlámské krůtí paté:
500 g krůtích jater, 100 až 150 g másla,
2 až 4 stroužky česneku, 2 lžičky čerstvého tymiánu, 1 lžička čerstvé šalvěje,
100 až 200 ml portského vína, olivový
olej, smetana, 1 cibule, sůl, pepř. Žitný
bochánek: 500 g žitné hladké mouky
kvality bio, 2 lžíce másla, 400 ml vlažné vody, půl lžičky cukru, 1 balíček
droždí, slunečnicová semínka, 1 vejce,
sůl. Postup – vlámské krůtí paté: Očistíme a nakrájíme játra na menší kousky.
Na olivovém oleji osmahneme dozlatova nadrobno nakrájenou cibuli a pak přihodíme játra, česnek a tymián. Vše orestujeme, pak přidáme šalvěj, sůl, pepř a
zalijeme vínem. Přiklopíme pokličkou
a na velmi mírném ohni vaříme, dokud
nejsou játra měkká, pokud je potřeba,
přilijeme víno nebo vodu. Když jsou játra hotová, necháme všechnu omáčku co
nejvíc odpařit, stáhneme z plamene a ne-

cháme pět minut vystydnout. Poté rozmixujeme dohladka se změklým máslem a smetanou. Ochutíme solí a pepřem. Pak přendáme do sklenice nebo
nádoby, uhladíme a povrch po úplném
vychladnutí zalijeme rozpuštěným máslem, až maličko zatuhne, naaranžujeme
lístky čerstvé šalvěje, to máslo krásně
provoní a ochutí, navíc změkne, takže
při natírání kousky šalvěje rozhodně vadit nebudou. Žitný bochánek: Nejprve
si připravíme kvásek. Do vlažné vody
zamícháme cukr a droždí, necháme vzejít kvásek. Do mísy nasypeme mouku,
přidáme sůl, máslo a promícháme. Přidáme kvásek a řádně promícháme vařečkou. Přendáme na pomoučněný vál a
alespoň tři minuty hněteme, aby se těsto
pěkně spojilo. Těsto vrátíme zpět do
mísy, lehce pomoučíme, přikryjeme čistou utěrkou a necháme 45 minut kynout. Předehřejeme si troubu na 180 °C,
plech vyložíme pečicím papírem. Na pomoučeném vále si těsto rozdělíme na 10
až 12 kousků a tvoříme bochánky. Klademe na plech, nožem nařízneme křížek, pomašlujeme rozšlehaným vejcem
a posypeme semínky.
Kuře na červeném kari
Ingredience: 1 kg mletých kuřecích řízků, červené kari, 1 konzerva kokosového mléka, čerstvá thajská bazalka, červená cibule, červená paprika, rýže, sůl,
olej. Postup: Na oleji osmahneme na-

drobno nakrájenou cibuli, poté přidáme
kuřecí maso a necháme chvíli podusit.

Po chvíli přidáme pokrájenou papriku,
cibuli, červené kari, bazalku, vše zalijeme kokosovým mlékem a dusíme doměkka. Kuře na červeném kari podáváme s kvalitní rýží.
Zapečené broskve (ovocný dezert)
Ingredience: 5 broskví nebo nektarinek, 1 až 2 tabulky čokolády, žervé. Postup: Broskve vypeckujeme, naplníme
žervé a mírně zapečeme. Na talíři ovoce
polijeme roztopenou čokoládou.

Česká republika
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Velké lásky mezi řádky
Na začátku bylo
interview novinářky
s úspěšným mužem.
Jenže během něho
přeskočila ona
pověstná jiskra
a výsledkem kromě
rozhovoru byl
i milostný
vztah.

INZERCE

STUDENTKA PŘED ŠATNOU

Foto: archiv MAFRA, Profimedia, Herminapress, Facebook L. Zaorálka

Svou životní lásku, manželku Katku, poznal
hudebník Meky Žbirka díky interview. Jako
mladičká gymnazistka Katka směle zaťukala
na dveře jeho šatny v pražské Lucerně s prosbou
o rozhovor do studentského časopisu. A bylo to.
Rozhovor nakonec nikdy
nevyšel. Svůj vztah ale
ze začátku tajili. „Pak
za mnou Meky tajně
přijel na maturitní ples.
Neměl ještě řidičák,
a tak přemluvil svého
kamaráda, aby se
obětoval a přivezl ho
do Prahy. Kamarádka
za mnou přišla a povídá:
‚Holky říkají, že na druhém
balkonu je Žbirka, nepřijel
za tebou?‘ Tehdy mě
napadlo, že on to snad
i myslí vážně,“ vzpomínala
po letech zpěvákova žena.

MODERÁTORKU SBALIL
NA KLUSOVU PÍSEŇ
Kde jinde v médiích by mohl muzikant
najít snáze spřízněnou
duši než rovnou
v hudební televizi?
Zpěvák Marek
Ztracený to
dal před osmi
lety dohromady
s pohlednou
moderátorkou hudební
stanice Óčko Marcelou Skřivánkovou.
Paradoxem je, že Ztracený svou
vyvolenou neulovil na vlastní píseň, ale
na hit kolegy Tomáše Kluse, kterým
zakončoval vystoupení. „Nečekal
jsem, že někdy dostanu holku zrovna
na Tomášovu písničku, ale jí se naštěstí
líbí i ty moje, takže příště už to snad
nebude potřeba,“ vtipkoval tehdy
čerstvě zamilovaný Ztracený. Společně
dnes vychovávají syna Marečka.

KONEC V TELEVIZI
Vztah s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem stál před čtyřmi lety jeho současnou
manželku Alex Mynářovou místo moderátorky zpráv v České televizi. „Někteří mě, dá se říct,
zavrhli. Už se spolu dneska nebavíme, nevíme o sobě. Ale tato věc mi vyselektovala skutečné
přátele. Vím, kdo je kdo,“ uvedla s odstupem času. Mynářová, která původně začínala jako
reportérka, se za Mynáře provdala a porodila mu syna Vratislava. Na obrazovky se po čase
vrátila, ovšem už nikoli jako součást týmu veřejnoprávní televize. Zakotvila jako moderátorka
zpravodajství na televizi Barrandov.

AUTORIZACE ROZHOVORU
A RANDE V JEDNOM
Když se redaktorka Pavla Hodková chystala před
lety na rozhovor s bohémským fotografem a vyhlášeným proutníkem Janem Saudkem, nejspíš
netušila, že autorizace rozhovoru už bude v podstatě první rande. A stalo se tak. Dnes už matka
tří umělcových dětí hrdě nosí jméno Saudková.
Před třemi lety si totiž řekli ano na české ambasádě v čínském Pekingu. Hodková se tak stala se tak
Saudkovou čtvrtou manželkou. „Při obřadu jsme
byli jen my, svědci, velvyslanec, konzulka a tři naši
společní přátelé z ambasády. Zkrátka malá a klidná
svatba,“ popsala tehdy.

NA REDAKTORKU
JE I MODELKA KRÁTKÁ
Když bohatého sportovce odloudí
jeho manželce mladší modelka, nikdo se nad tím nejspíš příliš nepodiví. Určitě ale není zas tak obvyklé,
aby modelce přebrala manžela žena s dítětem, která
je starší než on. Právě to se před třemi lety přihodilo
Aleně Šeredové. Její dodnes stále ještě manžel, italský
fotbalový brankář Gigi Buffon, se kterým má dva syny,
podlehl kouzlu atraktivní sportovní redaktorky jménem
Ilara D´Amico. Ta je sice o čtyři roky starší než Buffon
a má již jedno dítě z předchozího vztahu, avšak stejně
dokázala definitivně vyřadit Šeredovou ze hry. S Buffonem už mají dnes společného potomka.

VZTAH
ODTAJNILA
AŽ NEHODA
Někdejší tvář České
televize Šárka Bednářová
tvoří pár s dosluhujícím ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem.
Definitivně to potvrdil sám politik poté, co
jeho služební vůz v září havaroval a na místě zasahoval i vrtulník. Právě jeho přítelkyně se mu jako první snažila poskytnout
pomoc. O vztahu Zaorálka a Bednářové se
spekulovalo už v době, kdy byla moderátorkou ostravského studia České televize.
Z té odešla v roce 2013.

TV program týdeníku 5plus2
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ČT1

Nova

Prima

Joj Family

6.00 Herbář 6.35 Polopatě 7.25 Jak Jaromil ke
štěstí přišel 8.20 Taková normální rodinka (1/8)
9.05 Otec Brown V 9.50 Columbo 11.05
Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50 Postřehy
odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Jak vyléčit ježibabu
13.55 O třech synech 14.20 Třetí táta 15.25
Příběhy slavných... Petr Haničinec 16.20 Vražda
v Ostrovní ulici 17.35 Hercule Poirot 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

6.15 Robot a příšerka (20) 6.40 Milesova vesmírná dobrodružství (2) 7.10 Kačeří příběhy
(13, 14) 8.00 Tučňáci z Madagaskaru II (37)
8.25 Krok za krokem V 8.45 Tvoje tvář má
známý hlas IV 11.25 Koření 12.20 Volejte Novu
12.55 Rady ptáka Loskutáka 13.45 Tipy ptáka
Loskutáka 14.00 Výměna manželek V 15.30
Bejvalek se nezbavíš. Romantická komedie
(USA, 2009) 17.20 Co ta holka chce.
Romantická komedie (USA, 2003) 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Ninjago VI (1) 6.55 Ninjago VI (2) 7.20
Ben 10 7.40 Jen počkej, zajíci! 8.05 M.A.S.H
(163) 8.40 Autosalon 9.45 MotorSport 10.15
Prima Partička 11.20 Modrý kód (49) 12.30
V. I. P. vraždy (14) 13.55 Hrdina kuchyně 14.35
Zítra to roztočíme, drahoušku...! Komedie (ČR,
1976). Hrají M. Kopecký, S. Zázvorková,
I. Janžurová, F. Peterka, L. Sobota a další
16.40 Hodinový manžel. Komedie (ČR, 2014)
18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

SOBOTA 6.10 Krimi 6.35 Noviny 7.20 Soudní

ZÁBAVA

ZÁBAVA

SERIÁL
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ˇ nemovitostí
Výmeny

774 335 509

20.20 Tvoje tvář má známý hlas IV
22.55 Těžko ho zabít
Akční film (USA, 1990). Hrají
S. Seagal, K. LeBrocková,
W. Sadler, F. Coffin a další
0.40 Bejvalek se nezbavíš
Romantická komedie (USA,
2009). Hrají M. McConaughey,
M. Douglas, J. Garnerová a další
2.20 Krok za krokem (14, 15)
3.05 Kriminálka Miami VII (11)
3.55 Výměna manželek V
5.00 Novashopping

20.15 Polda II (5)
Páté přikázání. Detektivní seriál
(ČR, 2017)
21.25 V hlavě zločince
Thriller (VB/USA, 2016). Hrají
K. Costner, G. Oldman a další
23.45 Život v utajení (1/2)
Thriller (N, 2015). Hrají B. Sadler,
S. Jappová, N. Kunzendorfová
1.45 Rocky IV
Akční film (USA, 1985)
3.30 Cesta bez návratu
Akční film (USA, 2009)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.20 Legenda (10) 8.05 Extant II (1) 9.05 Top Gear
XXII 10.20 Re-play 10.55 Pevnost Boyard (7) 13.10
Simpsonovi XV (10) 13.40 Simpsonovi XV (11) 14.10
Simpsonovi XV (12) 14.40 Simpsonovi XV (13)
15.05 Propast 17.55 Simpsonovi XV (14) 18.30
Simpsonovi XV (15) 18.55 Simpsonovi XV (16)
19.30 Simpsonovi XV (17) 20.00 Star Wars:
Epizoda II – Klony útočí, sci-fi film (USA, 2002)
23.10 Sinister 2, horor (VB/USA, 2015)

5.15 Anonym 7.15 Miláček Herbie 9.10 Dr. House VIII
(13, 14) 10.50 Cesta za vítězstvím 13.25 Námořní
vyšetřovací služba VII (16) 14.15 Námořní vyšetřovací služba VII (17) 15.05 Strašpytlík, animovaný
film (USA, 2005) 16.30 Ikarie XB 1, sci-fi film (ČR,
1963) 17.55 Babovřesky 2, komedie (ČR, 2014)
20.00 Mocný vládce Oz, dobrodružné fantasy
(USA, 2013) 22.25 Na tuhle nemám, komedie
(USA, 2010) 0.20 Velmi nebezpečné známosti 2

8.10 Ninjago VI (2) 8.35 Ben 10 8.50 Zpravodajství
FTV Prima 10.35 Siska VI (15) 11.45 Mňam aneb
Prima vařečka 12.20 Siska VI (16) 13.40 Škola
svádění, romantická komedie (USA, 2006) 15.50
Panu učiteli s láskou, drama (VB, 1967) 18.05
Policajt ze sámošky, komedie (USA, 2009) 20.00
Walter Mitty a jeho tajný život, dobrodružné drama
(USA, 2012) 22.25 Zmije útočí, horor (USA, 2008)
0.25 Sinister 2, horor (VB/USA, 2015)

SÉRUM PRAVDY

NEDĚLE 6.45 Soudní síň 7.45 Soudní síň 8.50
Interaktivní teleshopping 9.50 Kutil, s. r. o. (16, 17/17)
11.50 Stříbrná pila (6/6) 12.50 Náš dědek Josef,
komedie (ČR, 1976) 15.10 Všechno, co mám rád
16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi 22.30 Vyznání
lásky, romantický film (Rak./N, 2009) 0.30 Kutil,
s. r. o., komediální seriál (SR, 2008)
PONDĚLÍ 7.20 Extrémní případy 8.40 Soudní
síň 9.45 Ve jménu zákona (36/131) 10.45 Interaktivní
teleshopping 11.45 Nákupní maniačky 12.45 Divocí
koně (80) 13.55 Poldové v akci 14.55 Soudní síň
17.00 Ochránci 18.00 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Náš dědek Josef 22.30
Pozlátko Hollywoodu 0.30 Extrémní případy

Zajistíme výměnu jakékoliv
nemovitosti - bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme rozdíl ceny,
vyhledáme vhodnou nemovitost
včetně poradenství a právního
servisu.
20.00 Tajemství těla
21.15 Velký šéf
Komedie (Fr., 1968)
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Špion, který mě miloval
Akční dobrodružný film (VB, 1977)
1.10 Bolkoviny
2.00 Chalupa je hra
2.20 Paní krůta
2.45 Sama doma
4.20 Velká dýně od tchýně
4.45 Fotografovat módu

síň 8.25 Soudní síň 9.35 Interaktivní teleshopping
10.35 Extrémní případy 11.50 Synové a dcery
Jakuba Skláře (3) 13.05 Druhý dech (2) 14.40
Soudní síň 15.45 Soudní síň 16.45 V sedmém nebi
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Pozlátko
Hollywoodu 22.20 Kdyby bylo kdyby – Láska, sex
a štěstí (9, 10), seriál (SR, 2009) 0.30 Soudní síň

ÚTERÝ 7.35 Soudní síň 8.40 Soudní síň 9.40 Ve
jménu zákona (37/131) 10.45 Interaktivní teleshopping 11.45 Nákupní maniačky 12.35 Divocí koně (81)
13.50 Poldové v akci 14.55 Soudní síň 15.55 Soudní
síň 17.00 Ochránci 17.55 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Tanec snů 0.00
Specialisté na vraždy (18, 19/49)
STŘEDA 7.20 Soudní síň 9.25 Ve jménu zákona
(38/131) 10.35 Interaktivní teleshopping 11.35 Nákupní
maniačky 12.25 Divocí koně (82) 13.45 Poldové v akci
14.45 Soudní síň 16.50 Ochránci 17.55 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Všechno, co
mám rád 21.00 Synové a dcery Jakuba Skláře (4)
22.25 Dr. Stefan Frank (43, 44) 0.30 Divocí koně (82)
ČTVRTEK 7.25 Soudní síň 9.25 Ve jménu záko-

na (39/131) 10.35 Interaktivní teleshopping 11.35
Nákupní maniačky 12.30 Divocí koně (83) 13.50
Poldové v akci 14.50 Soudní síň 15.50 Soudní síň
16.55 Ochránci 17.50 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Druhý dech (3, 4) 23.30
Střepiny 0.45 Divocí koně (83)

PÁTEK 7.20 Soudní síň 9.25 Ve jménu zákona

(40/131) 10.35 Interaktivní teleshopping 11.35
Nákupní maniačky 12.30 Divocí koně (84) 13.45
Poldové v akci 14.50 Soudní síň 15.50 Soudní síň
16.50 Ochránci 17.50 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Láska a jiné tajnosti,
romantický film (Rak./N, 2007) 22.20 Tanec snů
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ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.10
15.15
17.00
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.30
21.59
22.00
23.20
0.50
1.45

Zajímavosti
z
regionů
6.25
Namátková kontrola 7.00 Vražda
v Ostrovní ulici 8.15 Úsměvy Michala
Nesvadby 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv 11.05 Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O zlé a dobré vodě
Kdo probudí Pindruše?
Pohádka (ČR, 1989)
Mezičas
Drama (ČR, 1981)
Přísahám a slibuji (3/4)
Herbář
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Četnické humoresky (12/39)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Vejška
Komedie (ČR, 2014)
Schimanski
Bolkoviny
13. komnata Martina Fenina

NOVA
5.55
6.25
6.50
7.45
8.10
8.30
9.30
10.40
12.00
14.00
15.45
17.35
19.30
20.15
21.20
21.50
0.05
1.50
2.50
3.10

Robot a příšerka (21)
Milesova vesmírná dobrodružství
Kačeří příběhy (15, 16)
Tučňáci z Madagaskaru II (38)
Krok za krokem V
Víkend
O princezně Amélii
Zvonilka a piráti
Animovaný film (USA, 2014)
Hlava rodiny
Rodinná komedie (USA, 1991)
Flintstoneovi
Komedie (USA, 1994)
Smích se lepí na paty
Komedie (ČR, 1986)
Léto s kovbojem
Filmová komedie (ČR, 1976)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dáma a Král (3)
Střepiny
Smrtonosná zbraň 2
Akční film (USA, 1989)
Smích se lepí na paty
Komedie (ČR, 1986)
Kriminálka Anděl IV (12)
Krok za krokem V
Volejte Novu

Prima
6.20
6.50
7.05
8.10
9.10
9.45
11.00
11.55
12.50
13.30
13.50
15.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

Ninjago VI (3)
Ben 10
M.A.S.H (164, 165)
Největší tankové bitvy (9)
Prima ZOOM Svět
Modrý kód (50)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Máme rádi Česko
Vraždy v Midsomeru V
Zdeňkova akademie
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Kapitán Exner (12)
Bláznova smrt 2/2. Detektivní
seriál (ČR, 2017)
21.25 Očima Josefa Klímy
22.15 Smyčka se stahuje
Akční film (USA, 2016)
0.20 Hrdina kuchyně
0.55 Největší tankové bitvy (9)
1.55 Vraždy v Midsomeru V (1)
4.05 Život v utajení (1/2)
Thriller (N, 2015)

Nova Cinema
5.15 Cesta za vítězstvím 7.10 Horší než smrt 8.50
Ikarie XB 1 10.15 Mocný vládce Oz 13.00 Bejvalek se
nezbavíš 14.50 Pohřešovaní (6-8) 17.20 Válečný
kůň, válečné drama (USA, 2011) 20.00 Spider-Man,
akční film (USA, 2002) 22.15 Resident Evil: Odveta,
akční film (Fr./N/USA/Kan., 2012) 23.50 Van
Helsing, dobrodružné fantasy (USA, 2004)

Prima cool
6.45 Bionická žena (1) 7.35 Extant II (2) 8.30 Top
Gear XXII 9.50 Applikace 10.20 Pevnost Boyard (1)
13.05 Simpsonovi XV (14-17) 15.05 Star Wars:
Epizoda II – Klony útočí 17.55 Simpsonovi XV (18)
18.30 Simpsonovi XV (19) 18.55 Simpsonovi XV (20)
19.30 Simpsonovi XV (21) 20.00 Percy Jackson:
Zloděj blesku, fantasy film (USA, 2010) 22.35
Legenda II (1) 23.35 Autosalon 0.40 Applikace

Prima Max
8.20 Ninjago VI (3) 8.50 Ben 10 9.10 Zpravodajství
FTV Prima 10.25 Siska VI (16) 11.45 Mňam aneb
Prima vařečka 12.20 Siska VI (17) 13.40 Policajt ze
sámošky, komedie (USA, 2009) 15.35 Walter Mitty
a jeho tajný život, dobrodružné drama (USA, 2012)
18.05 Muž, který se směje, historický film (Fr./ČR,
2012) 20.00 Zelená míle, drama (USA, 1999) 0.00
V hlavě zločince, thriller (VB/USA, 2016)
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NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown V 9.45
Hledám paní na hlídání. Komedie
(ČR, 1975) 10.30 168 hodin 11.05
První republika II (9/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Malá podmínka štěstí
Drama (ČR, 1989)
14.40 Šance
15.55 To je vražda, napsala VI
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
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.00 Život a doba soudce A. K. 2 (11/13)
21.00 Reportéři ČT
21.40 Trapný padesátky (10/12)
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista
23.15 Na stopě
23.40 Šťastné údolí II (2/6)

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.45
23.35
0.25
1.15
2.00
4.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3335)
Dáma a Král (3)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (79)
Dr. House VIII (15, 16)
Kriminálka Miami VII (12)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3336)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (20)
Kriminálka Anděl IV (13)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (2)
Vražedná čísla V (5)
Dr. House VIII (15)
Dr. House VIII (16)
Technická přestávka
Novashopping

Prima
6.20
6.45
7.20
8.05
8.45
9.10
10.10
12.15
12.25
13.30
14.25
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
22.50
0.00
1.00
3.05

Ninjago VI (4)
Ben 10
M.A.S.H (165)
M.A.S.H (166)
M.A.S.H (167)
Jake a Tlusťoch (4)
Rosamunde Pilcherová: Ve svitu
ohně
Romantický film (N, 2000)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (5)
Policie Hamburk VII (17)
Komisař Rex V (8)
Komisař Rex V (9)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (51)
Hledá se táta a máma
Cesty k úspěchu
Polda II (5)
Policie v akci
Komisař Rex V (8, 9)
Policie Hamburk VII (17)

Nova Cinema
5.25 Miláček Herbie 7.20 Strašpytlík 8.35 Mocný
vládce Oz 11.00 Teleshopping 11.20 Válečný kůň
13.55 Teleshopping 14.15 Flintstoneovi 15.55
Spider-Man, akční film (USA, 2002) 18.05 Co ta
holka chce, romantická komedie (USA, 2003)
20.00 Síť, thriller (USA, 1995) 22.15 Tombstone,
western (USA, 1993) 0.35 Smrtonosná zbraň 2

Prima cool
10.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. III (13) 11.00
Top Gear XXII 12.15 Futurama (8) 12.45 Simpsonovi
XV (18-21) 14.40 Applikace 15.10 Re-play 15.45
Futurama (9) 16.10 Hvězdná brána II (9) 17.05 Top
Gear XXII 18.20 Simpsonovi XV (22) 18.50
Simpsonovi XVI (1-3) 20.15 Útěk z vězení: Vzkříšení
(2) 21.25 Teorie velkého třesku III (9, 10) 22.15 Prima
Partička 23.15 Grimm IV (19) 0.15 Prima Partička

Prima Max
8.15 Ninjago VI (4) 8.45 Ben 10 9.05 Zpravodajství
FTV Prima 10.25 Siska VI (17) 11.45 Mňam aneb
Prima vařečka 12.20 Siska VI (18) 13.40 Muž, který
se směje 15.40 Percy Jackson: Zloděj blesku 18.15
Žárlivá profesorka, thriller (USA, 2015) 20.00 Přes
palubu, romantická komedie (USA, 1987) 22.25
Spálené mosty, romantický film (VB, 2008) 0.25
Zelená míle, drama (USA, 1999)

úterý 7. listopadu 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala VI
9.45 Postřehy odjinud 9.55 Mezičas.
Drama (ČR, 1981) 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Klasické příznaky
Komedie (ČR, 1974)
14.45 Šance
15.55 To je vražda, napsala VI
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Hlava rodiny
21.35 Hercule Poirot
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Ve jménu vlasti V
23.25 Profil zločinu V
0.15 AZ-kvíz
0.40 Banánové rybičky

5.55
8.40
8.55
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.20
1.50
2.35
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3336)
Specialisté (20)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (17)
Ordinace v růžové zahradě 2 (80)
Dr. House VIII (17, 18)
Kriminálka Miami VII (13)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3337)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (768)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (3)
Vražedná čísla V (6)
Dr. House VIII (17, 18)
Kriminálka Miami VII (12)
Krok za krokem (16)
Co na to Češi

Prima
6.20
6.45
7.20
8.05
8.45
9.10
10.15
12.15
12.25
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.00
1.00
3.00

Ninjago VI (5)
Ben 10
M.A.S.H (167)
M.A.S.H (168)
M.A.S.H (169)
Jake a Tlusťoch (5)
Rosamunde Pilcherová: Pobřeží
snů
Romantický film (N, 2001)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (6)
Policie Hamburk VII (18)
Komisař Rex V (10)
Komisař Rex V (11)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (55)
V. I. P. vraždy (15)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex V (10, 11)
Rosamunde Pilcherová: Pobřeží
snů

Nova Cinema
6.40 Horší než smrt 8.15 Dr. House VIII (15, 16) 9.55
Spider-Man 12.30 Co ta holka chce 14.45 Zvonilka
a piráti, animovaný film (USA, 2014) 16.00 Síť, thriller (USA, 1995) 18.10 Léto s kovbojem, filmová
komedie (ČR, 1976) 20.00 Pravda zabíjí, krimifilm
(USA, 1999) 22.25 Podstata strachu, horor (USA,
2006) 0.05 Tombstone, western (USA, 1993)

Prima cool
10.05 Námořní vyšetřovací služba L. A. III (14) 11.05
Top Gear XXII 12.20 Futurama (9) 12.50 Simpsonovi
XV (22) 13.20 Simpsonovi XVI (1-3) 14.50 Teorie velkého třesku III (9, 10) 15.45 Futurama (10) 16.10
Hvězdná brána II (10) 17.05 Top Gear XXII 18.20
Simpsonovi XVI (4-7) 20.15 Top Gear speciál: Nejlepší
závody (2) 21.25 Teorie velkého třesku III (11, 12) 22.15
Partička 23.00 Mistr popravčí (6) 0.20 Partička

Prima Max
8.10 Ninjago VI (5) 8.40 Ben 10 8.55 Zpravodajství
FTV Prima 10.35 Siska VI (18) 11.55 Mňam aneb
Prima vařečka 12.30 Siska VII (1), krimiseriál
(N, 2006) 13.50 Žárlivá profesorka, thriller (USA,
2015) 15.40 Přes palubu, romantická komedie
(USA, 1987) 18.05 Potíže s Arizonou, akční komedie
(USA, 1987) 20.00 Kmotr (1/2), krimidrama (USA,
1972) 23.50 Adopce smrti, horor (USA/Kan., 2011)

středa 8. listopadu 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala VI
9.45 Třetí táta. Rodinný film (ČR,
1988) 10.50 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kapacita
Komedie (ČR, 1970)
14.50 Šance
15.55 To je vražda, napsala VI
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Vraždy v kruhu
21.20 Sanitka 2 (11/13)
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Columbo
23.30 Kriminalista
0.30 AZ-kvíz
1.00 Hobby naší doby
1.25 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.30
22.40
23.35
0.25
1.55
2.40
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3337)
Ordinace v růžové zahradě 2 (768)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (81)
Dr. House VIII (19, 20)
Kriminálka Miami VII (14)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3338)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Mise nový domov
Okresní přebor (7, 8)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (4)
Vražedná čísla V (7)
Dr. House VIII (19, 20)
Kriminálka Miami VII (13)
Krok za krokem (17)
Co na to Češi

Prima
6.20
6.45
7.20
8.10
8.45
9.10
10.15
12.15
12.25
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.55
3.00

Ninjago VI (6)
Ben 10
M.A.S.H (169)
M.A.S.H (170)
M.A.S.H (171)
Jake a Tlusťoch (6)
Rosamunde Pilcherová: Vítr nad
řekou
Romantický film (N, 2001)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (7)
Policie Hamburk VII (19)
Komisař Rex V (12)
Komisař Rex V (13)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (52)
Show Jana Krause
Kapitán Exner (12)
Policie v akci
Komisař Rex V (12, 13)
Rosamunde Pilcherová: Vítr nad
řekou

Nova Cinema
5.15 Zvonilka a piráti 6.25 Dr. House VIII (17, 18) 8.10
Pohřešovaní (6, 8) 11.05 Síť, thriller (USA, 1995)
13.40 Hlava rodiny, rodinná komedie (USA, 1991)
15.35 Pravda zabíjí, krimifilm (USA, 1999) 17.55
Cesta domů, poetický film (USA, 1996) 20.00
Navždy a daleko, drama (USA, 1992) 22.40
Stydlivý polda 0.30 Podstata strachu

Prima cool
11.10 Top Gear speciál: Nejlepší závody (2) 12.25
Futurama (10) 12.55 Simpsonovi XVI (4-7) 14.50
Teorie velkého třesku III (11, 12) 15.50 Futurama (11)
16.10 Hvězdná brána II (11) 17.05 Top Gear XXII 18.20
Simpsonovi XVI (8-11) 20.15 Námořní vyšetřovací
služba L. A. VIII (1) 21.25 Teorie velkého třesku III
(13, 14) 22.15 Partička 22.55 Cesty k úspěchu 23.00
Mistr popravčí (7) 0.20 Partička 1.00 Alias II (1)

Prima Max
8.35 Ninjago VI (6) 9.05 Ben 10 9.15 Zpravodajství
FTV Prima 10.55 Siska VII (1) 12.15 Mňam aneb
Prima vařečka 12.50 Siska VII (2) 14.10 Potíže
s Arizonou, akční komedie (USA, 1987) 16.10 Láska
mezi starožitnostmi, romantický film (N, 2011) 18.10
Hlavní podezřelá, thriller (USA, 2016) 20.00
Sherlock: Reichenbašský pád (3/3) 22.05 Po krk
v extázi, krimidrama (VB, 2005) 0.15 Adopce smrti

čtvrtek 9. listopadu 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.45 Postřehy odjinud 9.50 Po
stopách hvězd 10.20 Přísahám
a slibuji (3/4) 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Silnice
TV adaptace (ČR, 1972)
14.50 Šance
15.55 To je vražda, napsala VI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Setkání s hvězdou: J. Hlaváčová
21.20 Máte slovo s M. Jílkovou
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Šťastné údolí II (3/6)
23.15 Taggart
0.05 AZ-kvíz
0.30 Banánové rybičky

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
13.00
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.20
1.55
2.40
3.20
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3338)
Mise nový domov
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (19)
Ordinace v růžové zahradě 2 (82)
Dr. House VIII (21, 22)
Kriminálka Miami VII (15)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3339)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (769)
Prásk!
Dům na špatné adrese
Thriller (USA, 2008)
Dr. House VIII (21, 22)
Kriminálka Miami VII (14)
Krok za krokem (18)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě 2 (81)

Prima
6.20
6.45
7.20
8.05
8.45
9.10
10.10
12.15
12.25
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.55
0.50
2.55

Ninjago VI (7)
Ben 10
M.A.S.H (171)
M.A.S.H (172)
M.A.S.H (173)
Jake a Tlusťoch (7)
Rosamunde Pilcherová:
Děti štěstěny
Romantický film (N, 2001)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (9)
Policie Hamburk VII (20)
Komisař Rex V (14)
Komisař Rex V (15)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (56)
Prima Partička
Take me out
Policie v akci
Komisař Rex V (14, 15)
Rosamunde Pilcherová:
Děti štěstěny

Nova Cinema
5.35 Pohřešovaní (7, 8) 7.15 Dr. House VIII (19, 20)
8.55 Cesta domů 11.15 Pravda zabíjí 13.55 Šampioni
lakrosu 15.50 Navždy a daleko, drama (USA, 1992)
18.25 Smrtelná nákaza, drama (N. Zél./USA, 2006)
20.00 Námořní vyšetřovací služba VII (18, 19) 21.55
Drak přichází, akční film (HG/USA, 1973) 23.45
Stydlivý polda, komedie (USA, 2000)

Prima cool
9.15 Top Gear XXII 10.35 Námořní vyšetřovací služba L. A. III (16) 11.30 Námořní vyšetřovací služba
L. A. VIII (1) 12.25 Futurama (11) 12.55 Simpsonovi
XVI (8-11) 14.50 Teorie velkého třesku III (13, 14)
15.45 Futurama (12) 16.05 Hvězdná brána II (12)
17.05 Top Gear XXII 18.20 Simpsonovi XVI (12-15)
20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku III
(15, 16) 22.20 Total Recall 0.45 Nazí a vystrašení (3)

Prima Max
8.40 Ninjago VI (7) 9.10 Ben 10 9.25 Zpravodajství
FTV Prima 11.10 Siska VII (2) 12.20 Mňam aneb
Prima vařečka 12.55 Siska VII (3) 14.15 Hlavní podezřelá 16.10 Sherlock: Reichenbašský pád (3/3)
18.10 Dva pitomci z Paříže, krimikomedie (Fr., 2010)
20.00 Co je doma, to se počítá, pánové..., komedie
(ČR, 1980) 22.05 V moci ďábla, thriller (USA, 2005)
0.35 Po krk v extázi, krimidrama (VB, 2005)

pátek 10. listopadu 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.45 Postřehy odjinud 9.55
Příběhy slavných – Petr Haničinec
10.45 Vyprávěj 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.20 Reportéři ČT
15.00 Tak neváhej a toč speciál
16.05 Cestománie
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Bydlet jako... knihomol
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.05 První republika II (10/13)
20.55 13. komnata Tonyho Linharta
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Zpátky se Sobotou
23.15 Ve jménu vlasti V
0.05 Hlava rodiny

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.20
0.00
0.50
1.35
2.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3339)
Ordinace v růžové zahradě 2 (769)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (20)
Ordinace v růžové zahradě 2 (83)
Dr. House VIII (23)
Mentalista (1)
Kriminálka Miami VII (16)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3340)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Babovřesky 3
Komedie (ČR, 2015)
V oku tornáda
Katastrofický film (USA, 2014)
Dr. House VIII (23)
Mentalista (1)
Kriminálka Miami VII (15)
Prásk!

6.20
6.45
7.20
8.05
8.45
9.10
10.10
12.15
12.25
13.30
14.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.30
0.45
1.45
3.50

Prima

Nova Cinema

Ninjago VI (8)
Ben 10
M.A.S.H (173)
M.A.S.H (174)
M.A.S.H (175)
Jake a Tlusťoch (9)
Rosamunde Pilcherová: To hlavní
je láska
Romantický film (N, 2002)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (10)
Policie Hamburk VII (21)
Komisař Rex VI (1, 2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Manžel na hodinu
Komedie (ČR, 2016)
Krvavý písek
Thriller (Fr., 2013)
Policie v akci
Komisař Rex VI (1, 2)
Rosamunde Pilcherová: To hlavní
je láska

6.20 Smrtelná nákaza 7.50 Dr. House VIII (21, 22)
9.30 Vůbec nic společného 12.05 Navždy a daleko
14.55 Herbie a stará dáma 16.40 Námořní vyšetřovací služba VII (18, 19) 18.25 Velká rána 20.00 Život
brouka, animovaný film (USA, 1998) 21.50 Na
dotek, romantické drama (USA, 2004) 23.45 Drak
přichází, akční film (HG/USA, 1973)

Prima cool
7.20 Hvězdná brána II (12) 8.35 Top Gear XXII 9.50
Námořní vyšetřovací služba L. A. III (17) 10.50
Autosalon 11.55 Futurama (12) 12.25 Simpsonovi
XVI (12-15) 14.20 Teorie velkého třesku III (15, 16)
15.15 Futurama (13) 15.40 Hvězdná brána II (13)
16.35 Top Gear XXII 18.20 Simpsonovi XVI (16-19)
20.15 Vikingská princezna 22.10 Smrtící tornádo
23.55 Nazí a vystrašení (4) 0.50 Alias II (3)

Prima Max
8.25 Ninjago VI (8) 8.55 Ben 10 9.15 Zpravodajství
FTV Prima 10.50 Siska VII (3) 12.00 Mňam aneb
Prima vařečka 12.35 Siska VII (4), krimiseriál
(N, 2006) 13.55 Dva pitomci z Paříže, krimikomedie
(Fr., 2010) 15.55 Inga Lindströmová: Dej šanci lásce,
romantický film (N, 2015) 17.55 Ztracená relikvie,
komedie (VB, 2007) 20.00 Lawrence z Arábie,
dobrodružný film (VB, 1962) 0.40 Total Recall

24 3. listopadu 2017

Česká republika

On vařil, já dělala mužské práce
Velké charisma i zakaboněný bručounský pohled.
Petr Haničinec byl jak jemná duše, tak vztekloun.
Podlehl rakovině 7. listopadu 2007 ve věku 77 let.
Jak na něj vzpomíná jeho manželka Radka?
ČR | Legendární televizní černobílá
1998 do Bratronic na Kladensku.
sága F. L. Věk, Žena za pultem, Cirkus
Za dlouholetým členem vinohradskéHumberto nebo dlouholetý hlas inspekho divadla se postupně přesouval i kultora Columba ve stejnojmenné americturní svět. „Na radu kamaráda jsme tu
ké detektivce, všude tam zazářil herec
koupili hezký domek. A začali za námi
Petr Haničinec. Od jeho smrti uplyne
jezdit manželovi přátelé z branže. Jiřina
7. listopadu 10 let.
Švorcová, Eva Pilarová, Josef Zíma, JiHerec ze „staré školy“ byl milovnířina Bohdalová, Radek Brzobohatý a
kem žen, dokazují to i jeho čtyři manželmnoho dalších,“ vypočítává dnes 67letá
ství. První ženou byla láska ze studentmanželka Radka. „Pořádali jsem tu konských let Štěpánka Haničincová. Po rozcerty a zpívání v kostele nebo akce v sovodu na její místo nakolovně, bývalo narvástoupila „Princezna
no,“ vzpomíná.
Rozsvítil
se zlatou hvězdou na
Legendární byly oslačele“, tehdy mladá
vy Haničincových naroBratronice.
herečka Marie Kyselzenin, zejména kulatá
ková. Ta svou první Proudem tekl burčák
sedmdesátka. Tehdy se
a jedinou hlavní roli a peklo se prase.
na fotbalovém hřišti secoby princezna Lada
šly desítky známých
sehrála, když už nosila pod srdcem herosobností, herci, olympionici, spisovatecovo dítě, syna Ondřeje. Po patnácti lelé či redaktoři a samozřejmě místní lidé,
tech se rozvedli a Haničinec se oženil s
proudem tekl burčák a peklo se prase.
redaktorkou Evou Kopeckou. Po roz„Prostě dvakrát třikrát do roka tady Petr
chodu si počtvrté a naposledy vzal zlatněco zorganizoval a Bratronice se rozsvínici Radku Pleskotovou, se kterou se po
tily,“ dodává Radka Haničincová.
ztrátě pražského bytu odstěhoval v roce
Když se herec zotavil z těžké automo-

„

Petr Haničinec se svou manželkou Radkou.
bilové nehody na D1, dojížděl hrát do
pražského Divadla Na Fidlovačce. Ve
chvílích volna chodil rád na procházky
do nedalekých křivoklátských lesů a sbíral houby. Doma měli s manželkou lehce prohozené role. „On často a rád vařil,
já zase byla na mužské práce, malovala
jsem, opravoval kohoutky, on nevěděl,
co je šestka či osmička klíč. A proto mě
měl rád,“ vypráví manželka. Závěrečné
týdny života Petra Haničince mu zpří-

FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA

jemňovali herečtí přátelé, kteří ho chodili navštěvovat. Ti úplně poslední byli Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý.
„Musím říct, že s Jiřinou byli celoživotní kamarádi. Petr na tom byl už touhle
dobou, v říjnu, hrozně špatně, jen ležel
v posteli a ona za ním přijela k nám
domů. A stejně Radek Brzobohatý, který tu byl ještě v září,“ vzpomíná žena.
Petr Haničinec je pohřben pod vrbou na
bratronickém hřbitově.
(jos)

INZERCE

Nikdo vám Nezakazuje
mít svůj vLastNí Názor

ParlamentníListy.cz
• Petr Haničinec se narodil 15. září 1930 v Pardubicích.
Studium herectví se nelíbilo jeho otci, poštovnímu úředníkovi, jenž ho odmítl živit. Proto si Haničinec musel přivydělávat hrou na klavír, ve které byl znamenitý. První angažmá získal v pardubickém divadle, od roku 1962 zakotvil na pražských Vinohradech. Své poslední role pak odehrál v Divadle Na Fidlovačce v Praze-Nuslích.

V roce 1973 si Petr Haničinec zahrál
čestného komunistu v propagandistickém filmu Kronika žhavého léta.

• Jako herec se nevyhýbal ani totalitním opusům, objevil se v seriálech 30 případů majora Zemana či Žena za pultem. „Jedině Žena za pultem je kontroverzní, v Zemanovi
jsem hrál vždycky vraha nebo debila, byl jsem na tom
dobře,“ prohlásil Haničinec kdysi pro MF DNES.

• Těžká nehoda na D1 u Humpolce v zimě 1995 stála Petra Haničince málem život. Herec utrpěl zhmoždění hrudních orgánů, poškozeny měl zejména plíce. V bezvědomí
zůstal několik týdnů a jeho životní funkce zabezpečovaly
přístroje. Tehdy se kvůli nepozornosti řidičů srazilo na dálnici na čtyřicet automobilů, dva lidé zemřeli.
• „Po svém úrazu, kdy byl dlouho v kómatu a přežil
svou smrt, se objevoval na našem jevišti,“ rád připomínal
někdejší ředitel Divadla Na Fidlovačce Tomáš Töpfer.
„Byli jsme scénou, kde vystoupil ve svých posledních rolích jako slepý Mareš v Tylově Fidlovačce a v roli rabína
v muzikálu Šumař na střeše,“ vyjmenoval Töpfer.
(jos)
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Herci se předhánějí,
kdo přiveze víc dýmek
Maličké městečko s ojedinělou tradicí výroby dýmek
má i svoje muzeum tohoto zvláštního řemesla. Jeho
novým přírůstkem je replika podlouhlé dýmky
Bilba Pytlíka vytvořená podle filmových trháků
Pán prstenů a Hobit. Nese výrobní číslo 120.
RADEK LATISLAV
ČR | Deset let je otevřené muzeum dýmek v Proseči na Skutečsku a za tu
dobu si získalo patřičnou oblibu. Muzeu se daří na svoji stranu získat i milovníky tabáku z řad známých osobností.
Vitrínu tu nově zdobí třeba filmová rekvizita Oscary ověnčené trilogie Hobit.
Město Proseč se totiž přidalo ke dvěma stovkám nadšenců z celého světa,
kteří projevili zájem o dýmku Bilba Pytlíka vytvořenou speciálně pro filmové
trháky režiséra Petera Jacksona Pán prstenů a Hobit.

200

oficiálních replik
hobitích dýmek je na
světě. Proseč ji má.

„Jsme rádi, že se nám podařilo repliku dýmky získat. Každá má své číslo.
K nám se dostala ta s číslovkou 120. Stojí za ní společnost Weta, která vytváří
speciální efekty pro většinu hollywoodských trháků a založil ji sám Peter

Jackson,“ říká k novému přírůstku ve
sbírce dýmek starosta Proseče Jan Macháček. Kdo by si chtěl podlouhlou hobití dýmku vyrobenou z urethanu vyzkoušet, má smůlu. Ačkoli vypadá realisticky a hned v prvním dílu Hobita z ní
stoupá dým, jde jen o efekt. „Dýmka
není funkční. Žádný z herců ve filmu nekouřil. Všechny dýmy stejně jako ohně
byly dodělávané v rámci speciálních
efektů,“ říká Jan Macháček, který by
rád do budoucna do Proseče dostal další
filmové dýmky.
„Jednali jsme i s Barrandovem o dýmce Krakonoše ztvárněného v Krkonošských pohádkách Františkem Peterkou.
Chtěli jsme ji směnit za jinou, to však
neprošlo. Nevzdáváme se a jednáme
o dalších,“ dodává milovník těchto kuřáckých pomůcek.

Fajfka Miloše Formana
Muzeum dýmek se k tradici započaté
v Proseči v roce 1842 hlásí nejen sbírkou téměř dvou tisíc dýmek či replikou

Herec Stanislav Zindulka musel i na popud své manželky darovat muzeu
sedm dýmek. Vlevo starosta Proseče Jan Macháček.
FOTO | MĚSTO PROSEČ

dobové dílničky s autentickými nástroji
a soustruhem. Letos otevřená nová část
expozice má návštěvníkům ukázat, že
dýmky nejsou spjaty jenom s historií.
Pomáhá i rozrůstající se sbírka fajfek
od známých osobností. „Nejnovějším
přírůstkem je dýmka režiséra Miloše
Formana, kterou zatím vystavenou nemáme, lákadlem bude pro návštěvníky
od příští sezony. Poslal nám ji v balíčku
z USA. Dostali jsme se k ní přes spoluautory expozice, kteří žijí v Proseči a účinkují v Divadle Bratří Formanů,“ představuje nejnovější přírůstek starosta.

Milovník a vášnivý kuřák
Další dýmkou, o kterou v Proseči v posledních týdnech usilují, je dýmka Svatopluka Beneše, za první republiky nezapomenutelného představitele milovnických rolí, jenž byl také vášnivým kuřákem. „Snažíme se zkontaktovat jeho
syna. Uvidíme, co se nám podaří vyjednat. Poté jsme oslovili také Bolka Polívku a hudebníka Vladimíra Brabce.
V hledáčku máme i další osobnosti, ale
nechtěl bych víc prozrazovat, dokud o
tom samy nevědí,“ láká starosta návštěvníky na příští rok.

„

Prvního jsme
oslovili Karla
Schwarzenberga. Dalším
byl herec Stanislav
Zindulka, který nám
na popud své manželky
věnoval hned sedm
svých dýmek.
V Proseči začali oslovovat slavné či
známé osobnosti, které mají vztah k
dýmkám, před čtyřmi lety. Podmínkou
bylo, aby je používaly a neměly je vystavené někde na poličce.
„Prvního jsme oslovili Karla Schwarzenberga. Dalším byl herec Stanislav
Zindulka, který nám na popud své manželky věnoval hned sedm svých dýmek. Poté jsem se sešel při předávání
dabingových cen Františka Filipovského s režisérem dabingu Petrem Pospíchalem, který byl myšlenkou tak nadšený, že nám nejenom věnoval čtyři své
dýmky, ale dal nám kontakty na veskrze všechny herce,“ usmívá se Jan Macháček.
Pak už to šlo ráz na ráz. Po Janu Kanyzovi, který neskrýval nadšení, že se
ho někdo také zeptá na jeho libůstku,
daroval muzeu dýmku proslulý psy-

Dýmka Miloše Formana zatím zůstává návštěvníkům skryta. Zato
hobití dýmka je už v muzeu vystavena. FOTO | MĚSTO PROSEČ, R. LATISLAV
chiatr Jan Cimický, herec Jan Hrušínský nebo režisér legendárních Hříchů
pro pátera Knoxe Dušan Klein.

Tátova od Pavlíny Filipovské
Zatím prázdná je v expozici vitrínka
s fotografií Františka Filipovského.
Ovšem ne na dlouho.
„V květnu jsme se rozhodovali, zda ji
sem máme umístit. Poté, co se nám podařilo získat práva na audioknihu Šest
dýmek Františka Filipovského, kde vypráví o svém vztahu k dýmkám, rozhodli jsme se ji sem umístit. Navíc jsme dospěli k dohodě o zápůjčce dýmky slavného herce s jeho dcerou Pavlínou Filipovskou. Paní Filipovská přijede na začátku prosince do Proseče na návštěvu a
dýmku svého otce nám doveze,“ je potěšen starosta Proseče Jan Macháček, který se pasuje i do role příležitostného průvodce po muzeu.

„
Hvězdy zazářily v klipu
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Marek Ztracený přemluvil k natáčení Gotta i Bílou. Odmítl jediný Leoš Mareš
LADISLAV VAINDL

ti nejvíc úspěšní lidé bývají také nejvíc
pokorní a vlídní,“ konstatuje zpěvák.
Jediný, kdo účast odmítl, byl moderátor Leoš Mareš. „Nestihl to z časových
důvodů, jinak souhlasili všichni,“ vysvětluje Ztracený. Na potíže ale narazil,
co se týče hledání vhodných termínů na
natáčení. Každý z oslovených účinkujících je totiž velmi zaneprázdněný. „To
byl jediný trochu stresový aspekt celého projektu. Měli jsme na to tři dny a organizace byla náročná jako na řídicí letecké věži. Jenže ty pozitivní zážitky
převládají. Když člověk vidí, jak jedna
nepravděpodobná myšlenka z druhé hodiny ranní dostává obraz a zrovna vedle
něj stojí smějící se Jirka Bartoška nebo
Karel Gott, je šťastný,“ pochvaluje si oblíbený muzikant.

ČR | Lucie Bílá, Karel Gott, Matěj Ruppert, Lucie Borhyová, Michal Malátný,
Jiří Bartoška. Dát dohromady takovou
hvězdnou sestavu se nepovede jen tak
někomu. Zpěvák a rodák ze Železné
Rudy Marek Ztracený to ale zvládl.
Tyto a další osobnosti si totiž zahrály
v jeho novém klipu k písni Léto 95. Dílko během jediného měsíce na internetu
vidělo už jeden a půl milionu lidí.
„Námět mě napadl ve dvě hodiny
ráno, když jsem se převaloval v posteli
a nemohl usnout – byl úplněk. Hned
jsem vstal a telefonem vzbudil kluky,
co se mnou měli klip točit, že to mám.
Odpověď rozespalým hlasem byla: Jsi
blázen? Jak je tam chceš všechny dostat? Na to zapomeň a jdi zase spát,“
prozradil týdeníku 5plus2 Ztracený.
Nedůvěrou kolegů se nenechal odradit. „Hned ráno jsem začal obvolávat
a shánět čísla,“ dodává.

Ta doba se mi strašně líbila

Všichni měli do toho chuť
V klipu účinkují lidé, kteří buď devadesátky zažili, nebo je dokonce tvořili.
„Jsou tam moji přátelé, ale i idolové z té
doby. Hlavní kritérium bylo, aby to byli
ti s věčně dobrou náladou a pozitivním
naladěním. To dělá ten klip upřímně pozitivním, myslím,“ vysvětluje Marek
Ztracený.
Zdálo by se, že přemluvit tolik slavných lidí bude hodně složité. Ve skutečnosti to prý šlo až nečekaně snadno.
„Reakce mě úplně odrovnaly. Všichni
do toho měli chuť a uvědomil jsem si, že

Chceš tam
všechny? Jsi
blázen? Zapomeň na to
a jdi zase spát, radili.

V klipu Marka Ztraceného si zahrál i Jiří Bartoška.

FOTO | ARCHIV M. ZTRACENÉHO

Rok 1995 pro něho osobně prý nijak výjimečný nebyl. „Hodil se mi spíš do textu. Je to o devadesátkách jako takových.
Měl jsem krásné dětství a dospívání. Ta
doba se mi strašně líbila. Všichni byli
po těch 40 letech temna naladěni, že už
bude jenom líp. Měl jsem tisíc snů a u
nás na Šumavě hrával na piano u rodičů
v ložnici. To se tam všechno odráží,“
svěřil se Ztracený.
S ohlasy na klip může být v každém
případě spokojený. „Nejsem sice žádný
youtuber, ale boříme rekordy. Upřímně? Spíše mě hřeje ta myšlenka, že když
si něco moc přeješ a nenecháš se odradit, tak všechno jde. Tohle už se třeba nikomu nepovede,“ dodává zpěvák, který
žije na Šumavě.

Myté brambory uvařte do 3 dnů po nákupu
LADISLAV VAINDL
JITKA ŠRÁMKOVÁ
ČR | Největší škrobárna v České republice působí v Horažďovicích na Plzeňsku.
A právě do ní poputuje většina letošní
úrody brambor z regionu, jejichž sklizeň v těchto dnech vrcholí. Konzumní
brambory by měly být vždy pod střechou nejdéle v polovině října, hlízy na
škrob i o měsíc později.
Podle bramborářů je cena konzumních brambor jako v loňském roce,
i když jejich výnosy jsou o 15 až 17 procent nižší než loni. Cena, za kterou farmáři prodávají velkým odběratelům, je
zatím na loňské úrovni, tedy do čtyř korun za kilogram. Ze dvora, tedy přímo
pro konzumenty, je to zhruba za dvojnásobek. „Cena by měla po skončení sklizně a uskladnění všech brambor mírně
růst – o korunu, o dvě na kilogram v průběhu sezony,“ uvedl předseda Českého

bramborářského svazu Miloslav Chlan,
který působí na Klatovsku. Jakmile
brambory nejdou do obchodů přímo ze
sklizně a musí se vydat ze skladu, stojí
už o 50 haléřů až korunu na kilogram
více. Poté by měla cena dále růst, protože zemědělci potřebují kompenzovat
skladovací náklady, úbytek hmotnosti a
fakt, že ne všechny brambory vydrží do
jara. „V listopadu by se cena měla blížit
pěti korunám, ale vše záleží na tom, co
udělá dovoz z ciziny,“ dodal Chlan.
Doporučuje, aby lidé dali přednost
českým bramborám. „Potom mají jistotu, že kupují dobrou kvalitu. Protože
brambory neprojely půl Evropy, než se
dostaly do Česka, a několikrát se nepřekládaly. Zkrátka český produkt má nejkratší cestu do obchodu, jeden den se
sklízí a druhý den jsou v marketu,“ popsal Chlan. Upozornil na to, že myté
brambory by se měly uvařit maximálně
do tří dnů po nákupu. Lidé by měli při

nákupu zkontrolovat, zda nejsou brambory zelené nebo měkké. „Brambor má
být pevný a tvrdý,“ konstatoval Chlan.
Připomněl, že jejich kvalita je letos velmi dobrá a v obchodech budou kvalitní
české brambory až do jara.
Na Plzeňsku se tato plodina pěstuje
hlavně na výrobu škrobu. „Smlouvu

máme uzavřenou na odběr brambor
z 2700 hektarů. Z toho 65 se pěstuje
v našem okolí,“ uvedl generální ředitel
horažďovické škrobárny Ivica Punčikar
s tím, že letos budou v tomto regionu výnosy slabší zhruba o deset procent. „Důvodem je hlavně sucho a nevhodné rozložení srážek,“ dodal ředitel.
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Rezatý plech na kytaru
Jiří Kratochvíl chce
s partou nadšenců rozjet
výrobu kytar v malých
sériích. Zatím udělal
čtyři. Je zámečník, proto
jsou všechny z plechu.
TOMÁŠ BLAŽEK
ČR | Zámečník Jiří Kratochvíl z Rokytnice na Třebíčsku dokončil svou čtvrtou plechovou kytaru. Je z rezavého plechu a jmenuje se Belzeba. Mírně na ní
změnil i logo, kterým své kytary opatřuje: Symbolického anděla doplnil čertovský ocas a malé růžky na hlavě.
„Rezavá kytara má dokonce větší
ohlas než mé předešlé kytary z leštěného plechu,“ pochvaluje si Kratochvíl,
který už dokončuje i pátou kovovou kytaru. Ta bude z titanu a má pracovní jméno Agáta. „Pracovní jméno ale už kytaře většinou zůstává,“ směje se Kratochvíl. Pozitivní ohlas na jeho plechové
kytary ho povzbudil k tomu, že chce
zkusit rozjet s partou kolegů výrobu ky-

Zámečník Jiří Kratochvíl dělá kytary z plechu.
FOTO | TOMÁŠ BLAŽEK
tar v malých sériích asi deseti kusů do
měsíce. „K tomu ale potřebuji koupit nějaké stroje na urychlení výroby, chci
zkusit startupové financování,“ popsal
Kratochvíl. Jeho první kytara vážila
osm a půl kilogramu. To nebylo málo.
„Váhu už se mi podařilo snížit na ideální tři a půl až čtyři kila použitím tenčího
nebo lehčího materiálu. Uměl bych udělat ještě lehčí kytary, ale to už by nebylo
účelné,“ řekl Kratochvíl, známý mezi

Nové Téma: Retro
na vlně nostalgie
ČR | „Nostalgie je běžná lidská emoce,“
říká Michal Petrov, propagátor retra
z časů socialismu, kdy svět ještě nebyl
globalizovaný a kdy tuzemskému nedostatkovému trhu vládly téměř výhradně
domácí značky.
„Určitě ale nejde o vzdychání po starých časech,“ dodává absolvent Vysoké
školy ekonomické, který nastoupil po
listopadu 1989 do Československé televize a coby zpravodaj v Německu tam
zažil zkraje 90. let první vlnu tzv. ostalgie, sentimentálního stesku po fenoménech spojených se zaniklou NDR.
Sám sbírá normalizační hračky a plechové krabice od bonbonů a sušenek. A
po televizním cyklu Retro, za který dostal cenu České filmové a televizní akademie, mapuje knížkami konzum za
Gustáva Husáka a jeho předchůdců.
Proč se socialistické hračky stávají výhodnou
investicí? Co to
je babosed? A
proč chalupaříme i ve 21. století? Čtěte v novém vydání týdeníku Téma.

muzikanty spíš pod přezdívkou Šulec.
Na jeho první kytaru jménem Anděla
hraje Kamil Krůta, bývalý hudebník
skupiny Už jsme doma. Kytaru Jeniffer
mívá v rukou Spajsy z vyškovské skupiny Dark Gamballe. Na třetí kytaru jménem Rozárka hraje Petr Havlík z třebíčské kapely Jezerel. Zámečník z Rokytnice zatím své kytary neprodává, muzikantům je půjčuje. To by se ale mělo
změnit. „Dost muzikantů se ptá, jaké podobné nástroje bych byl schopen udělat,
tak se tomu chci věnovat na sto procent.
Baví mě to a mohlo by to mít i ekonomický úspěch,“ míní.
Říká rovnou, že jeho kytary nejsou určené pro začátečníky. „Chci je i dál vyrábět jen z nejkvalitnějších materiálů se
zásadním podílem ruční práce a to něco
stojí. Stále konzultuji s odborníky. Vím,
že kvalitativně při výrobě potřebuju ještě některé věci dotáhnout,“ říká Kratochvíl. Své kytary chce vyrábět z už zmíněných materiálů: Obyčejného „černého“ plechu, z nerezu a titanu. „Když vidím, jak na mou kytaru někdo hraje
před stovkami lidí a má to úspěch, hřeje
to u srdce,“ řekl dvaatřicetiletý třebíčský rodák Kratochvíl.
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Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.
Jan Sůra
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

pravděpodobností nucená návštěva autoservisu.
Velký skandál s podvody při měření emisí z dieselových motorů,
který objevily u vozů koncernu
Volkswagen americké úřady, dorazil i do Česka. Volkswagen včera přiznal, že problém se týká 11 milionů
aut po celém světě, mezi nimi i zatím neupřesněného množství těch,
co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla s motorem označovaným koncernem jako EA 189, v
praxi jde o naftové motory o objemu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky koncernu teď dávají dohromady seznam všech aut, kterých se závada
na softwaru týká. V Česku půjde například o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.
„Vědět bychom to měli během
zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto, které se
skandál také týká. Z Volkswagenu
nakupuje většinu motorů, které do
svých aut montuje.
Včera nebylo známo, zda nepříjemnosti čekají tisíce, nebo statisíce majitelů aut. Vozy koncernu
Volkswagen jsou v Česku dlouhodobě nejprodávanější a mají až padesátiprocentní podíl na trhu nových
automobilů.
Zatím není jasné, co všechno budou v servisech s auty s takovými
motory dělat. Nejčastěji se mluví o
tom, že bude stačit jen nahrát nový
software. „Technický vývoj skupi-

Fakta
Kterých škodovek
se problém týká:
Jedná se o některé dieselové motory TDI řady EA 189 s objemem 1,6
a 2,0 u starších verzí modelů Škoda Fabia, Roomster, Octavia nebo
Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů
vozů. Kolik českých majitelů bude
muset do servisu, automobilka Škoda včera neuvedla.
ny Volkswagen intenzivně pracuje
na technickém řešení. Zákazníky
budeme odpovídajícím způsobem
informovat,“ dodal Baláž.

Náklady na takové úpravy vždy
nese automobilka. Volkswagen si
už vyhradil 6,5 miliardy eur na krytí ztrát, akcie za dva dny ztratily čtyřicet procent hodnoty a čím dál
více se mluví o konci šéfa celého
koncernu Martina Winterkorna.
Na rozdíl od jiných svolávacích
akcí ale nemusí řidiči trnout hrůzou, zda je jejich auto bezpečné.
Software, který umožnil ošálit úřady při měření emisí, nemá na bezpečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že
všechna nová auta ze Škody Auto
aktuálně už podobný problém nemají.
Celý koncern ale musí řešit především ohrožení pověsti a důvěry zákazníků. I když je otázkou, jak moc

A VIN
NÉ

PIV

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci

NÍ

PIVNÍ A VINNÉ SLAVNOSTI

Ministři vnitra EU
schválili velkou většinou kvóty na rozdělení dalších 120 tisíc
uprchlíků. Česko, které nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.
Luboš Palata
redaktor MF DNES
BRUSEL Evropská unie sáhla včera ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová15223
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ní kvalifikovanou většinou porazila
odpor Česka, Slovenska, Maďarska
a Rumunska proti povinným
kvótám na rozdělení 12O tisíc
uprchlíků. Finsko se zdrželo.
Hořkost očekávané porážky je o
to větší, že se od zbytku visegrádské čtyřky odpojila Varšava, která
odmítla jít do předem prohraného
boje.
„Visegrádská čtyřka přestala dočasně existovat. Polákům nerozumím,“ řekl ministr vnitra Milan
Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,
která nebude fungovat,“ dodal a naznačil, že Česko může proti dohodě
podat žalobu u Evropského soudu
v Lucemburku. Slovenský premiér
MF DNES XXVI/223
Předplatné 225 555 566

„V Bruselu byl dnes
poražen zdravý
rozum.“
Milan Chovanec
ministr vnitra

zemí je připraven vynutit si rozhodnutí zcela nezvyklým většinovým
hlasováním. „Je nepřípustné, že by
Evropa dala svým občanům a světu
najevo, že tento problém nedokáže
řešit,“ prohlásil německý ministr
vnitra Thomas de Maiziere.

Fico dokonce uvedl, že „dohodu
Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíjelo Německo, jež je cílem většiny žadatelů o azyl a odhaduje, že letos
jich především z válkou zničené Sýrie přijme až milion. Berlín dával
najevo, že v případě pokračujícího
odporu Česka a dalších několika

Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty problém neřeší a Německu, alespoň
zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli
největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se totiž podle kvót budou rozdělovat žadatelé o azyl z takzvaných „hotspotů“ – registračních center v hraničních zemích schengenského prosto-

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by
měly další země EU převzít asi 66 tisíc uprchlíků. Jenže běženci, kteří
by se mohli přerozdělovat, nyní
chybí. Itálie a Řecko je totiž poslední měsíce neregistrují, ale posílají
rovnou dál. Pokud se to nezmění,
budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být přemístěno dalších 54 tisíc uprchlíků,
prohlásilo, že „není hraniční zemí
EU“, protože uprchlíci museli projít Řeckem nebo Itálií či Bulharskem, a odmítlo účast na programu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Evropská komise v přerozdělovací rezervě, například pro Chorvatsko.
Pokračování na str. 2

lidé řeší právě emise. „Aktuální problémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na reputaci, tržby a zisk automobilky mohou být značné, a to nejen na úrovni mateřské společnosti, ale i dceřiných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom
nejsou dobrou zprávou ani pro českou ekonomiku. Volkswagen a odbyt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Česku největší firmou, tak na další výrobce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW „vyrostli“ a dodávky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci

Strana 6
Navštivte náš zpravodajský
server www.idnes.cz

Středočeský kraj

3. listopadu 2017 29

Dálnice: po D4 poroste také D6
Rezort dopravy ve
spolupráci s Ředitelstvím
silnic a dálnic (ŘSD) tlačí
na stavbu autostrád. Do
dvou let chce v kraji
otevřít další nové úseky.
MAREK KOČOVSKÝ
STŘEDNÍ ČECHY | Pět kilometrů nové
dálnice využívají od začátku října řidiči
cestou z Prahy na jih a zpět. Prodloužení D4 poblíž Příbrami, které ukončilo
pravidelné víkendové čekání v kolonách, není jediným projektem, který pomůže plynulosti provozu na hlavních tazích středních Čech. Na řadě je nyní prodloužení tahu na Karlovy Vary, tedy dálnice D6, o 14,6 kilometru. Práce na
třech nových úsecích by měly začít po
polovině listopadu. Jde o obchvaty Řevničova a Lubence a spojení mezi Novým Strašecím a Řevničovem. Po nových částech D6 by se tak na Rakovnicku mohli motoristé svézt v roce 2020.
U všech tří staveb už se navíc stát
s majiteli pozemků domluvil na vypořádání. „Pro obchvat Lubence je majetkové vyrovnání kompletně ukončeno
a stát má všechny potřebné pozemky
k dispozici. Na zbylých dvou stavbách
ještě musí u některých dojít ke směně či
výkupu. Jde už ale pouze o ukončení administrativních procesů, smluvně jsou
všechny pozemky ošetřeny tak, aby nebránily realizaci stavby,“ uvádí mluvčí
ministerstva dopravy Tomáš Neřold
s tím, že plánované nové části dálnice
D6 na západ od metropole patří k prioritním stavbám nejen pro kraj, ale i z celorepublikového hlediska.
„Po šesti letech usilovného vyjednávání a práce starostů z okolí tahu z Prahy do Karlových Varů je to velmi pozitivní zpráva,“ hodnotí starosta Řevničova Jiří Petráček avizované brzké zahájení stavby. Obchvat Řevničova bude
dlouhý 4,2 kilometru a měl by tamní
obyvatele především zbavit obrovského
dopravního zatížení. Podle Jiřího Petráčka není v současnosti po většinu dne
v centru obce možné mimořádně rušnou silnici přejít.
S Novým Strašecím propojí Řevničov dalších 5,6 kilometru autostrády.
Na trojici staveb počítá ministerstvo dopravy s rozpočtem zhruba 4,2 miliardy
korun. „Jsem zatím trochu pesimista
ohledně prací v zimním období, ale nějakou tu skrývku půdy nebo kácení stromů určitě bude možné udělat, aby se to
pak mohlo na jaře naplno rozjet,“ míní
Jiří Petráček.
Zároveň resort připravuje projekty
dalších úseků dálničního tahu D6, některé už dokonce mají hotová územní rozhodnutí. Stavět by se na nich mohlo kolem roku 2022 a termín dokončení se

Přes centrální region směřuje veškerá doprava do Prahy a zpět do kraje. Dostavba dálnic D3, D4 a D6 proto patří
mezi projekty, které ministerstvo dopravy považuje za prioritní.
FOTO | ARCHIV MAFRA
předpokládá do roku 2025. Jde o dálniční stavby Krupá-přeložka, Hořesedlypřeložka a Hořovičky-obchvat, na které
se aktuálně zpracovává potřebná dokumentace. Ministerstvo předpokládá, že
na navazujících úsecích D6 by se mohlo
„kopnout“ někdy po roce 2019.

Kraj potřebuje dostavět D3
Aktuálně nejmladší část středočeské dálniční sítě se nachází na D4 u Dubence
na Příbramsku. „Nový úsek zkrátí cestu
po Strakonické o šest až deset minut. Samozřejmě záleží na intenzitě provozu,“
upozorňuje mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Dlouho očekávaný obchvat Dubence stál
420 milionů korun.
Po nové části D4 projede denně v průměru 13 240 aut, v roce 2025 by to
podle propočtů ŘSD ale mělo být až 15
500. Hustá doprava v kombinaci se zvýšenou rychlostí průjezdu aut je také jedním z mála detailů, které zbývají u Dubence dořešit. Vzhledem ke změně akustického působení Strakonické vedení
obce s ŘSD konzultuje možné dopady
na obyvatele.
„Necháváme dělat měření intenzity
hluku, abychom si byli jistí, zda nedochází k překročení normy. Je obrovský
rozdíl, když dříve jela auta přes obec
rychlostí 40 až 50 kilometrů v hodině,
zatímco nyní na blízké dálnici 130
a víc,“ vysvětluje dubenecký starosta
Jan Vondrášek a dodává, že pozitivní
efekt obchvatu byl patrný okamžitě. Provoz je prý nyní v obci minimální.

„Měl jsem možnost si úsek projet druhý den po otevření. Je dobře značený,
kvalitně postavený, prostě jde o jednoznačný přínos. Přestože je poměrně krátký, provoz je díky němu plynulejší,“
líčí středočeský koordinátor BESIP Miroslav Polách.
Na „čtyřce“ už motoristy sice netrápí
dlouhé kolony před Příbramí, problémy
však mají kvůli opravám jinde. Se zúžením v obou směrech je třeba počítat například mezi Voznicí a Mníškem pod
Brdy, přičemž ve směru na Prahu musí
jet auta několik kilometrů odstavným
pruhem.
Otevření pětikilometrového úseku
dálnice D4 u Příbrami má být jen startem dalších projektů, jež povedou k dokončení celé autostrády z Prahy do Písku, z níž zbývá postavit 32 kilometrů.
Zprovozněná dálnice pomůže například
obyvatelům Chraštic, další obci s vytíženým jižním tahem uprostřed zástavby.
Resort dopravy odhaduje, že kompletní dostavba vyjde na 10 miliard korun.
„Intenzivně vybíráme poradce pro takzvaný PPP projekt. Chceme totiž stavět
s pomocí soukromého investora, ideálně už v roce 2019,“ uvádí ministr dopravy Dan Ťok s tím, že D4 by mohla být
v celé délce zprovozněna někdy kolem
roku 2023.
Další stavbou za stovky milionů, která je pro kraj mimořádně potřebná, je
dálnice D3. Zatím další spojení na jih
supluje silnice I/3. „Ačkoliv ji mnozí
kritizují, je po úpravách, které provedlo
ŘSD, relativně dobře sjízdná,“ tvrdí Mi-

roslav Polách o rozšíření na více pruhů
v několika problematických úsecích na
Benešovsku.
„Samozřejmě čím dříve se začne stavět dálnice a hlavně bude hotovo, tím
lépe. Jak pro plynulost, tak pro bezpečnost provozu v kraji,“ dodává koordinátor středočeského BESIP.
INZERCE

koupíme jednotlivé
knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.
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(pro více než 300 ks)
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Tajenka: trochu zateče.
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Platnost nabídky

8.11. – 21.11.2017

nebo do vyprodání zásob.
COCCOLINO
Blue Splash, Sensitive 1 l
aviváž
UNILEVER ČR

DOBROTY
BABIČKY KLÁRY
Listové těsto 420 g
20% ZDARMA
BIDFOOD CR
(3,55 Kč/100 g)

1490 2990
1190

RANKO
Tvaroh 250 g
polotučný
POLABSKÉ
MLÉKÁRNY
(5,96 Kč/100 g)

1490

Rama 400 g
S máslem
UNILEVER ČR
(7,48 Kč/100 g)

RANKO
Zakysaná
smetana 200 g
15%
LACTALIS CZ
(5,95 Kč/100 g)

890
390

SEDITA
Attack 30 g
vybrané druhy
IDC PRAHA
(13,- Kč/100 g)

DOMA
Pečící papír 8 m
REGINA OBALY
(2,11 Kč/m)

3990

Velkopopovický
Kozel 0,5 l
pivo světlé výčepní
PLZEŇSKÝ
PRAZDROJ
(17,80 Kč/l)

1690
BOŽKOV
Originál 37,5% 0,5 l
Speciál kávový 30% 0,5 l
STOCK PLZEŇ
(219,80 Kč/l)

10990 90
199

ARIEL
Prací prášek 3,6 kg / 48 dávek
Color & Style, Mountain Spring
SOLVENT
(4,16 Kč/dávka)

Seznam zúčastněných prodejen naleznete na stránkách Jednoty Nymburk www.jednotanbk.cz a www.skupina.coop
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Tesařové šlo na trati o život
Při cyklokrosovém
závodě v Holých Vrších
se odehrálo drama.
Lenka Janovská poskytla
přímo na trati Janě
Tesařové první pomoc.
PETR PROCHÁZKA
HOLÉ VRCHY | Při závodě Českého poháru cyklokrosařek v Holých Vrších
u Mladé Boleslavi šel sport stranou. Kolínská závodnice Lenka Janovská pomohla přímo na trati soupeřce Janě Tesařové, která dostala epileptický záchvat.
„Bylo to automatické. Sportovní cíle
jdou v takové chvíli stranou,“ uvedla závodnice kolínské stáje Expres CZ Scott
team.
Co přesně se v Holých Vrších u
Mladé Boleslavi přihodilo?
Ženy se po poledni vydaly na trať čtvrtého závodu Českého poháru. Hned
v prvním okruhu stoupaly na nepříjemný kopec, když Jana Tesařová bez zjevného důvodu upadla ze svého bicyklu.
Bylo jasné, že je zle.
Epileptický záchvat. Tady mohlo
klidně jít o život!
„Věděla jsem, že těmito záchvaty
trpí, protože se známe. Navíc druhým
rokem studuju zdrávku, takže bylo jasné, že jsem pomohla,“ líčila Lenka Janovská, jak ani vteřinu nezaváhala a
bleskově poskytla soupeřce první pomoc.
Přidal se k ní také Jaromír Friede, bývalý reprezentant.
INZERCE

Závod žen na Holých Vrších u Mladé Boleslavi, kde se jel čtvrtý podnik Českého poháru cyklokrosařů. Přímo na trati
se hned v prvním okruhu odehrálo drama, při němž šlo o život.
FOTO | MICHAL SVÁČEK, MAFRA
„Měla zapadlý jazyk, byla v křeči a
chroptěla. Vytáhl jsem jí jazyk a držel
otevřená ústa. Jak jsem jí držel otevřenou pusu prsty, poznal jsem na vlastní
kůži, jaký má člověk neskutečně silný
stisk. Málem mi prsty překousla,“ popsal pro cyklokros.cz dramatickou situaci Jaromír Friede.
„Za chvilku byli na místě i doktoři a
já mohla pokračovat v závodě,“ uvedla
kolínská Lenka Janovská.
Do cíle však ani ona nedorazila, během poskytování první pomoci nabrala
velké manko a budoucí vítězka Pavla

Havlíková ji tak brzy předjela o celé
kolo. To podle pravidel znamená konec. „Tady už to nebyla sranda, šlo víceméně o život. Je dobře, že si holky umějí pomoct,“ pochválila Janovské příkladné jednání Havlíková.
Tesařová byla převezena ve stabilizovaném stavu do nemocnice.
V mužském závodě si na trati v Holých Vrších připsal třetí pohárové vítězství za sebou Tomáš Paprstka. Kolega
Lenky Janovské z kolínské stáje tak
s náskokem vede průběžné pořadí Toi
Toi Cupu.

Týden před mistrovstvím Evropy
v Táboře zaznamenal Paprstka suverénní vítězství. Z vedoucí skupiny se odpoutal ve třetím z osmi okruhů a jel si
pro obhajobu loňského vítězství na této
trati. Druhého v pořadí, Poláka Marka
Konwu, porazil jezdec týmu Expres
CZ-Scott Kolín o 46 sekund, třetího
Jana Nesvadbu, stájového kolegu, o víc
než minutu a půl.
„Výjimečně se mi nepovedl start, vytrhnul se mi pedál. Vůbec jsem si neodpočinul. I když čím déle jsem jel, tím se
mi lépe běhalo,“ uvedl Paprstka.

tvproducts.cz
ELEKTRICKÉ UKLÍZEČE BATERIE
S ELEKTRICKÝM
➊ Light za 499 Kč
OHŘEVEM
➋ Se 4 kartáči za 699 Kč
➌ Profi za 999 Kč
VODY
➌
➋

od

Sítko proti vodnímu kameni.

Příkon: 1850-2200 W
Objem: 1,8 ℓ

KVALITY
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➊ DUO za 699 Kč
➋ Profi za 499 Kč

➊
➌

%

899,-

499,-

- 20.

* Doporučujeme dokoupit
náhradní hlavice od 69 Kč/ks.

Platí pro
objednávkynad 1 000 Kč.

od

od

RÝŽ
RÝŽOVAR

SUPER CHOPPER

INDUKČNÍ PODLOŽKA

Příkon: 350 W
Objem: 00,6 litrů

Včetně nástavce pro mixování
tekutých potravin
(objem 1 ℓ,
výška 28 cm).

Rozměr: ø 23 cm
1 ks za 399 Kč, 2 ks za 698 Kč

Automatické vypnutí. Uchová rýži
Autom
teplou po dobu až 6 hodin.

skleněná

CENA

GARANCE

Použití na mokro i na sucho.

499,- 1 299,-

RYCHLOVARNÁ
KONVICE

100%

GARANCE
VRÁCENÍ

ROTAČNÍ MOP

Žádné kabely, filtry, sáčky, ani hadice.

➊ THERMO QUICK za 1 299 Kč
➋ WALL TERMO QUICK za 1 299 Kč
➌ DIGITERM za 1 599 Kč
➍ WALL DIGITERM FLEXI
za 1 599 Kč
➎ INOX DIGITAL za 1 999 Kč
699,- 1 699,-

až

90 dní

Pro veškeré nemagnetické hrnce.
S praktickou rukojetí.

Našlehá, rozdrtí, namele, naseká.

VÁNOČNÍ
SLEVA

649,-

699 ,* v nabídce také NEREZ za
499 Kč

399,-

OSOBNÍ ZESILOVAČE KOUPELNOVÉ
VÝŠKOVĚ
ZVUKU
➋
➊ Klasik za 499 Kč
➊
STAVITELNÉ
➋ Profi za 599 Kč
➌ Vocal Plus
SEDÁTKO
za 799 Kč
➍ Mini za 499 Kč
➎ Dobíjecí POWER
za 699 Kč

1 399,-

499,-

899,-

od

ZVÝŠENÉ SEDÁTKO
NA WC

1 ks za 249 Kč
2 ks za 398 Kč

Zvýšení sedu cca o 10 cm
Šířka 36 cm, hloubka 39 cm
Max. nosnost uživatele 135 kg

Barvy:

Bez děr a vrtání.

s poklopem

➎

➌

SLEVA -200 Kč

PŘI KOUPI
LIBOVOLNÝCH 2 KUSŮ

od

/ks

MULTIFUNKČNÍ
MADLO

Nosnost:
120 kg

➍

349,-

399,- 699,/ks

PERLIČKOVÁ
KOUPEL

s ionizátorem

3 intenzity vzduchu.

INFRA LAMPA

399,-

SLEVA -100 Kč
PŘI KOUPI 2 KUSŮ

od

199,- 899,-

KAMERA DO AUTA

2 499,-

TANEČNÍ KOBEREC
Star Dance

pro 1 nebo 2 osoby
138 her

699,-

499,-

1 199,-

699,-

STAVEBNICE STAVITEL ELEKTRICKÁ
NOVINKA VYHŘÍVANÁ
30v1
Stavby lze rozebrat a materiál znovu
BOTA
použít.
Sada obsahuje 500 dílů

999,-

/ks

Uvolňuje svaly, zmírňuje bolest kloubů 2,5“ TFT LCD displej, otočný o 270°.
a dodá tělu potřebnou energii.
HD-DVR formáty, slot pro paměťové
karty SD/MMC až do 32 GB, mini USB
Žárovka z tvrzeného skla
Výkon 100W
2.0. Detekce pohybu. Noční vidění.
KOMUNIKUJE
ČESKY

3 499,-

799,-

1 199,-

s relaxační masáží
2 teplotní stupně
2 masážní úrovně

599,-

VYHŘÍVANÁ
VYHŘÍ
PODLOŽKA
DO AUTA
2 stupně regulace.
Rozměry: 99 × 48 × 2 cm
1 ks za 399 Kč
2 ks za 598 Kč

429,od

299,-

/ks

KOMPRESNÍ
PUNČOC
PUNČOCHY
SE ZIPEM
Zapínání na zip.
Barva/velikost:
S/M, L/XL, 2XL
S/M, L/XL, 2XL
1 pár za 299 Kč
2 páry za 398 Kč
399,-

od

199,-

/pár

OBJEDNÁVEJTE NONSTOP · tel.: 380 405 381 · www.tvproducts.cz
VŠE ZAKOUPÍTE NA NAŠICH ZNAČKOVÝCH PRODEJNÁCH:

BRNO Kapucínské náměstí 13
ČESKÉ BUDĚJOVICE U Černé věže 12
HR ADEC KR ÁLOVÉ Švehlova 512/14
K ARLOV Y VARY Dr. Davida Bechera 29
KLADNO Náměstí starosty Pavla 5

LIBEREC Pražská 3
MLADÁ BOLESLAV Nám. Republiky 1054
OLOMOUC Tř. 1. máje 835/22
OPAVA Dolní nám. 9/17 (OD TIPA)
OSTR AVA Zámecká 11 (naproti OD Horník)
PARDUBICE Smilova ul. 401

PLZEŇ Rooseveltova 17
ZLÍN Bartošova 45
PR AHA 1 Rybná 4 (roh s Jakubskou ul.) (OD Modus)
PR AHA 1 Václavské nám. 66/808
ZNOJMO Tovární 14
PR AHA 2 Karlovo nám. 18
ÚSTÍ nad LABEM Vaníčkova 1070/29

Chyby v textu a vyobrazení vyhrazeny.

