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Studenti zájemcům proměří
domy a poradí se zateplením
Koruna ke korunce, to je
smysl akce, do které se
pustí studenti opavské
stavební průmyslovky.
Zadarmo lidem poradí,
jak a kolik ročně ušetří.
DALIBOR MAŇAS
OPAVA | Střední průmyslová škola stavební v Opavě vyšle do ulic své studenty se speciálními přístroji, aby zdarma
změřili všem zájemcům velikost tepelných ztrát u jejich obydlí, navíc přidají
i možné návrhy na jejich zateplení.
„Jedná se o projekt, který je vstřícný
k lidem, pomáhající a ekologický,“ uvedl Ivo Rychtar, zástupce ředitelky stavební průmyslovky.
Studenti se nebudou soustředit jen na
fasády, ale také na podlahy. Projekt nazvaný Ekologické stavebnictví podpořily i peníze z krajského úřadu. Jeho cí-

Studenti budou mít na měření k dispozici i termokamery.
lem je nabídnout majitelům bytových
jednotek a rodinných domů měření jejich nemovitostí z hlediska tepelných
ztrát. „Chceme oslovit veřejnost, aby
o projektu věděla a aby se majitelé mohli hlásit,“ uvedl Rychtar.
Měření vyžaduje předem dané podmínky. „Rozdíl teplot mezi interiérem
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a exteriérem musí být dostatečný, budova nesmí být osluněna, nesmí být mlha.
Tyto podmínky zatím počasí moc neumožňovalo,“ vysvětlil učitel.
Snad každý majitel rodinného nebo
bytového domu řešil, jak snížit náklady
na vytápění. „Mnoho z nich však neví,
s kým se má poradit, nebo se obává vy-

sokých investic. Proto přicházíme my,
studenti ze stavebky, a na základě místního měření a výpočtů sdělíme majiteli
stav jeho nemovitosti z hlediska tepelných ztrát,“ uvedla jedna ze studentek,
které se projektu zúčastní.
Ztráty vznikají hlavně u obvodového
zdiva, oken, dveří, střechy a podlah. Měřením lze určit, kolik tepla z budovy uniká. „Výpočtem pak studenti umí vyčíslit úspory při výměně oken, dveří nebo
zateplení. Kudy uniká teplo, lze ale zjistit ještě dalšími postupy. Je možné měřit prostupnost jednotlivých vrstev
domu a také sledovat pomocí termovizní kamery okem neviditelné tepelné
mosty,“ popsala učitelka Klára Hazuchová, odborná garantka projektu.
Budoucí stavaři tak chtějí podpořit
ekologické uvažování majitelů budov.
„Snad i ti, kteří mají malý rodinný rozpočet, pochopí ekonomickou výhodnost ekologického chování. Naši studenti budou pomáhat odbornou radou. To
je na naší škole učíme,“ upřesnil hlavní
záměr akce Ivo Rychtar.
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KRÁTCE
Tahová zkouška prověří
patnáct stromů

Krnovská rodačka píše
Tituly jako Vražedná vášeň, Sametová kůže, Bolest
lásky, to jsou některé z úspěšných knih spisovatelky
Markéty Harasimové. A na jaře vyjde již jedenáctá.
MARTIN JIROUŠEK

KRNOV | Ve Smetanových sadech v Krnově o víkendu zahájili odborníci testování stromů tahovou zkouškou. Ta má
zjistit, zda nehrozí riziko jejich pádu.
„Do konce roku bude ověřena stabilita
patnácti stromů, příští rok dalších sedmi. Pro testování jsou vybrány stromy
v bezprostřední blízkosti komunikace,
kde dochází k největšímu pohybu
osob,“ uvedl Dušan Martiník z odboru
životního prostředí. Loni totiž silný nárazový vítr vyvrátil před tělocvičnou základní školy na Smetanově okruhu lípu,
která měla poškozené kořeny.
(dmk)

Po Gudrichově ulici už
jezdí linky MHD
OPAVA | Po devíti měsících skončila
rekonstrukce ulice Gudrichova a od
30. listopadu se tam vrátili řidiči i linky
městské hromadné dopravy. „Dělníci
opravili vozovky, vjezdy, chodníky
a vybudovali nové veřejné osvětlení.
Součástí prací byly i přeložky inženýrských sítí, nový chodník přes železniční
trať a chodník podél trati až k sídlišti 17.
listopadu,“ uvedla náměstkyně primátora Simona Bierhausová. Oprava stála
město 25 milionů korun.
(dmk)

OSTRAVA | Knihy, které Markéta Harasimová píše, obsahují příběhy o lásce
i zradě, detektivní zápletky, romantiku,
ale i obyčejný život. Jejich autorka pochází z Krnova a je absolventkou obchodní akademie v nedaleké Opavě.
Po studiích pracovala jako obchodní
manažerka, záhy však toto místo opustila a začala se věnovat psaní na profesionální úrovni.
Od roku 2010 je vdaná a v současné
době žije s manželem v rodinném domku na jihu Moravy, kde vznikají její
nová díla. Horkou novinku Vražednou
vášeň představila také v Domě knihy
Knihcentrum v Ostravě.
Na sever Moravy se vrací a neopomíjí
ani návštěvu rodného města. I když ne
vždy to jsou návraty radostné. „Tornádo
před lety strhlo střechu na mém rodném
domě v Krnově,“ řekla spisovatelka.

lý dům. Dokonce
jsem se dozvěděla,
že když před lety řádilo v Krnově tornádo, tak na mém rodném domečku, tam,
kde jsem také bydlela, sebralo střechu. Markéta
Když jsem to viděla Harasimová
v novinách, trhalo
mi to srdce.
To zní přímo dramaticky. Nezanevřela jste na zdejší region?
Kdepak, zdejší region je nádherný, také
Opava, kde jsem studovala a žila, je
úžasné město. Vzpomínky na náš krásný sever, na setkávání s nádhernou přírodou mám stále velmi hezké.

Jaké dojmy se vám vybaví při návštěvě zdejšího regionu?
Dozrávání, dospívání. Vše je pochopitelně zidealizované, nostalgické a celkově milé vzpomínání.

Stává se, že vás některá konkrétní
místa z tohoto kraje inspirují i při
psaní vašich příběhu?
V jedné knížce, Nejkrásnější dárek,
z mé rané tvorby je situován děj do Beskyd, do míst, která znám. Píšu už další
příběh, kde bych chtěla zachytit severomoravskou vesničku, ve které bude hrdinka trávit nějaký čas.

Jezdíte i do Krnova?
Kdykoliv přijedu na sever Moravy
a mám tu možnost, tak se neopomenu
zastavit v Krnově, podívat na náš býva-

Zůstala jste vždycky Moravě věrná?
Jsem Moravačka jako poleno. Do Prahy
mě to nikdy nelákalo. Přiznám se, že
Moravu mám opravdu v srdci, nejsem

stavěna do velkoměsta. Potřebuju menší město, to své, kde cítím, že jsem tam
doma. Do Prahy jezdím velmi často,
mám v ní i hodně aktivit, ale žít bych
v ní nechtěla.
Jak se stalo, že ve vás vyklíčilo spisovatelské „střevo“?
Odmalička jsem byla umělecky nadaná,
ráda jsem kreslila, zpívala, tančila. To
všechno vzniklo v Krnově. První kapitola mé první knihy vznikla přímo ve školní lavici na obchodní akademii v Opavě. Začala jsem psát hodně brzy – už
v patnácti letech. Vrhla jsem se do toho
po hlavě, jsem znamením Beran. Když
něco vymyslím, tak za tím jdu. První
kniha mi vyšla hned, jak jsem byla plnoletá. Pak už se to vezlo.
Pamatujete si na svou prvotinu?
Jaký to byl pocit, když se kniha objevila na pultech?
Byl to úžasný pocit. Vzpomínám si přesně na ten den, když jsem uviděla svou
knihu v knihkupectví. Když jsem se na
ni dívala a když jsem jí listovala. Byla
jsem hodně ve výšinách, ale hned mi to
osud vrátil. Když jsem se takto vznášela
v oblacích. Pamatuji si to jako dneska,
byl březen a já radostně běžela opavskou ulicí s hlavou nahoře. Bylo náledí
a já sebou tak škrábla, což je moravský
výraz. Přišla jsem k úrazu a až do června jsem nemohla cvičit a kulhala jsem.
Moc hezká vzpomínka.
Čtete cizí autory?
Nemám na čtení čas, a když otevřu knihu, tak mám nemoc z povolání a předsta-

Studenti lidem zdarma poradí, jak ušetřit
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Mladí stavaři hodlají měřit až do února
2016. Zájemci se mohou do akce přihlásit na internetových stránkách www.spsopava.cz. „Pak je budou kontaktovat
studenti, kteří si domluví termín a vysvětlí jim, jak budou měřit. V doprovodu s Klárovu Hazuchovou přijedou na
místo, provedou zaměření nemovitosti,
zjistí a změří součinitele prostupu tepla
stávajících konstrukcí a jejich výplní,
pořídí termovizní snímky a zjistí další
podklady pro výpočty. Doma nebo ve
škole pak vše spočítají,“ popsal zástupce ředitelky.
Jednodušší výpočty studenti zvládnou i na místě. „Analýza, kterou majite-

Některé výpočty studenti zvládnou na místě.
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lé dostanou, bude obsahovat slabá místa
konstrukce z hlediska úniků tepla a posouzení tepelných ztrát při současném
stavu a po stavebních úpravách. Je to výborné pro budoucí praxi studentů,“ poznamenal Rychtar.
Studenti si totiž osvojí jednání se zákazníkem.
„Také zjistí, jak probíhá takzvané
místní šetření, plánování. Ukážou lidem, že naši studenti rostou v odborníky, kteří jsou schopni nabídnout odbornou radu a podklady pro ty, kteří mají
kolikrát hluboko do kapsy, neumí si
úspory při ekologickém chování spočítat, a proto kolikrát topí levně, bohužel
ale velmi neekologicky,“ vysvětlil zapojení žáků do akce Rychtar.
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romány plné vášní, ale i krve
vuji si, jak bych to napsala já. Ráda
jsem četla Barbaru Woodovou, romány,
kde bylo přítomno i tajemství.
Jak vás vidí vaši přátelé jako spisovatelku?
Hele, ty se máš, sedíš doma a nemusíš
do práce... Ale tak to není, není to jednoduché, jde o celodenní práci.
O čem je vaše novinka Vražedná vášeň?
Něco mezi detektivkou a thrillerem
s erotickou zápletkou. Vraždí se tam,
a to dost surově.
Vy jste pohledná žena, vraždění by
od vás čtenáři zřejmě nečekali.
Je možné, že by čekali spíše červenou
knihovnu, ale k ní mám dost negativní
vztah, mám radši komplikovanější věci,
nad kterými se musí člověk i zamýšlet.
K těm záležitostem s erotikou v knihách jste se dostala jak?
Ještě dříve před Sametovou kůží jsem
psala typické ženské romány. Jeden kamarád mi řekl, že tam nikde nevidí žádnou erotiku, tak přidávám a přidávám.
Nacházím si tak čím dál tím více mužské čtenáře.
Besed jste už absolvovala bezpočet, jací jsou vlastně vaši čtenáři?
Na Slovensku čtou více mladí lidé, tady
v Česku je to různorodé. Spíše čtou
ženy, ale liší se to město od města, někde jsou nesmělejší, jinde rozchechtaní.
Na severu je silný čtenářský kraj, besedy jsou dobře navštěvované. Posluchači
na severu mě blaží na duši. Tím, že své
INZERCE

Markéta Harasimová při nedávné debatě se čtenáři v ostravském Knihcentru.
regionální autory čtou a na besedách je
to poznat, že mají i načteno.
A co vaše další novinka?
Můj jedenáctý román vyjde na jaře
2016. Půjde o detektivní příběh s milostnou zápletkou a navíc ze zajímavého
a aktuálního prostředí. Čtenáři mohou
počítat s napětím, erotikou, láskou, ale
i humorem a také s momenty z běžného
života.

FOTO | ARCHIV MARKÉTY HARASIMOVÉ

Spisovatelčin životopis
Narodila se v Krnově, kde strávila téměř celé
dětství. Přestože neabsolvovala žádnou
školu s humanitním zaměřením, je autorkou
desítky románů a patří k oblíbeným
spisovatelkám románů pro dospělé. Její díla
jsou odrazem doby a života, čtivá, svižná

a napínavá, zaměřená na mezilidské vztahy,
trable v lásce, nechybí ani detektivní
zápletky. Její romány rovněž nechybí
v žádné veřejné knihovně. V současné době
žije s manželem na jižní Moravě a věnuje se
psaní na profesionální úrovni.
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Známí byli v Paříži blízko útoků,

5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Jana Kirschner patří k nejpopulárnějším zpěvačkám nejen v rodném Slovensku, ale i v Česku. Přesto svůj druhý
domov našla ve Velké Británii, kde žije
s manželem a dvěma dětmi.
Právě vychází nová deska, která je výběrem vašich největších hitů. Máte
období, kdy bilancujete?
S tím nápadem přišlo jako první vydavatelství, a tak po letech, kdy už jsem v podstatě odešla do jiných vod ve své tvorbě,
jsem se opět ocitla v budově Universalu.
Vlastně to přišlo v pravý čas, protože jsem
ukončila projekt Moruša a právě v těchto
dnech tak nějak uvažuji, co dál. Tahle deska je sumář toho, co jsem dosud udělala.
Tuším, že příští rok navíc uplyne dvacet
let od začátku mé kariéry, takže na ohlédnutí je v jistém smyslu správná doba.
Jak jste to myslela, že nyní uvažujete, co dál?
Už jsem si vyzkoušela, jaké je to být slavná v popových vodách, kde se mi velmi
dlouho velmi dobře dařilo. Potom jsem
toho ale začala mít plné zuby a začala dělat něco úplně jiného. A myslím, že i tam
jsem ve své tvorbě dosáhla určitého vrcholu. Dostalo se mi uznání od fanoušků i od
novinářů, a najednou přišla otázka: Co
teď? Stále mě lákají zahraniční vody.
Vzhledem k tomu, že žiju podstatně více
v Londýně než na Slovensku a v Česku,
tak se tam potkávám se zajímavými muzikanty a začínám uvažovat o tom, že bych
se mohla pustit do nějakého projektu prá-

vě s lidmi možná více známými v Evropě.
Stejně tak mě stále lákají vlastní písničky.
V tuhle chvíli vím jedno – v květnu bych
chtěla udělat nové album.
To ale zrovna nevypadá, jako byste
jen uvažovala, co dál. Vlastně to zní
jako celkem konkrétní plán.
Zatím jen uvažuju a ještě tak dva měsíce
budu přemýšlet. Ale přiznávám, že moc
prostoru při dvou dětech, koncertech
a s mužem, který je na turné (Eddie Stevens je hudební producent irské zpěvačky Rosin Murphy, pozn. red.),
nemám. Je vlastně záhada, že si stále ještě nějaký čas na psaní písniček
umím najít. Je to ale úplně šílené, na
každé nahrávce, kterou si v mezičasech nahraju do telefonu, je slyšet má starší dcera,
která teď neustále něco vymýšlí. Nemám
čas nastavovat si mikrofony, všechno
mám jen v mobilu, protože absolutně není
místo na prostoje a všechno se odehrává
v absolutně zběsilém tempu. Nevím, jak
dlouho to vydržím, ale zatím nám to
s dobrou náladou a humorem jde. Navíc
musím říct, že zatím mám dobré nápady,
jen není tolik času je dotáhnout do konce.
Když říkáte, že o nápady není nouze, není pro vás právě mateřství inspirací?
Vždycky jsem si myslela, že mateřstvím moje
kariéra skončí. Když
jsem se podívala poprvé na svůj pozitivní těhotenský test,
řekla jsem si, že to
je konec. (smích)
Dnes si ale myslím, že je to
právě nao-

Jana Kirschner
Narodila se 29. 12. 1978 ve slovenském Martině.
Jako zpěvačka slaví úspěchy nejen na Slovensku, ale
také v Česku a působí i ve Velké Británii, kde žije.
Je několikanásobnou zlatou slavicí Slovenska.
■ Od roku 1996 vydala už celkem osm alb.
■ Účastnila se soutěže Miss Slovakia.
■ Nazpívala titulní skladbu k filmu Pokoj v duši,
za kterou získala v roce 2009 ocenění Rádioslávik
za nejhranější skladbu ve slovenských rádiích.
Skladba byla oceněna též jako hit roku 2009
ve slovenské anketě Slávik.

■

■

pak. Za posledních pět let jsem vydala tři
má nejvýraznější alba. Možná je to i tím,
co se aktuálně děje ve světě, ale cítím, že
jsem zvláště teď hodně emotivně naladěná. Mám řadu přátel v Paříži, kteří tomu,
co se tam odehrálo, byli velmi blízko. Pro
všechny, a zvláště pro ty, kteří žijí ve velkých městech, je to nyní vypjaté období.
Takže možná i v kombinaci s tím, že už
jsem matkou, a tím, co se děje, cítím, že
jsem v rozpoložení, ve kterém by mohla
vzniknout velmi silná deska.
Zmínila jste tragické události v Paříži.
Vy sama žijete v Londýně, v obrovském kosmopolitním městě. Promítl
se už i do vašeho běžného života
strach o bezpečnost? Nebo pozorujete, že se i nějakým způsobem změnila nálada v ulicích?
Nevím, jak je to v Praze, ale v Londýně je
to velmi cítit.
V ulicích je více policistů, je to

znát v kavárnách, v metru, všude. Od momentu, kdy se to stalo, lidé začali být velmi opatrní a ostražití. Svým způsobem to
není fér vůči muslimům, kterých žije
v Londýně opravdu hodně, protože napětí
vůči nim je silné. Každý den, když vedu
dceru do školy, nad tím přemýšlím
a říkám si, že bude v pořádku. Můj muž je
momentálně na turné, minulý týden byl
v Berlíně, tento týden měl být v Bruselu,
ale shodou okolností koncert s předstihem
zrušili. Takže to teď není ideální čas ani
pro naši rodinu. Nikdo neví, co jak bude,
ale každopádně si myslím, že jsou před
námi velké změny. Bude se muset všichni
něco změnit.
Ještě před dvěma lety, v době, kdy
jste pendlovala mezi Londýnem, Prahou a Bratislavou, jste se v jednom
z rozhovorů nechala slyšet, že Londýn
zatím nepovažujete za svůj domov,
protože vám v něm stále něco těžko
popsatelného chybí. Platí to pořád?
Určitě se to do jisté míry změnilo, když
Matilda letos ve čtyřech a půl roce začala chodit do školy, protože ten náš svobodný život získal určitý řád. Jinak je
život v Londýně pestrý, žije tam mnoho národností a někdy to člověk
může vnímat jako negativum, protože potkává stále
všude mnoho a mnoho
různých lidí a může to
být únavné, ale na druhé straně je právě tohle na tomto městě
nejpřitažlivější.

FOTO | L. ROBINSON, MAFRA

Slovenská zpěvačka Jana Kirschner už roky žije
v Londýně a tamní nervózní atmosféra po teroristických
útocích v Paříži ji inspiruje ke skládání nových písní.
„Jsem teď hodně emotivně naladěná. Napětí v ulicích
Londýna je silné,“ přiznává. „V kombinaci aktuálních
událostí s tím, že už jsem matkou, cítím, že jsem
v rozpoložení, ve kterém by mohla vzniknout velmi
silná deska,“ říká držitelka mnoha slovenských slavíků.
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ostražití jsme i my v Londýně
Nabízí spoustu možností, co se týká umění, škol, výchovy dětí… Mám ale občas takové své malé krize a potřebuju jít jen tak
do lesa. Přitom si o sobě myslím, že jsem
městský člověk, ale někdy jednoduše potřebuju tu naši chalupu. Myslím, že je to
důležité i pro děti. Vidím to už na tom, že
když jsme doma na Slovensku, tak jsou
mnohem klidnější a spokojené.

„

Kde tedy vlastně strávíte Vánoce?
Ještě 22. prosince koncertuji na Slovensku a potom mám takový sen vydat se do
nějaké zasněžené krajiny. Je dost možné,
že nakonec zůstaneme na Slovensku. Doufám ale, že bude sněžit, protože minulý
rok jsme byli v Londýně, kde byla sice trochu zima, ale svátky tam jsou takové jiné.
Musím říct, že nejsem moc fanoušek brit-

Na jaře bych se chtěla vrátit do Česka
na koncertní turné s mými největšími hity.

Když už zmiňujete ten klid, za dveřmi už je pomalu to očekávané období, kdy všichni zvolní…
Myslíte v prosinci? (smích) My budeme
v jednom kole, protože můj muž Eddie
Stevens je právě na turné se zpěvačkou
Rosin Murphy. V prosinci s ní pak bude
dokončovat druhé album. Já mám v prosinci také ještě nějaké koncerty, takže to
bude samá práce. Proto mám naplánovaný oddych na leden a únor. Potom bych se
na jaře chtěla po několika letech vrátit do
České republiky na koncertní turné
s mými největšími hity.

ských Vánoc, ačkoli se mi líbí, že dárky
dostávají až 25. prosince ráno. To je super
dobrodružství, protože děti se celou noc
nemůžou dočkat. Chystají pohárek cherry
a kousek koláče k oknu a těší se, až ráno
v punčoše, kterou si vyzdobily, najdou
všechny ty maličkosti a dárky. Minulý
rok byl pro nás čarovný, protože naše dcera měla první takové britské Vánoce, předtím byla ještě moc maličká. Ráno 25. prosince to byly dvě hodiny absolutního štěstí, ale mně přesto chyběl 24. prosinec.
Chyběla mi ta naše kapustnica, ryba,
všechno…

INZERCE

OBJEDNEJTE SI TÝDENÍK 5plus2

www.5plus2.cz/schrankovne

Hity s Hapkou i Nohavicou
Jana Kirschner se nebrání spolupráci s kolegy
z branže a nejednou z toho vzešly velké hity.
Píseň Bude mi lehká zem, kterou nazpívala
s Petrem Hapkou, z ní definitivně udělala hvězdu
i v Česku. Se svým krajanem Mekym Žbirkou si
zase před lety střihla anglický duet Oh me, Oh my.
Mimořádně populární se svého času v českém
éteru stala píseň První noc v novém bytě, která
vznikla ze spolupráce s Jarkem Nohavicou. Před
rokem zase okupovala první příčky hitparád
milostná balada Co bylo dál z dílny české kapely
Jelen. „Jana je pro mě osobně umělec s velkým U.
S odvahou hledat v hudbě neustále něco nového
nemá v česko-slovenské kotlině konkurenci,“
nechal se tehdy slyšet zpěvák kapely Jindra Jelen.

Jak tedy vypadal váš britský Štědrý
den? Co jste dělali?
Nic. V Británii se ten den neděje nic.
(smích) O páté hodině jsem pustila Franka Sinatru, uvařila polévku a kolem sedmé už byla Matilda unavená a chtěla si jít
lehnout, protože se nemohla dočkat zítřka. A to byl konec. Pro mě je tedy ideální

spojení slovenských i britských Vánoc.
Letos to sice budou slovenské svátky, ale
asi budu muset trošku kombinovat tradice
a dcera dostane i punčochu. Myslím, že
nejkrásnější je udržet v dětech to kouzlo,
protože Vánoce jsou fakt nádherné. Doufám, že všichni je budou mít tento rok pokojné.
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Slavičí trapasy
a překvapení
Anketa Český slavík už zažila mnohé nečekané momenty.
Vzpomínáte na vítězství „nezpěváků“ jako Leoš Mareš
či na Landův proslov s kohoutem? Minulou sobotu zase
překvapil úspěch kontroverzní kapely Ortel. Jak tyto
střípky komentuje hudební publicista Honza Dědek?

O rozruch na Slavících se v roce 2012
postaral DANIEL LANDA, který se na pódiu proměnil v kouzelníka Žita, což tento
týden vysvětlil jako krycí akci svého boje
proti islámským extremistům.

Moderátor LEOŠ MAREŠ uspěl v pěvecké anketě v roc
roce
2001, kdy ovládl kategorii Skokan roku.
Dědek: „Byla to kategorie pro umělce,
kteří od předchozího ročníku poskočili
o nejvíc příček, takže v ní v roce 2003
mohl vyhrát Jakub Smolík, v roce 2008
Iveta Bartošová a v roce 2006 Wanastowi Vjecy.
Uznejte sami, že o nikterak nová jména na tuzemské hudební scéně rozhodně nešlo. V roc
roce
2014 byla tahle kategorie zrušena.“

Dědek: „Slavík byl ve své minulosti
doprovázen kontroverzemi a vystoupení
Daniela Landy bylo jen jednou z mnoha.
Mně jeho děkovná řeč přišla zmatená
jako jeho muzikál Klíč králů, ani jedno
jsem vlastně tak úplně nepochopil.“

Porazit LUCII BÍLOU se dosud podařilo jen ANETĚ LANGEROVÉ, a to v letech 2005 a 2006.

FOTO: ARCHIV MAFRA, HERMINAPRESS

Dědek: „Aneta vzešla z historicky prvního ročníku SuperStar a její popularita byla enormní.
Navíc se povedla její debutová deska, která obsahovala několik obrovských hitů. Poté se však
vydala vlastní písničkářskou cestou, která byla často víc umělecká než komerční, což jí oprávněně vynáší ceny kritiky, ale méně už vítězství v anketě popularity.“

Současná moderátorka GÁBINA PARTYŠOVÁ se pod
přezdívkou Rebeka stala v roce 2003 Objevem roku.
Dědek: „Protože do této kategorie často zasahovali
manažeři začínajících zpěváků, byla před několika lety
složena porota, která každoročně vybere tři jména,
která jsou skutečnými objevy, a pro ty pak hlasuje veřejnost. Žádný manažer už tak do téhle soutěže nemůže
dostat svého chráněnce, což je dobře, protože se tím
zamezí vítězství ‘zpěváků’ typu Gabriely Partyšové…“

Diskutované bylo
vyřazení rappera
ŘEZNÍKA v roce 2013.
Letos se ve stejné souvislosti spekulovalo o kapele ORTEL a jejím zpěvákovi
Tomáši Ortelovi spojovaném s krajní
pravicí.
Dědek: „Nelze zaměňovat dvě věci - organizátorem kategorie Hvězda internetu
je společnost Mattoni, která má právo
stanovovat pravidla soutěže – a ta se
rozhodla, že nechce, aby její produkt byl
spojen s tvorbou Řezníka. A co se týká
Ortelu, pokud svojí tvorbou neporušuje
zákon, nelze ho v rámci demokracie vyloučit ze soutěže. Něco jiného ovšem je,
že jim lidé v sále Státní opery tleskali. Ale
třeba s poselstvím jejich tvorby souhlasí.“

Nadvládu KARLA GOTTA přerušili v novodobé historii ankety jen DANIEL HŮLKA a TOMÁŠ KLUS.
Dědek: „Byli okamžitým zjevením. Daniel Hůlka
v roce 1995 začal excelovat v Draculovi, za dva roky
vydal sólovou desku a vyrazil na turné. Byl na vrcholu popularity – velký zpěvák, charizmatický muž.
To tady dlouho nebylo. Možná pro Karla Gotta nehlasovalo dost lidí z pocitu, že beztak vyhraje. Něco
podobného se opakovalo s Tomášem Klusem.“
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Ráno pro tři proutky barborky

„

Prastarý obyčej
připomíná 4. prosince
svatou Barboru. Dívky
s ostrým nožíkem
vyrážely do sadu, aby
uřízly ovocné větvičky.
5plus2
■ TÉMA
ČR | „Po svaté Baruši střez nosu i uší!“
sice praví staré pořekadlo, ale letos má
být teplo, takže v pátek 4. prosince na
svatou Barboru určitě nezmrzneme.
Dívky se mohou v pohodě vypravit do
zahrad a sadů, jak jim doporučuje letitý
zvyk. Je potřeba uříznout třešňové nebo
višňové větvičky a dát je do vázy, aby
ještě do Štědrého dne rozkvetly.

Květy rozhodnou o svatbě
Známá autorka národopisné literatury
a výtvarnice Kamila Skopová popisuje
výjimečný den s půvabným obyčejem

Dívka musela
každý den
ráno proutky kropit
vodou ohřátou
vlastními ústy, a to
až do Štědrého dne.
Větvičku odřízneme ostrým nožem, aby mohla dobře pít. K ovocné barborce můžeme přidat i zlatý déšť nebo kočičky. FOTO | OTTO BALLON MIERNY, iDNES.cz
ve své knížce Lidová tvorba: „Něžná
Barbora měla pomoci vdavekchtivým
dívkám uhádnout, zda se brzy vdají. Za
úsvitu na svatou Barboru 4. prosince šlo
svobodné děvče do sadu pro tři višňové
nebo třešňové proutky.
Snítky pak tajně odneslo do své světničky (děvečka do chléva, kde přespávala) a uložilo na okno do nádoby s vodou. Dívka musela každý den ráno
proutky kropit vodou ohřátou vlastními
ústy, a to až do Štědrého dne. Květy rozhodly, bude-li svatba v příštím roce, či
zůstane-li dívka ještě svobodná. Zvyk

přetrvává dodnes, snad i proto, že příslib jara v bílých třešňových květech je
hezkou ozdobou vánočního stolu.“

V teple uschnou a opadají
Stará pověra tvrdila, že děvče, kterému
větvičky barborky vykvetou právě o Vánocích, se může do roka těšit na hezkého a bohatého chlapce, jenž si ji vezme
za manželku. Pokud se vám takový plán
líbí, vyrazte za barborkou v co nejchladnějším počasí, nejlépe v brzkém ránu.
Nevadí, když nestihnete právě 4. prosinINZERCE

Svaté Barboře setnul
hlavu její vlastní otec

Domenico Ghirlandaio: Svatá
Barbora s klečícím donátorem.
Obraz vznikl okolo roku 1473.
ČR | Panna a mučednice Barbora
z Nikomédie patří ke čtrnácti svatým pomocníkům vzývaným v těžkých chvílích, například při morových epidemiích. Zřejmě žila na
konci třetího století v dnešním Turecku, na jižní straně Černého moře.

Byla krásnou a vzdělanou dcerou
zámožného Dioskura. Chodila mezi
křesťany, kteří se schovávali před císařským pronásledováním. Její otec,
fanatický nepřítel křesťanů, však nechal u svého domu postavit věž, aby
do ní mohl dceru zavřít. Když při
stavbě na čas odjel, Barbora dělníkům přikázala, aby místo dvou oken
udělali tři. Otci pak vysvětlila, že jde
o symbol Svaté trojice.
Od toho okamžiku čekalo Barboru ponižování, týrání a utrpení. Otec
ji nechal zbičovat, místodržící nařídil bití kyji, pálení pochodněmi a dokonce uříznutí jejích prsů. Znetvořenou Barboru pak hnali ulicemi. Objevil se však anděl z nebe a zakryl
její krvácející tělo bílým oděvem.
Když tyrani mučením ničeho nedosáhli, rozhodli se Barboru popravit.
Cestou na popravu údajně vzala do
ruky větvičku, která pak uprostřed
zimy rozkvetla. Barboru nemilosrdně setnul mečem její vlastní otec Dioskuros. Sotva ale odložil vražedný
nástroj, zabil ho blesk z nebe.
Svaté Barboře je v Česku zasvěcena řada kostelů. Nejznámější je kutnohorský chrám svaté Barbory. (zr)

ce, nic se neděje. Uříznuté větvičky třešní, višní, jabloní, hrušní, meruněk či
švestek ale neberte hned do obýváku.
Nechte je odpočinout a zvyknout si na
teplotu nejprve na chladnějším místě.
Pár hodin vydrží ve studené předsíni, ve
sklepě či v dílně. Teplo a sucho jim vůbec nesvědčí, pupeny totiž rychle zaschnou a nemusí vůbec vykvést. Větvičky pak šikmo seřízněte a ve váze s vodou přeneste do pokoje. Ale nepatří k topení, postavte je dál a nezapomeňte každý den pečlivě rosit.
Aby vám rozkvetlá barborka dělala
radost po celou dobu vánočních svátků,
měla by mít ve váze odraženou vodu
a dostatek světla.
(kor, iDNES.cz)

12 4. prosince 2015

Česká republika

Na vrácení dárku není moc času.
Abyste v hektickém čase předvánočních nákupů
a úklidů nesmetli kromě prachu také svůj vlastní
zdravý rozum a svá práva zákazníka, přinášíme vám ve
spolupráci s předsedkyní Sdružení obrany spotřebitelů
– Asociace Gertou Mazalovou poradnu, ve které
vysvětlíme, na co si dát pozor při nakupování dárků.
5plus2
■ RÁDCE
Vrátit zboží v kamenném
obchodě nejde tak snadno
Uvědomte si, že pro kamenné obchody
platí jiná pravidla než pro ty internetové.
Když dárek koupíte v klasickém obchodě, nemáte ze zákona právo na odstoupení od smlouvy, tedy vrácení zboží, bez
udání důvodu. Je tedy pouze na dobré
vůli prodejce, zda vám umožní nevhodný dárek vrátit. Reklamovat u něj můžete jen takové zboží, které má nějakou
vadu. Ovšem nebojte, bývá obvyklé, že
kamenné prodejny umožňují vrácení

zboží či jeho výměnu hlavně u oblečení
celkem běžně. V takovém případě však
podmínky vrácení určují sami obchodníci. Můžou tedy požadovat nejen to, že
zboží musí být nepoškozené a oblečení
nenošené, ale třeba i originální krabici.

Na vrácení nákupu máte
u e-shopů čas 14 dní
Při nakupování v elektronických obchodech si musíte dávat pozor hlavně na to,
abyste nezmeškali lhůtu na odstoupení
od smlouvy, tedy na vrácení zboží bez
udání důvodu. Lhůta trvá 14 dní a začíná
běžet již ode dne převzetí zboží. To znamená, že pokud nakupujete dárky již
nyní, tak až je budete rozbalovat pod váReklamy na nás útočí na každém kroku. Při koupi dárku se ale vyplatí nespěchat a uvědomit si, na co si dávat pozor.
ILUSTRAČNÍ FOTO | 2x SHUTTERSTOCK
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Kvalitní brýle, poctivou cenu,
odbornou radu, osobní přístup,
profesionální zpracování a servis.
To vše najdete u živnostníků - očních optiků.
Jen oni vám za vše ručí svým jménem.

nočním stromkem, lhůta už uplyne a vy
tak zboží nebudete moc jen tak vrátit, pokud není vadné. Jestliže ale termín stihnete, můžete od kupní smlouvy odstoupit i bez udání důvodů. Poštovné na vrácení dárku hradí spotřebitel – tedy vy,
prodejce je však povinen vrátit spotřebiteli cenu zboží včetně nákladů na dodání, ovšem jen do výše ceny nejlevnějšího
způsobu dodání, které podnikatel nabízí.

Obal není součástí výrobku,
schovávat jej nemusíte
V případě odstoupení od smlouvy uzavřené s e-shopem ve správné lhůtě
nemá prodejce právo na vrácení zboží
v originálním obalu, protože obal není
součástí výrobku. Zboží se však samo-

zřejmě musíte vratit nepoškozené, odpovídáte totiž za snížení hodnoty zboží,
které vzniklo kvůli tomu, že jste s ním –
úředně řečeno – „nenakládali s ohledem
na jeho povahu a vlastnosti“. V praxi to
tedy znamená, že není dobré například
zkoušet řezat novým nožem plechovky,
jen abyste si zkusili, zda to jde.

Pozor na výjimky, DVD
ani PC hry jen tak nevrátíte
Některý druh zboží nemůžete vrátit ani
v e-shopu. Jde třeba o zboží, které jste
vyndali z hygienického uzavřeného obalu, například erotické zboží. Stejně tak
nemůžete vrátit počítačové hry, hudební CD či filmová DVD, pokud jste porušili jejich originální obal.

Kde reklamovat zboží, když prodejce zanikne?

Máte i vy SvÉHO OčníHO Optika?
Informace o brýlích, brýlových
i kontaktních čočkách, očních
vadách a všem ostatním
z oboru OČNÍ OPTIKA
naleznete na:

www.zkcoo.cz

Nedávno jeden z řetězců hobby marketů oznámil odchod z českého trhu a svým
zákazníkům sdělil, aby uplatňovali své reklamace do uzavření provozoven. Co ale se
zbožím, které se rozbije později? „Prodejce odpovídá za své závazky, dokud trvají a sám
existuje,“ říká Miloš Borovička, právní poradce časopisu dTest. „Pro spotřebitele je to sice
komplikovanější, ale stále může reklamovat například na adrese sídla společnosti,“ dodává.
Reklamaci ani není třeba uplatňovat osobně, zákon to nevyžaduje. „Stačí poslat e-mail
nebo dopis, popsat vady, přiložit fotografie a vyzvat společnost, ať zákazníkovi sdělí, kam
má zboží přivézt,“ vysvětluje Borovička a radí: „Pokud se neozvou, běží třicetidenní lhůta
na vyřízení, po jejímž uplynutí má zákazník právo odstoupit od smlouvy.“
Jiná situace nastává při zániku společnosti. Záleží na tom, jak k němu konkrétně dojde.
„Je obvyklé, že jedna společnost koupí druhou a takzvaně fúzují, tedy spojí se,“ říká
Borovička. „Pak závazky původní společnosti většinou přechází na novou jako na právního
nástupce. Věřitelé, tedy i zákazníci, nesmí být změnou vlastnických vztahů dotčeni.“
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Pod stromkem už bývá pozdě
Na vyřízení reklamace má
obchod maximálně 30 dní
Pokud zboží reklamujete kvůli závadě,
prodejce vás nemůže jen tak odbýt. Případné zamítnutí reklamace musí písemně zdůvodnit. Na vás je, abyste mu zboží vrátili včetně kompletního příslušenství. Opět ale samozřejmě platí, že příslušenstvím není obal, taková povinnost není stanovena žádným zákonem.
Reklamace včetně odstranění vady
musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů
ode dne uplatnění reklamace, pokud
jste se s obchodníkem nedomluvili na
lhůtě delší. Jestli vám prodejce do této
doby neodpoví, můžete od kupní smlouvy zcela odstoupit a obchodník vám
musí vrátit celou výši kupní ceny.

sám za nic osobně neodpovídá, pouze
zprostředkovává prodej. Prodejce bývá
většinou ze zahraničí. Pokud je
z některého státu Evropské
unie, tak se v případě nesrovnalostí můžete domáhat svého práva za pomoci Evropského spotřebitelského
centra, ovšem jestliže je
ze země mimo Unii,
tak se prakticky ničeho nedomůžete a zboží
reklamovat nebo od kupní
smlouvy dokonce odstoupit
bývá často neřešitelný problém.
Své o tom vědí v poradnách pro
spotřebitele, kde se tyto případy
zvláště před Vánocemi řeší velmi
často.

Pozor od koho nakupujete,
mimo EU můžete mít problém

Lichváři útočí, váš úvěr
můžou přeprodat jiným

Zjistěte si, od koho vlastně nakupujete.
V případě internetových obchodů se totiž vyplatí rozklíčovat, kdo je skutečný
prodejce a kdo jen zprostředkovatel. Je
to důležité proto, že zprostředkovatel

Právě v těchto týdnech před Vánocemi přibývá reklam a nabídek
jak ze strany standardních úvěrových společností, tak i pochybných lichvářů. Lákají vás na sloga-

ny ve stylu „Výhodné půjčky bez záruky a ihned“ či „Dopřejte si bohaté Vánoce“. Pokud úvěr opravdu potřebujete,
bývá bezpečnější se obrátit na známé a prověřené úvěrové společnosti či na banku, ve
které máte svůj
běžný účet.

Před podpisem úvěrové smlouvy nezapomeňte na důsledné ověření všech podmínek, hlavně je nutné si dobře spočítat, kolik ve skutečnosti musíte společnosti vrátit – tedy je třeba započítat
RPSN, smluvní skryté poplatky, a zohledněte i to, zda společnost může pohledávku přeprodat někomu dalšímu.

Když nevíte, co dělat,
obraťte se na odborníky
Nevíte-li si rady, nebo už řešíte konkrétní rozpor s prodejcem, můžete se obrátit
na různé spotřebitelské bezplatné poradny. Jejich seznam i pracovní dobu najdete například na internetové adrese
www.asociace-sos.cz. Volat můžete
také na telefonní linku této asociace
900 10 10 10, ovšem ta je zpoplatněna
10 Kč za minutu hovoru. Potřebujete-li
získat na zboží znalecký posudek, seznam soudních znalců pro jednotlivé
obory lze nalézt na portálu www.justice.cz. Je možné se také obrátit na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz),
kde jsou kontakty i na jednotlivá pracoviště podle krajů a měst.
(mb)

INZERCE

Elektřina a plyn
od jednoho
dodavatele
nám šetří čas
i peníze
Odebírejte elektřinu i plyn od ČEZ. Vedle výhodné
elektřiny pro vás máme plyn ČEZ S ODMĚNOU,
který je každý rok levnější, a uspoříte až 10 %.
Navíc všem, kdo topí zemním plynem,
dáme bonus do výše 2 000 korun.
Zavolejte na naši Zákaznickou linku nebo
se zastavte v některém z našich kontaktních míst.
Pomůžeme vám ušetřit.
www.cez.cz/odmena
Zákaznická linka 371 100 100

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ
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Největší požáry dějin lidstva
Přesně před sto lety
zachvátily obří požáry
Sibiř. V těchto dnech
právě hoří Indonésie.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Zatímco evropský tisk probírá útoky islámských teroristů, přední strany
novin v Indonésii ovládají jiné zprávy.
Obrovské požáry deštného pralesa se totiž nekontrolovaně šíří zemí už několik
týdnů. „Indonésie se kvůli katastrofě
a ničivým požárům stala po Číně a USA
třetím největším znečistitelem světového ovzduší,“ píše indonéský deník
Jakarta Post.
Oblast zasažená požáry má více než
5 tisíc kilometrů, což je pro představu
vzdálenost z portugalského Lisabonu
do íránského Teheránu či do kanadského Montrealu – tedy jako kdyby hořely
lesy napříč celou Evropou, přes Turec-

ko a ještě pár set kilometrů do sousedního Íránu. Celková rozloha požářišť čítá
kolem 3 milionů hektarů, což je víc než
třetina rozlohy České tepubliky.
Světový tisk hovoří o ekologické katastrofě. Dílčích požárů je podle snímků
z družic americké NASA až 100 tisíc
a kouř dusí nejen čtvrt miliardy Indonésanů, ale i okolní státy Singapur,
Malajsii, Thajsko a Filipíny.
Na některých místech je viditelnost
pouze 50 metrů, kouř působí akutní onemocnění dýchacích cest téměř půl milionu obyvatelům Indonésie a tisíce jich
musely být hospitalizovány v nemocnicích. „Není to jen ekologický problém,
ale také katastrofa pro zdraví obyvatel.
Když je ovzduší takhle špatné, i ekonomická aktivita země jde drtivě dolů,“ podotkl ředitel sekce lesů Institutu světových zdrojů Nigel Sizer.

Vypalují deštný prales
Ničivé požáry nezpůsobily žádné přírodní živly, ale sami Indonésané. Kvůli poptávce po palmovém oleji pěstují tuto
monokulturu ve velkém. Aby měli kde,
vypalují prales, čímž získávají zeměděl-
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HLAVY A KRKU

„

Turismus v postižených oblastech Indonésie téměř přestal existovat. Na některých ostrovech už dva měsíce neviděli slunce.
FOTO | iDNES.cz
skou půdu. „Musíme to zastavit. Nesmíme dovolit, aby deštné pralesy zmizely
kvůli pěstování monokultur, jako jsou
palmy olejné. Vláda přestane vydávat
povolení na jejich pěstování,“ prohlásil
prezident Indonésie Joko Widodo.

Orangutani na ústupu
Požáry zasáhly i populace orangutanů,
kteří žijí jen v Indonésii a jejich počty
klesají právě kvůli ničení deštných pralesů. Velký počet jich při požárech zemřel, další desítky utíkaly směrem k lidským obydlím. Symbolem indonéských
požárů se stala i samice orangutana, která utíkala s mládětem před plameny.
Když polomrtvá doběhla k místní vesni-

ci, lidé po ní začali házet kameny. Nakonec ji zachránili aktivisté, bez jejich zásahu by samice i mládě nejspíš zemřely.

Indonésie se
stala třetím
největším znečistitelem
světového ovzduší.
Kvůli ohni byly zavřené školy, turismus v postižených oblastech téměř nefungoval a lidé začali protestovat. Na určité množství smogu jsou totiž zvyklí,
ale na některých ostrovech už neviděli
dva měsíce slunce.

PROTONOVÁ LÉČBA
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KTERÁ ROZZÁŘÍ
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Volejte zdarma

S O U T Ě Ž 800 700 709
O 5 000 Kč NA
www.proficredit.cz/
stedrevanoce

KUCHTY.CZ
Objevte knihy plné báječných receptů

Protonová terapie je šetrnější ke zdravé tkáni
než běžné ozařování. Při léčbě nádorů v oblasti hlavy
a krku zachová zrak, sluch i chuť.
www.ptc.cz

VOLEJTE: 222 999 000

PIŠTE: pacient@ptc.cz

Knížky ve tvaru produktů koupíte
na našem webu www.kuchty.cz za 194 Kč.
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Finanční poradna

USA 1871

Jak si půjčit bezpečně
nejen na Vánoce

Když 8. října 1871 vypalovala skupina dělníků les, aby bylo místo
na železnici a farmářskou půdu,
malý řízený požár lesa se rozhoříval
klidně. Během chvíle ale studená fronta přinesla prudké poryvy
větru o rychlosti přes 100 kilometrů
za hodinu. V tu chvíli došlo k „přírodnímu jadernému výbuchu“
a lesy ve státech Oregon a Michigan na východě USA zachvátila ohnivá bouře. Zemřelo 1 500 až 2 500
lidí, velká část obětí shořela nebo
nešla identifikovat. Dodnes je to
nejvíc úmrtí způsobených požárem
v historii Spojených států.

SIBIŘ 1915
Velké požáry Sibiře roku 1915 jsou zřejmě největšími
ničivými požáry zaznamenanými v novodobé historii.
Při této katastrofě byl zničen les na ploše 12 milionů
hektarů (rozloha Česka je asi 8 milionů hektarů,
pozn. red), většina porostů zcela lehla popelem. Kvůli
suchu byly porosty tajgy, ale i nezměrné plochy rašelinišť zcela vysušeny, prohořívaly až do dvou metrů
pod zem. Hustý kouř vystoupal do výšky až 12 km,
viditelnost se v místě katastrofy snížila na 4 až 20
metrů. Následkem hustého dýmu se snížilo sluneční
záření a průměrná teplota klesla o 10 °C. Díky odlehlosti území nezaznamenaly obydlené oblasti větší
problémy, ztráty na životech byly mizivé.

INDONÉSIE 1997 A 1998
Obří požáry nejsou v Indonésii
nic nového. Jeden z největších
požárů světa za posledních 200
let zde propukl i v letech 1997
– 98, který, stejně jako letos,
způsobili farmáři vypalováním
pralesa pro získání zemědělské
půdy, potřebné zejména kvůli
pěstování monokultury palmy
olejné. Tehdy shořelo území
velké jako celé Česko a polovina
Slovenska k tomu, zemřelo kolem 1 tisíce lidí. Kromě Indonésie
postihlo znečištění i okolní státy
jako Malajsie, Singapur, Thajsko
a Brunej.

INZERCE

Požáry v Indonésii roku 1997 způsobily značné znečištění atmosféry.

Vánoce se blíží, potřebujte peníze
a vybíráte, kde si půjčit? Jak najít seriózního poskytovatele půjček radí
Tomáš Konvička, obchodní ředitel
společnosti Fair Credit, specializující se na drobné nebankovní půjčky.
Pokud jste se rozhodli sjednat
si nebankovní půjčku, rozhodně si
dejte dobrý pozor na to, od koho si
půjčujete. Solidní společnost přitom
lze poznat hned podle několika ukazatelů. Nejprve si vyhledejte, zda má
vlastní webové stránky, na nich logo
a uvedené kontakty včetně sídla společnosti. Na různé anonymní nabídky
raději zcela zapomeňte.
Spolehlivá irma mívá i svou bezplatnou zákaznickou linku, na které
se můžete na cokoliv k půjčce zeptat
a zažádat o ni. Přímo na webu si pak
online kalkulačkou můžete svůj úvěr
předběžně propočítat. Zjistíte tak výši
splátek, úrok, RPSN a případné další
náklady půjčky.
Sjednání půjčky by s vámi následně
měl řešit obchodní zástupce společnosti. Ten se po telefonické domluvě,
nebo po vyplnění on-line formuláře,
dostaví až k vám domů. Právě v komunikaci s obchodním zástupcem je
samotné těžiště celého procesu sjednávání půjčky – zástupce by s vámi
měl celou smlouvu projít a zodpovědět veškeré vaše otázky. Za žádných
okolností byste neměli podepisovat
nic, čemu stoprocentně nerozumíte,
abyste si kromě dárků nenadělili i nějaký problém.
www.faircredit.cz
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Proti chřipkám
i bylinkami

ILUSTRAČNÍ FOTO | SHUTTERSTOCK

Boj vlastního těla
s virovou chřipkou,
ale i s nachlazením
můžete podpořit
přírodními preparáty.
Například z echinacey.
ČR | Že vhodnou prevencí proti neduhům spojeným se zimními plískanicemi
je například otužování, to vám poví každý. Zastánci přírodních léčiv k tomu ale
dodají i další tipy, například bylinkové
tinktury.
„Ty jsou vhodné hlavně jako prevence v době, kdy člověk nemá zdravotní
problémy, ale blíží se chřipkové období,“ vysvětluje Radomír Wojnar, fytoterapeut a provozovatel bylinné poradny
v Lučné na Frýdecko-Místecku. „Často
používaná je tinktura z bylinky echinacea neboli z třapatky, což je velmi cenná bylinka v lékařství,“ říká Wojnar
s tím, že podobné tinktury lze sehnat
nejen ve specializovaných prodejnách
s bylinkami, ale i v mnoha klasických lékárnách. „Tinktury jsou vlastně bylinky
rozpuštěné v alkoholu. Nejsou tam žádné přídavné látky ani konzervanty, vše
konzervuje alkohol,“ podotýká.
Pokud už ale nachlazení či jiný podobný neduh skutečně propukne, tinktury byste podle Radomíra Wojnara měli
nahradit čaji. Odborníci doporučují čajové směsi, které díky tomu, že je v nich
obsaženo více bylinek, pomáhají organismu z více stran.
A jakou směs si můžete v klidu připravit sami doma? „Použijte echinaceu, neboli již zmiňovanou třapatku, dále yzop
lékařský a tymián. Od každé této bylin-

ky si kupte tak 100 nebo 150 gramů
a smíchejte je stejný dílem. Čaj z této
směsi užívejte dvakrát denně po dobu
nejméně tří týdnů,“ popisuje recept Radomír Wojnar.
Jednou z dalších forem přípravy bylinných tinktur je takzvaná gemmoterapie, při níž se látka získává z pupenů
rostlin. „Rostlina totiž v pupenech přechovává svůj genetický potenciál, proto
v nich shromažďuje nejcennější látky.
Ty pak tělo zotavují a současně vytváří
i obranný mechanismus a prevenci proti
nemocem,“ říká Wojnar.
Organismus můžete podpořit také sirupem z jitrocele. Ten se dá také snadno
koupit, nebo si jej na příští zimu můžete
v létě připravit vy sami doma.
(jos)

MAMINKY
SI NEMOH
MAMINKY
SI BEROU VICKS
NOVINKA
VELKÉ BALENÍ
14 SÁČKŮ

„Babské rady“
Jedna z „protichřipkových“ trochu
bizarních rad našich prababiček
zněla tak, že nemocný si má dát
tvaroh na nohy, obléknout ponožky
a zůstat v tom pokud možno celý
den, ideálně i v práci.
„O tom jsem nikdy neslyšel
a musím říct, že bych vedle
takového zaměstnance opravdu
sedět nechtěl,“ směje se
fytoterapeut Radomír Wojnar a
dává jinou radu. „Když rozproudíte
krev, nakopnete imunitu. Takže ve
chvíli, když už na vás něco takzvaně
leze, dejte si večer na půlhodiny
nohy do horké koupele a přidejte
aromatickou sůl. Tato procedura
krev rozproudí, čímž se posílí
imunita,“ radí Wojnar. „Výborná
je i cibule naložená v medu nebo
bezinková šťáva,“ uzavírá.

HORKÝ NÁPOJ PRO ÚLEVU OD PŘÍZNAKŮ
CHŘIPKY A NACHLAZENÍ
Vicks SymptoMed Classic je lék k vnitřnímu užití. Před užitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o.
Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8, www.teva.cz
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Věra Martinová:
Slepice přede
mnou utíkaly

Písnička Srdcem jsi zůstal u koní
vznikla pro televizi. „Pobavilo mě,
jak jsem sypala slepicím zrní. Místo
toho, aby je to přilákalo, utíkaly přede mnou,“ zavpomínala Věra Martinová na natáčení videoklipu k této
písničce. Partnerem před kamerou jí
byl herec Vladimír Kratina.
Za svou country orientaci paní Věra
vděčí dvěma rokům, kdy u nás byl
povolen skauting. Považuje je za nejkrásnější léta svého dětství. Písnička
Srdcem jsi zůstal u koní vznikala
pod vedením Václava Zahradníka,
se kterým Martinová natočila několik písniček do různých televizních
pořadů.
Celý den jsi u svých ohrad,
kde tě dohoním,
musím to prohrát,
srdcem jsi zůstal u koní...
(Hudba: Pavel Krejča,
text: Eduard Krečmar)
Dnes se vydáme po stopách učitelky
Josefíny, kterou proslavil Petr Spálený. Poslouchejte rozhlasovou podobu Hudebního kalendáře v 11:30 na
rádiu Český Impuls. Bonusový program Ráááádia Impuls vysílá na středních vlnách, AM 981 kilohertzů,
nebo na www.ceskyimpuls.cz. (tom)
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Jádro kapely Mandrage
spolu hraje od dětství
Už týden boduje na
hudebním trhu nové
album plzeňské partičky
Mandrage Potmě jsou
všechny kočky černý.
Kluci z kapely zatím
čerpají koncertní pauzu.
Publikum jim už ale chybí.
ČR | Poslední koncert odehrála kapela
Mandrage na konci srpna a znovu na pódia se chytají až v únoru. Klávesista
František Bořík ale přiznal, že po vystupování už se kapele stýská. Dokonce si
našel náhradní práci. „Od příštího týdne
budu roznášet kafe,“ překvapil ve vysílání Rádia Impuls.
Mandrage se může pochlubit opravdu pestrou škálou fanoušků. „Když
jsme začínali a klukům v kapele bylo kolem sedmnácti, tak na nás chodily hlavně holky. Dnes je to taková směska neidentifikovatelných různých lidí. A právě za ně jsme nejvíc vděční,“ pochvaloval si další člen Mandrage Pepa Bolan.
Muzikanti ve vysílání u Impulsových
také zavzpomínali, jak skupina vlastně
vznikla. „V roce 2001 spolu Mates –
náš bubeník, a Víťa hráli na oslavě narozenin svých otců. Bylo jim tehdy jedenáct dvanáct let a do té doby se vůbec
neznali. Právě na té oslavě se tak nějak
dali dohromady a hrají spolu doteď,“ vylíčil stručně prapočátek budoucí kapely
Bořík. „V roce 2003 jsem se přidal já
a o něco později dorazil právě Franta,
který Matyáše znal ze školy,“ doplnil
svého parťáka o třináct let starší Bolan.

Mandrage patří v posledních letech mezi nejpopulárnější kapely v Česku.
Na snímku zpěvák a kytarista Pepa Bolan.
FOTO | PETR LEMBERK, MAFRA
Z Boříkova vyprávění bylo ale následně jasné, že chlapci rozhodně nebyli
zrovna studijní typy. „Chodil jsem
o rok výš, jenže jsem propadl do třídy
k Matesovi. Následující rok ale propadl
Mates ještě o rok níž, takže rovnováha
zůstala zachována,“ vtipkoval.
Veselo bylo i v momentu, kdy se v pořadu Haló, tady Impulsovi dostalo na
téma ženy. Šestadvacetiletý klávesista
přiznal, že nepatří mezi vybíravé muže.
„Já mám ženy rád. Líbí se mi vlastně

všechny,“ smál se. Ženatý Pepa Bolan
má, co se týče něžného pohlaví, zdá se,
jasno. S dětmi je to ale horší. Přesněji řečeno s jejich počtem. „Je to jak kdy.
Mám buď dvě děti, nebo tři,“ mátl moderátory devětatřicetiletý Bolan a vzápětí
své rodinné poměry vysvětlil. „Dvě děti
jsou mé a jsem si tím jistý. A pak mám
ještě jedno, které jsem dostal jakoby darem od své paní, a to není moje, protože
ho má ze vztahu předešlého,“ uvedl vše
na pravou míru.
(vrm)

INZERCE

Smlouvu o půjčce vám
pošleme domů
Můžete si ji tak v klidu pročíst a vše důkladně promyslet.
Půjčíme vám od 10 000 Kč do 180 000 Kč.

Zavolejte si zdarma o telefonní půjčku na nonstop linku 800 261 111

Užívejte si své radosti.
U nás si vybere každý. Akční nabídka platí do 14. 12. 2015.

Oblíbená elektrická
manikúra

Analyzační váha

Beurer MP 41

• maximální nosnost 150 kg
• měří hmotnost, tuk, vodu,
svalovinu a kosti v těle
• odnímatelný displej
pro přesné měření
horní poloviny těla

Beurer BF 100

• sada určena k manikúře
i pedikúře
• součástí je 7 safírových
nástavců a pouzdro
• chod doleva i doprava,
2 rychlosti - rychlost 3800
až 4600 ot./min

Sleva

50 %

890 Kč

Provoz na
síťový adaptér

MOC: 1 790 Kč

Sleva

Akční
cena

Sleva

Znáte
z TV

43 %

2 990 Kč
MOC: 5 300 Kč

Mop set
s nášlapným
rotačním systémem

Rotační mop set
Spontex Express systém
• rotační systém zajišťuje účinné
vyždímání mopu do požadované
vlhkosti
• ruce nepřijdou do kontaktu s vodou
• rozměr mopu 33×14 cm
• vhodný pro všechny
druhy podlah
• cena náhrady 199 Kč

Leifheit Clean Twist Systém
XL+ čistič 1 l zdarma
• pohyblivý kloub
• záběr mopu 42 cm
• pro všechny typy podlah
• vyměnitelná náhrada
• lze prát v pračce

Sleva

35 %

Záruka
3 roky

1 099 Kč

899 Kč

Tlakový hrnec
6 l + dárek

Pekáč se skleněnou
poklicí Stone

Tefal Clipso Essential P4424734

Lamart LT1052

• kvalitní nerezová ocel 18/10
• třívrstvé sendvičové dno
• 5 pojistek
• záruka 10 let na kovové části
pso
• dárek - dětský tlakový hrnec Clipso

• vnitřní povrch odolný proti
oděru a připalování
• poklice z odolného skla
s parním ventilem
• 39×21×16 cm
• objem 7,5 l

MOC: 1 690 Kč

40 %

MOC: 1 499 Kč

Sleva

14 %

Sleva

30 %

2 999 Kč
MOC: 4 299 Kč

1 049 Kč

Doprava zdarma

Chcete nakoupit na splátky?

při objednávce nad 1 000 Kč

Žádný problém, vše vyřešíte z pohodlí domova

LED TV v oblíbené
úhlopříčce

Metrová Smart
TV s Wi-Fi

ECG 32 LED 731 PVR

Philips 40PFH5300/88

• HD ready rozlišení
• 100 Hz XPR
• TV tuner HD DVB-T
• nahrávání na USB
• Timeshift • USB přehrávač
• české menu • PC vstup VGA
• 2× HDMI • SCART
• rodičovský zámek

81

• Full HD rozlišení
• TV tuner DVB-T/C
• 200 Hz PMR
• www prohlížeč • Wi-Fi
• HbbTV • Miracast
• záznam na USB • USB/DLNA
přehrávač • 2× USB
• LAN

cm

en. třída B

102 cm

en. třída A+

5 499 Kč

10 490 Kč

Smart TV
s ostrým obrazem

Velká Smart TV s Wi-Fi

MOC: 5 999 Kč

MOC: 10 999 Kč

Sony BRAVIA
KDL-48R550C

Znáte
z TV

121

cm

• Full HD rozlišení
• Motionﬂow XR 100 Hz
• TV tuner DVB-T/C
• Wi-Fi • Miracast
• nahrávání na USB • HbbTV
• USB/Home Network
přehrávač • YouTube
en. třída A++

Panasonic VIERA TX-50CS520E
• Full HD rozlišení
• 100 Hz BMR
• TV tuner DVB-T/T2/C
• www prohlížeč
• USB/DLNA přehrávač
• HbbTV
• In-House TV
Streaming (klient)

126 cm

en. třída A+

14 990 Kč

13 990 Kč

MOC: 15 990 Kč

MOC: 16 990 Kč

Dokonalý zážitek
z poslechu

Nejnižší
cena
na trhu

Vychutnejte si oblíbenou
hudbu u Vás doma

Philips SHL3565BK

Pioneer X-EM12

• 40mm neodymové reproduktory
• nastavitelné náušníky
a sluchátkový oblouk
z nerezové oceli
• uzavřený akustický systém
• měkké polstrování
• mikrofon a ovladač
• kabel délky 1,2 m

• přehrává běžná CD,
MP3-CD i CD-R/RW
• výkon 30 W
• vstupy Audio in, USB
• digitální FM tuner
s funkcí RDS
• budík, časovač, hodiny
• dálkový ovladač

1 111 Kč

2 690 Kč

Akce

MOC: 3 390 Kč

MOC: 1 899 Kč

Delší záruční doba

Chcete nakoupit na splátky?

Prodlužte si standardní záruku až o tři roky

Žádný problém, vše vyřešíte z pohodlí domova

Zákazníci
doporučují

Potěšte maminku
novou pračkou
Whirlpool AWS 63013

58 %

MOC: 14 990 Kč

6 kg prádla
1000 ot./min

1 799 Kč
MOC: 2 699 Kč

Mikrovlnka
za hubičku

Barevná skleněná
konvice

Sencor SMW 2917

Orava VK-3617 G,O,R

• ohřev a rozmrazování
• 5 úrovní výkonu
• časovač 30 minut
• akustická signalizace
• integrované madlo

• netradiční zelené zabarvení
• výkon 200 W
• světelná signalizace zapnutí
• ochrana před ohřevem vody
• automatické vypínání
při dosažení bodu varu
• bezpečnostní tepelná pojistka
• výklopné víčko
• otočný podstavec o 360°

Sleva

29 %

1 199 Kč

Objem
42 l

33 %

• 6 funkcí trouby
• regulace teploty 100–250 °C
• vnitřní osvětlení
• časovač 60 minut
• v příslušenství pečící plech,
rošt, otočný rožeň

Sleva

6 289 Kč

Sleva

Professor PT 420B

45 cm

• 18 programů včetně programu
pro světlé i tmavé prádlo
• 6. smysl Colours pro úsporu
vody, energie a času
• displej
• Eco monitor - informuje o spotřebě
• odložený start
• funkce pro zkrácení programu praní
en. třída A+++

Minitrouba
pro babičku

Objem
17 l

MOC: 1 699 Kč

Sleva

43 %

Novinka

399 Kč
MOC: 699 Kč

Odvlhčovač

Skleněná
varná konvice

Rohnson R-9116
• výkon odvlhčování (35 °C 80 % RV):
16 litrů/den
• vhodné pro místnosti do 80 m²
• objem sběrné nádoby
na kondenzát 3,5 l
• nastavitelný časovač 2–4 hod
• nastavení 35–80 % úrovně
vlhkosti vzduchu
• automatické spuštění
po výpadku napájení
• kontinuální odvodnění

Rohnson R-771

Sleva

17 %

Záruka
4 roky

• příkon 2000 W • objem 1,7 l
• 360° otočný kruhový podstavec
• modrá LED světelná indikace
vnitřního prostoru
• voda uvařená ve skleněné
konvici je bez zápachu
• omyvatelný ﬁltr proti vodnímu
kameni
• bezpečnostní pojistka proti přehřátí

27 %

579 Kč

4 799 Kč
MOC: 5 790 Kč

Sleva

MOC: 799 Kč

Doprava zdarma

Přes 150 000 druhů zboží skladem

při objednávce nad 1 000 Kč

Vybírejte na www.MALL.cz

Sada 65 ks
nářadí v kufříku

Výkonný
multifunkční vysavač

Fieldmann FDG 5003-65R

Kärcher MV 3 (WD 3)

• 3/8“ palcová ráčna
s nástrčnými hlavicemi
• 3 druhy kleští
• sada imbusových klíčů
• sada šroubováků

• příkon 1000 W
• 17litrová nádrž
• vysávání suchých a mokrých
nečistot bez výměny ﬁltru
• funkce fukaru
• délka kabelu 4 m
• hmotnost 5,5 kg

1 499 Kč

TIP

1 749 Kč

MOC: 1 980 Kč

MOC: 2 090 Kč

Set nerezového dřezu
a pákové baterie

Pro štěňata
s citlivým
trávením

Pyramis ET 78 SEMIFLAT
+ ACCEL MICRO

Optima Nova Dog Puppy
Digestive 12 kg

• hloubka dřezu 150 mm
• průměr výpustě 60 mm
• minimální šířka skříňky 450 mm
• z nerezové oceli od Thyssen Krupp
• PU těsnění na spodním obvodu dřezu
• součástí balení příslušenství
pro instalaci a sifon

1 590 Kč

• kompletní granulované krmivo
pro štěňata všech plemen
• obsahuje králičí maso

1 674 Kč

Novinka

MOC: 1 989 Kč

Bezpečné procházky
za šera i za tmy

Konzervy pro
kočičí gurmány

Akinu svítící obojky

Gourmet Gold paštika
s tuňákem 24× 85 g

• velmi kvalitní svítící obojky
• až 80 hodin nepřetržitelného
svícení

• pro dospělé kočky
• konzervy s lahodnou
paštikou s tuňákem

Sleva

náš

již od

náš

TIP

219 Kč

299 Kč

38 %

Výhodné
balení

MOC: 489 Kč

Doprava zdarma

Přes 150 000 druhů zboží skladem

při objednávce nad 1 000 Kč

Vybírejte na www.MALL.cz

Změna cen vyhrazena, za tiskové chyby neručíme. Nabídka platí od 4. do 14. 12. 2015.

sobota 5. prosince 2015

www.5plus2.cz

ČT1
7.10

Polopatě 8.00 StarDance VII... kolem
dokola 8.05 Náhrdelník (10/12) 9.00
Gejzír 9.30 Jestli jednou odejdu. TV
adaptace (ČR, 1985) 11.05 Všechnopárty

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.00
15.20
16.45
17.35
18.25
18.55
19.00
19.45

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Černokněžník
Pohádka o splněných přáních
Ať žije nebožtík
Příběhy slavných... V. Lohniský
To je vražda, napsala III
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
6.15
6.40
7.05
7.35
8.05
8.30
8.55
9.25
10.25
11.00
13.40
15.05
17.05
17.25
18.15
19.30

Oggy a Škodíci
Jake a piráti ze Země Nezemě (3)
Král džungle II (16)
Návrat do budoucnosti II (12)
Show Toma a Jerryho (23)
Jak vycvičit draky II (11)
Comeback
Koření
Volejte Novu
SuperStar
Výměna manželek III
Bejvalek se nezbavíš
Tipy ptáka Loskutáka
Rady ptáka Loskutáka
Comeback
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

POHÁDKA
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Prima
6.45
7.45
8.50
10.00
10.25
10.55
13.05
15.05
17.05
18.10
18.55
19.25
19.40
19.55

Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky
Winx Club III (18, 19)
Autosalon
Autosalon Extra
M.A.S.H (125)
Johanna a dobrodruh: Nebe nad
Afrikou
Romantický film (N, 2012)
Šíleně smutná princezna
Vraždy v Midsomeru XIV
Gondíci, s. r. o.
Karolína, domácí kuchařka
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

KOMEDIE

ˇ nemovitostí
Výmeny

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

Prima cool
6.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (5) 7.55
Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (6) 8.55 Graceland (7) 9.50 V utajení V (12) 10.45 Top Gear XXI
(1) 11.55 Pevnost Boyard (8) 14.15 Simpsonovi XV
(17) 14.45 Simpsonovi XV (18) 15.15 Simpsonovi XV
(19) 15.45 Simpsonovi XV (20) 16.15 Hrajeme
s Alim 16.50 Re-play 17.20 Applikace 17.55 Simpsonovi XV (21) 18.30 Simpsonovi XV (22) 18.55
Simpsonovi XXIV (1) 19.30 Simpsonovi XXIV (2)
20.00 Mrazivé peklo 22.05 Abraham Lincoln:
Lovec upírů 0.10 Hrajeme s Alim 0.45 Re-play 1.20
Applikace 1.50 Graceland (7) 2.35 V utajení
V (12) 3.15 Pevnost Boyard (8)

Prima Max

774 335 503

20.00 StarDance VII... když hvězdy tančí
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
21.55 Armageddon
Katastrof. film (USA, 1998). Hrají
B. Willis, B. B. Thornton,
B. Affleck, L. Tylerová, K. David.
Režie M. Bay
0.25 Schimanski
Loverboy. Kriminální cyklus
(N, 2013). Hrají G. George,
M. Wimmerová, A. Loosová,
V. Burlakov a další. Režie
K. Heidelbach
1.55 Manéž Bolka Polívky
3.25 Sama doma
4.55 Bydlení je hra
5.30 Z metropole

Nova Cinema
5.20 Svět Nova Cinema 5.55 Gilmorova děvčata VI
(9) 6.45 Svatba naruby 8.25 Můj přítel Monk III (14)
9.15 Odložené případy V (10) 10.05 Policajt z New
Yorku (1) 11.15 Gilmorova děvčata VI (10) 12.05
Opičí agent 14.00 Prázdniny pro psa 15.35 Need
for Speed 18.20 Bláznivá dovolená v Evropě,
komedie (USA, 1985) 20.00 Grace, kněžna monacká, životop. drama (Belg./Fr./It./USA, 2014) 22.10
Kult hákového kříže, krimifilm (USA, 1998) 0.30
Dannyho parťáci 3, krimikomedie (USA, 2007)

20.20 Nejkrásnější hádanka
Pohádka (ČR, 2007). Hrají
J. Dolanský, V. Kubařová, L. Potměšil, T. Medvecká a další
22.20 Smrtonosná zbraň
Akční film (USA, 1987). Hrají
M. Gibson, D. Glover, G. Busey,
M. Ryan, T. Atkins. Režie R. Donner
0.25 Děti anakondy
Akční horor (USA, 2008). Hrají
D. Hasselhoff, C. Allenová, J. Rhys-Davies, Z. Butuc, V. Albinet a další
2.05 Prásk!
2.30 Dr. House: Průvodce věrného
diváka
2.55 Áčko
3.55 Kolotoč

20.15 S tebou mě baví svět
Rodinná komedie (ČR, 1982). Hrají
J. Satinský, V. Postránecký,
P. Nový, J. Šulcová, E. Balzerová.
Režie M. Poledňáková
22.10 Únos z vězení
Akční film (USA, 2012). Hrají
S. Seagal, S. Austin, M. Paré
a další. Režie K. Waxman
0.15 Smrtící triky 2
Akční komedie (USA, 1991). Hrají
B. Brown, B. Dennehy, R. Ticotinová, J. Gleasonová a další
2.30 Vraždy v Midsomeru XIV
Ozvěny mrtvých. Krimiseriál
(VB, 2011)
4.00 Únos z vězení

8.30 Zpravodajství FTV Prima 9.40 Ninjago 10.05
Winx Club VI (6) 10.35 Výměna manželek USA II
(5) 11.30 Doktor z hor: Nové příběhy II (4) 12.25
Ricardovy recepty X (109) 12.50 V utajení IV (13)
13.45 To je vražda, napsala X (10) 14.40 Doktor
z hor: Nové příběhy II (5) 15.35 Orlové práva 17.55
Ricardovy recepty X (110), vyzkoušejte další
nevšední recepty skvělého kanadského kuchaře...
18.25 Výměna manželek USA II (6) 19.20 Teď vaří
šéf! 20.15 Dr. Ludsky (2) 21.20 Hawaii 5-0 V (2)
22.20 Tyran (2) 23.20 American Horror Story (2)
0.15 Closer VII (4) 1.05 Abraham Lincoln: Lovec
upírů, horor (USA, 2012)

Fanda
8.00 Hvězdná brána: Atlantida V (6) 8.40 World of
Freesports 9.10 SG Flensburg-Handewitt - Rhein
Neckar Löwen 10.50 Columbus Blue Jackets - Florida Panthers 13.05 Magazín NBA Action (7) 13.30
Element 13.40 Lidé zítřka (3) 14.50 Kobra 11 XVII
(5) 15.40 Hvězdná brána: Atlantida V (6) 16.35
Ripleyho věřte nevěřte II (6) 17.25 Drazí, zatracení
přátelé 19.30 Hvězdná brána: Atlantida V (7) 20.20
Jonah Hex 21.40 Čas hrdinů 23.20 K.O. Night (695)
0.15 European Poker Tour 2015 (44)

ČÍSLO 106
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.35 Bolkoviny
7.20 Ať žije nebožtík. Veselohra (ČR,
1935) 8.45 StarDance VII... kolem
dokola 8.50 Příběhy slavných... Václav
Lohniský 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.25 Objektiv 10.55
Slavné historky zbojnické (4)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O víle Arnoštce
TV pohádka (ČR, 2001)
13.55 Pošťácká pohádka
Pohádka (ČR, 1982)
14.30 Útěk ze seriálu
Komedie (ČR, 1989)
16.00 Utopím si ho sám
TV inscenace (ČR, 1989)
17.30 Adventní koncert 2015
18.25 Herbář
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Četnické humoresky (18/39)
Čest rodu. Krimiseriál (ČR, 2000).
Hrají T. Töpfer, L. Šafránková,
R. Lukavský, V. Galatíková a další
21.30 168 hodin
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Tchyně a uzený
Drama (ČR, 2011). Hrají S. Nováková, L. Švormová, J. Čvančarová,
M. Trnavský a další
23.30 Nicolas Le Floch
Utonulý z Velkého kanálu. Histor.
seriál (Fr., 2015)
1.05 Profil zločinu V
Krimiseriál (Fr., 2014)
1.55 Zlatá mládež (3)
2.40 Hobby naší doby
3.10 13. komnata Jana Hrušínského

NOVA
6.10
6.40
7.10
7.35
8.05
8.30
10.15
11.15
12.35
13.05
15.05
16.35
18.15
18.50
19.30
20.20
23.40
0.15

1.05

1.45
2.15
3.00
3.50
4.50

Jake a piráti ze Země Nezemě (4)
Král džungle II (17)
Návrat do budoucnosti II (13)
Show Toma a Jerryho (24)
Jak vycvičit draky II (12)
Sněhová královna
Pohádka (N, 2014)
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným (53)
Mr. Bean
Odpal, pane Beane. Komediální
seriál (VB, 1989-1995)
Rande naslepo
Romantický film (USA, 2006)
Setkání v červenci
Komedie (ČR, 1978)
Vítr v kapse
Komedie (ČR, 1982)
Comeback
Bejk. Sitcom (ČR, 2010)
Comeback
Křik kormorána. Sitcom (ČR, 2010)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
SuperStar
Střepiny
Kriminálka Las Vegas V
Viva Las Vegas. Krimiseriál
(USA, 2004). Hrají W. L. Petersen,
G. Dourdan, G. Eads, J. Foxová,
M. Helgenbergerová a další
Kriminálka Las Vegas V
Ztraceno v odpadu. Krimiseriál
(USA, 2004). Hrají W. L. Petersen,
G. Dourdan, G. Eads, J. Foxová,
M. Helgenbergerová a další
Volejte Novu
Kolotoč
DO-RE-MI
Gympl s (r)učením omezeným
(53)
Novashopping

6.10
7.10
8.15
9.20
9.50
10.50
12.05
12.40
13.25
13.50
15.55
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.30
22.20

0.25

1.25
2.30

4.00

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky
Winx Club III (19, 20)
Největší tankové bitvy (3)
Prima ZOOM Svět
Dva muži zákona (8)
Ano, trenére!
Božské dorty od Markéty
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Big Ben III (3)
Smrtící aféra. Krimiseriál (N, 2000)
Vraždy v Midsomeru XIV
Nedokonale dokonalé vraždy.
Krimiseriál (VB, 2011)
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vinaři II (15)
Úplněk. Komediální seriál
(ČR, 2015). Hrají V. Postránecký,
M. Taclík, P. Liška, J. Čvančarová,
L. Noha. Režie P. Nikolaev
Partička
Neopouštěj mě
Romantický sci-fi film (VB/USA,
2010). Hrají C. Mulliganová,
A. Garfield, K. Knightleyová
a další. Režie M. Romanek
Vegas (16)
Malá ryba. Krimiseriál (USA, 2012).
Hrají D. Quaid, M. Chiklis,
C. A. Mossová a další
Největší tankové bitvy (3)
Vraždy v Midsomeru XIV
Nedokonale dokonalé vraždy.
Krimiseriál (VB, 2011). Hrají
N. Dudgeon, J. Hughes, B. Jackson a další. Režie S. Langton
Neopouštěj mě

5.05 Jak vycvičit draky II (11) 5.35 Opičí agent 7.15
Bláznivá dovolená v Evropě 8.55 Bejvalek se
nezbavíš 11.05 Koření 12.00 Dannyho parťáci 3
14.05 Grace, kněžna monacká 16.05 Nejkrásnější
hádanka, pohádka (ČR, 2007) 18.05 Lovci zločinců
II (4, 5), krimiseriál (USA, 2012) 20.00 Pravidla
mlčení, thriller (USA, 2012) 22.25 Underworld:
Vzpoura Lycanů, akční film (USA, 2009) 0.10
Laskavý dotek (3), seriál (USA, 2012) 0.55 Underworld: Vzpoura Lycanů, akční film (USA, 2009)

Prima cool
7.20 Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (13) 8.15
Applikace 8.50 Graceland (8) 9.45 V utajení V (13)
10.40 Top Gear XXI (2) 11.50 Pevnost Boyard (9)
14.10 Simpsonovi XV (21, 22) 15.10 Simpsonovi
XXIV (1) 15.40 Simpsonovi XXIV (2) 16.10 S tebou
mě baví svět 17.55 Simpsonovi XXIV (3) 18.30
Simpsonovi XXIV (4) 18.55 Simpsonovi XXIV (5)
19.30 Simpsonovi XXIV (6) 20.00 Percy Jackson:
Zloděj blesku, dobrodružný fantasy film (USA, 2010)
22.40 Živí mrtví V (12) 23.35 Pyrotechnická hlídka:
Afghánistán (13) 0.35 Cinema Tipy 1.05 Shorts 1.40
Živí mrtví V (12) 2.25 Graceland (8) 3.10 Pevnost
Boyard (9) 4.55 Dobyvatelé ztracené pravdy V (5)

Prima Max
8.45 Zpravodajství FTV Prima 9.55 Ninjago 10.20
Winx Club VI (7) 10.50 Výměna manželek USA II
(6) 11.45 Doktor z hor: Nové příběhy II (5) 12.40
Ricardovy recepty X (110) 13.10 V utajení IV (14)
14.00 To je vražda, napsala X (11) 15.00 Doktor
z hor: Nové příběhy II (6) 15.55 Dr. Ludsky (2) 16.55
Hawaii 5-0 V (2) 17.55 Ricardovy recepty X (111)
18.25 Výměna manželek USA II (7) 19.20 Vychytávky Ládi Hrušky 20.15 Právo a pořádek XVIII (3)
21.10 Právo a pořádek XVIII (4) 22.10 Dobrá manželka IV (17) 23.10 Dobrá manželka IV (18) 0.05
Closer VII (5) 0.55 Marie Antoinetta, historický film
(USA, 2006), hrají K. Dunstová, R. Byrneová,
J. Schwartzman a další

pondělí 7. prosince 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Na
cestě po severním Altiplanu 10.30
Jožin. Povídka z cyklu Bakaláři
(ČR, 1978) 10.55 Silvestr v Kufru ‘95
11.55 StarDance VII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
Seriál (USA, 2001-2002)
14.45 To je vražda, napsala III
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.30 Vraždy na severu
Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Linecké pečivo
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1975)
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování SAZKAmobil šance
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Ztracená brána (2/3)
Krimifilm (ČR, 2012). Hrají A. Geislerová, J. Dvořák, I. Trojan a další
21.20 Černá sanitka
21.45 Reportéři ČT
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Kriminalista
23.30 Profesionálové
0.20 AZ-kvíz
0.45 Kalendárium
1.00 Banánové rybičky
1.30 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Všechnopárty
2.50 Dobré ráno
5.20 Postřehy odjinud

NOVA
5.55
9.00
9.20
10.10
11.30
12.00
12.35
12.45
13.40
14.40
15.40
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

21.45
0.10
1.05
1.50
2.35
3.05
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2930)
Doktoři z Počátků (130)
Krok za krokem (6)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk III (15)
Krimiseriál (USA, 2004)
Odložené případy V (11)
Rodina. Krimiseriál (USA, 2007)
Námořní vyšetřovací služba V (13)
Psí známky. Krimiseriál
(USA, 2007)
Ordinace v růžové zahradě 2 (416)
Tři kohouti na smetišti. Seriál
(ČR, 2013)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Mentalista (18)
Vražda a hypnóza. Krimiseriál
(USA, 2008)
Ulice (2931)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Atentát (9)
Chobotnička. Krimiseriál (ČR,
2015). Hrají J. Kraus, H. Vagnerová, R. Jašków, A. Opavská a další
Mexičan
Komedie (USA, 2001). Hrají B. Pitt,
J. Robertsová, J. Gandolfini a další
Černá listina II (5)
Fronta č. 74. Krimiseriál
(USA, 2014)
Mentalista (18)
Námořní vyšetřovací služba V (13)
Střepiny
Krok za krokem (6)
Ordinace v růžové zahradě 2 (416)

6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.50
23.50
0.50

1.45
2.45
3.30

Prima

Nova Cinema

Star Wars
Winx Club III (21)
M.A.S.H (126-128)
Castle na zabití II (17)
Nikki bude hořet. Krimiseriál
(USA, 2010)
Místo činu: Brémy (16)
Dřímající monstrum. Krimiseriál
(N, 2005)
Policie Hamburk II (16)
Na ostří nože. Krimiseriál (N, 2008)
Komisař Rex II (12)
Smrtelná dávka. Krimiseriál
(N/Rak., 1994)
Castle na zabití II (18)
Vražda jako předloha. Krimiseriál
(USA, 2010)
Rosamunde Pilcherová: Květ
života
Romantický film (N, 1999)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (29)
Bursíkovy brikety. Komediální
seriál (ČR, 2015). Hrají M. Dejdar,
F. Blažek, V. Hybnerová a další
TOP STAR magazín
Gondíci, s. r. o.
Prostřeno!
Spravedlnost v krvi III (20)
Právo silnějšího. Seriál (USA, 2013).
Hrají T. Selleck, D. Wahlberg,
B. Moynahanová, W. Estes a další
Policie Hamburk II (16)
Na ostří nože. Krimiseriál (N, 2008)
Spravedlnost v krvi V (20)
Odplata. Seriál (USA, 2014)
Autosalon

6.05 Jak vycvičit draky II (12) 6.35 Bejvalek se
nezbavíš 8.20 Lovci zločinců II (4, 5) 10.05 Trojská
válka 11.55 Rande naslepo 13.45 Setkání v červenci, komedie (ČR, 1978) 15.35 Vítr v kapse, komedie
(ČR, 1982) 17.15 Hlídat Tess, komedie (USA, 1994)
19.00 Gilmorova děvčata VI (11), seriál (USA, 2005)
20.00 Když se setmí, akční film (USA, 2004) 21.55
Řeč peněz, krimifilm (USA, 1997) 23.50 Nikita III
(5), akční seriál (USA, 2012) 0.40 Černá listina II (5),
krimiseriál (USA, 2014)

Prima cool
6.05 Autosalon 7.25 Doteky osudu (1) 8.50 Vítejte
doma VII (17) 9.45 Futurama VII (10) 10.15 Jmenuju se Earl IV (14) 10.45 Bořiči mýtů VI (23) 11.50 Top
Gear XXI (1) 12.55 Jmenuju se Earl IV (15) 13.25
Simpsonovi XXIV (3-6) 15.20 Applikace 15.50
Futurama VII (11) 16.20 Bořiči mýtů VI (24) 17.25
Grimm IV (6) 18.20 Simpsonovi XXIV (7) 18.50
Simpsonovi XXIV (8) 19.20 Simpsonovi XXIV (9)
19.50 Simpsonovi XXIV (10) 20.15 Já a robot (4)
21.25 Teorie velkého třesku IV (6) 22.00 Da Vinciho démoni II (4) 23.10 Hory mají oči, horor (USA,
2006) 1.20 Já a robot (4) 2.15 Da Vinciho démoni
II (4) 3.15 Živí mrtví IV (16)

Prima Max
7.40 Zpravodajství FTV Prima 8.55 Ninjago 9.25
Winx Club VI (8) 9.55 Výměna manželek USA II (7)
10.50 Doktor z hor: Nové příběhy II (6) 11.50 Ricardovy recepty X (111) 12.20 V utajení IV (15) 13.15 To
je vražda, napsala X (12) 14.15 Doktor z hor: Nové
příběhy II (7) 15.15 Percy Jackson: Zloděj blesku
17.50 Ricardovy recepty X (112) 18.20 Výměna
manželek USA II (8) 19.15 Vítejte doma VII (18)
20.15 Forrest Gump, komedie (USA, 1994), hrají
T. Hanks, R. Wrightová, S. Fieldová a další 23.15
Oldboy, akční mystery drama (USA, 2013), hrají
J. Brolin, A. Olsenová, S. L. Jackson a další 1.20
Sherlock Holmes: Jak prosté (6) 2.10 Hory mají oči,
horor (USA, 2006)
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Hobby
naší doby 10.25 168 hodin 11.00
Doktor Martin (15) 11.55 StarDance
VII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy III
Seriál (USA, 2001-2002)
14.45 To je vražda, napsala III
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.30 Vraždy na severu
Výbuch. Krimiseriál (N, 2012)
16.20 Hrachová polívka
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1975)
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Vlak dětství a naděje (3/6)
Trápení kocoura Žolyho. Seriál
(ČR, 1985)
21.05 Komici na jedničku
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.00 Rubikova kostka
Detekt. film (ČR, 1984). Hrají
R. Brzobohatý, K. Hlušička a další
23.25 Brak
Černá komedie (ČR, 2002). Hrají
V. Škultéty, J. Plouhar a další
0.55 AZ-kvíz
1.20 Zajímavosti z regionů
1.45 13. komnata Jana Hrušínského
2.10 Sváteční slovo kardinála M. Vlka
2.15 Dobré ráno

NOVA
5.55
9.00
9.20
10.15
12.00
12.35
12.45
13.40
14.40
15.40
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

21.35
22.40

23.30
0.25
1.10
2.00
3.00
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2931)
Letos nepeču
Komedie (USA, 2010)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk III (16)
Krimiseriál (USA, 2004)
Odložené případy V (12)
Sabotáž. Krimiseriál (USA, 2007)
Námořní vyšetřovací služba V (14)
Vnitřní záležitost. Krimiseriál
(USA, 2007)
Ordinace v růžové zahradě 2 (417)
Nemoc z milování. Seriál
(ČR, 2013)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Mentalista (19)
Tucet rudých růží. Krimiseriál
(USA, 2008)
Ulice (2932)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (617)
Pohoda a klídek. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Víkend
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (15)
Perverzní komika. Krimiseriál
(USA, 2013)
Černá listina II (6)
Mentalista (19)
Námořní vyšetřovací služba V (14)
Atentát (8)
Kolotoč
Ordinace v růžové zahradě 2 (417)

6.10
6.40
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.40
0.40

1.40
2.40
3.40
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Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club III (22)
M.A.S.H (128-130)
Castle na zabití II (18)
Vražda jako předloha. Krimiseriál
(USA, 2010)
Místo činu: Brémy (17)
Nic není, jak se zdá. Krimiseriál
(N, 2005-2013)
Policie Hamburk II (17)
Strach. Krimiseriál (N, 2008)
Komisař Rex II (13)
Tři vteřiny do smrti. Krimiseriál
(N/Rak., 1994)
Castle na zabití II (19)
Prastará kletba. Krimiseriál
(USA, 2010)
Rosamunde Pilcherová: Rackové
ve větru
Romantický film (N, 1999)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Cesty domů III (357)
Rudolf. Rodinný seriál (ČR, 2015).
Hrají A. Švehlík, M. Plánková,
J. Štěpnička, J. Janěková a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Prostřeno!
Kriminálka Stuttgart V (24)
Mrtvá na ledě. Krimiseriál
(N, 2014). Hrají A. M. Fünderichová,
P. Ketnath, S. F. Wegmannová
Spravedlnost v krvi III (21)
Ďáblův dech. Seriál (USA, 2013)
Policie Hamburk II (17)
Strach. Krimiseriál (N, 2008)
Spravedlnost v krvi V (21)

5.50 Show Toma a Jerryho (23) 6.15 Jake a piráti
ze Země Nezemě (3) 6.45 Hotel snů: Jižní Afrika
8.25 Gilmorova děvčata VI (10) 9.15 Můj přítel Monk
III (15) 10.05 Odložené případy V (11) 11.20 Hlídat
Tess 13.05 Dallas II (9) 13.55 Gilmorova děvčata VI
(11) 15.15 Když se setmí 17.10 Doktorka z Dixie III (3)
18.05 Policajt z New Yorku (2) 19.00 Gilmorova
děvčata VI (12) 20.00 Vánoční skřítek 21.55 Taková
rodinná romance 23.55 Nikita III (6) 0.40 Černá
listina II (6)

Prima cool
7.25 Doteky osudu (2) 8.50 Vítejte doma VII (18)
9.45 Futurama VII (11) 10.15 Jmenuju se Earl IV (15)
10.45 Bořiči mýtů VI (24) 11.50 Top Gear XXI (2)
12.55 Jmenuju se Earl IV (16) 13.25 Simpsonovi
XXIV (7-10) 15.20 Teorie velkého třesku IV (6)
15.50 Futurama VII (12) 16.20 Bořiči mýtů VI (25)
17.25 Grimm IV (7) 18.20 Simpsonovi XXIV (11-14)
20.15 Top Gear: Patagonský speciál (2) 21.45 Teorie velkého třesku IV (7) 22.15 Partička 23.00 Cesty
k úspěchu 23.15 Polibek upíra, hororová komedie
(USA, 1988), hrají N. Cage, J. Bealsová, M. C. Alonsová a další 1.20 Partička 2.05 Kravaťáci IV (1) 2.55
Grimm IV (7) 3.35 Kravaťáci IV (1)

Prima Max
7.15 Zpravodajství FTV Prima 8.25 Ninjago 8.55
Winx Club VI (9) 9.25 Výměna manželek USA II (8)
10.25 Doktor z hor: Nové příběhy II (7) 11.25 Ricardovy recepty X (112) 11.55 V utajení IV (16) 12.50 To
je vražda, napsala X (13) 13.50 Doktor z hor: Nové
příběhy II (8) 14.50 Forrest Gump 17.50 Ricardovy
recepty X (113) 18.20 Výměna manželek USA II (9)
19.15 Vítejte doma VII (19) 20.15 Mission: Impossible
3, thriller (USA/N, 2006), hrají T. Cruise, P. S. Hoffman, V. Rhames a další 22.50 Čistá práce, akční film
(VB/USA, 2008), hrají J. Statham, S. Burrows,
S. C. Moore, D. Suchet a další 1.05 Sherlock Holmes:
Jak prosté (7) 2.00 Polibek upíra, hororová komedie (USA, 1988), hrají N. Cage, J. Bealsová a další

středa 9. prosince 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Reportéři ČT 10.35 Hrachová polívka. Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1975) 10.55
Vlak dětství a naděje (3/6) 11.55 StarDance VII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy IV
Seriál (USA, 2002-2003)
14.45 To je vražda, napsala III
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.30 Hubert a Staller
Krimiseriál (N, 2011)
16.20 Výslech
Povídka z cyklu Bakaláři (ČR, 1976)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Hříšní lidé města pražského (9)
Turecké náušnice. Krimiseriál
(ČR, 1969). Hrají J. Marvan, F. Filipovský, J. Vinklář, J. Bláha a další
21.05 Hříšní lidé města pražského (10)
Kaprova smrt. Krimiseriál (ČR, 1969)
22.05 Zlatá mládež (4)
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Profil zločinu V
Matrjoška. Krimiseriál (Fr., 2014)
23.45 Kriminálka Paříž
Fantom. Krimiseriál (Fr., 2012)
0.40 AZ-kvíz
1.00 Máte slovo s M. Jílkovou
2.05 Dobré ráno

NOVA
5.55
9.00
9.20
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35

23.00
0.35
1.25
2.10
2.35
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2932)
Ordinace v růžové zahradě 2 (617)
Krok za krokem (7)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk IV (1)
Krimiseriál (USA, 2005)
Odložené případy V (13)
Pavouci. Krimiseriál (USA, 2007)
Námořní vyšetřovací služba V (15)
V zóně. Krimiseriál (USA, 2007)
Ordinace v růžové zahradě 2 (418)
Další rána vyšší moci. Seriál
(ČR, 2013)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Mentalista (20)
Nitky ke zločinu. Krimiseriál
(USA, 2008)
Ulice (2933)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Doktoři z Počátků (131)
Velikonoční nadělení. Seriál
(ČR, 2015). Hrají M. Stránský,
L. Termerová, M. Vašut a další
Dřív než půjdu spát
Thriller (VB, 2014). Hrají N. Kidmanová, C. Firth, M. Strong a další
Mentalista (20)
Nitky ke zločinu. Krimiseriál
(USA, 2008)
Námořní vyšetřovací služba V (15)
V zóně. Krimiseriál (USA, 2007)
Krok za krokem (7)
Áčko
Kolotoč

6.10
6.40
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.45
0.45
1.45
2.45
3.35

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club III (23)
M.A.S.H (130-132)
Castle na zabití II (19)
Prastará kletba. Krimiseriál
(USA, 2010)
Místo činu: Brémy (18)
Mrtví uprchlíci. Krimiseriál (N, 2011)
Policie Hamburk II (18)
Výpadek paměti. Krimiseriál
(N, 2008)
Komisař Rex II (14)
Nad střechami Vídně. Krimiseriál
(N/Rak., 1994)
Castle na zabití II (20)
Vražedná sledovanost. Krimiseriál
(USA, 2010)
Rosamunde Pilcherová: Jarní
vánice
Romantický film (N, 1996)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (30)
Had na prsou. Komediální seriál
(ČR, 2015). Hrají M. Dejdar, F. Blažek, V. Hybnerová, M. Zounar a další
Show Jana Krause
Telebazar
Prostřeno!
Hawaii 5-0 III (20)
Slib. Krimiseriál (USA, 2013)
Policie Hamburk II (18)
Výpadek paměti. Krimiseriál
(N, 2008)
Spravedlnost v krvi V (22)
Umění války. Seriál (USA, 2014)
Místo činu: Brémy (18)
Mrtví uprchlíci. Krimiseriál (N, 2011)

6.20 Jake a piráti ze Země Nezemě (4) 6.45 Dallas
II (9) 7.35 Gilmorova děvčata VI (11) 8.25 Nová
cestománie 8.55 Mr. Bean 9.25 Můj přítel Monk III
(16) 10.15 Odložené případy V (12) 11.10 Policajt
z New Yorku (2) 12.20 Dallas II (10) 13.10 Doktorka
z Dixie III (3) 14.05 Gilmorova děvčata VI (12) 15.25
Vánoční skřítek 17.10 Doktorka z Dixie III (4) 18.05
Policajt z New Yorku (3) 19.00 Gilmorova děvčata
VI (13) 20.00 Se slovníkem v posteli 22.10 Pavoučí
teror 0.10 Nikita III (7) 1.00 Dřív než půjdu spát

Prima cool
7.55 Vítejte doma VII (19) 9.25 Futurama VII (12)
9.55 Jmenuju se Earl IV (16) 10.25 Bořiči mýtů VI
(25) 11.30 Top Gear: Patagonský speciál (2) 12.55
Jmenuju se Earl IV (17) 13.25 Simpsonovi XXIV
(11-14) 15.20 Teorie velkého třesku IV (7) 15.50
Futurama VII (13) 16.20 Bořiči mýtů VI (26) 17.25
Grimm IV (8) 18.20 Simpsonovi XXIV (15, 16) 19.20
Simpsonovi XXIV (17, 18) 20.15 Světové války (6)
21.25 Teorie velkého třesku IV (8) 21.50 Partička
22.45 Smrtící tornádo, akční film (USA/Kan., 2014),
hrají S. Hartley, D. Hokachi, R. Kearneyová a další
0.40 Partička 1.20 Kravaťáci IV (2) 2.10 Grimm IV
(8) 2.55 Kravaťáci IV (2) 3.35 Autosalon

Prima Max
7.35 Zpravodajství FTV Prima 8.45 Ninjago 9.15
Winx Club VI (10) 9.45 Výměna manželek USA II
(9) 10.45 Doktor z hor: Nové příběhy II (8) 11.45
Ricardovy recepty X (113) 12.15 V utajení V (1) 13.10
To je vražda, napsala X (14) 14.10 Doktor z hor:
Nové příběhy II (9) 15.10 Mission: Impossible 3
17.50 Ricardovy recepty X (114) 18.20 Výměna
manželek USA II (10) 19.15 Vítejte doma VII (20)
20.15 Výměna, thriller (USA, 2008), hrají A. Jolie,
J. Malkovich, J. Donovan a další 23.15 Očima Josefa
Klímy 0.05 Podvádíš mě! X (17) 1.00 Sherlock
Holmes: Jak prosté (8) 1.50 Smrtící tornádo, akční
film (USA/Kan., 2014), hrají S. Hartley, D. Hokachi,
R. Kearneyová a další

čtvrtek 10. prosince 2015

www.5plus2.cz

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Hříšní
lidé města pražského (9) 10.55 Hříšní
lidé města pražského (10) 11.55 StarDance VII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy IV
Seriál (USA, 2002-2003)
14.45 To je vražda, napsala III
Krimiseriál (USA, 1984-1996)
15.30 Hubert a Staller
Krimiseriál (N, 2011)
16.20 Potvrzení
Povídka z cyklus Bakaláři (ČR, 1979)
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Bezpečně na sněhu
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Vlak dětství a naděje (4/6)
Válka si nevybírá. Seriál (ČR, 1985).
Hrají S. Zindulka, H. Růžičková,
Ž. Fuchsová, T. Brodská a další
21.05 Máte slovo s M. Jílkovou
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Krvavý seznam
Thriller (Fr., 2009). Hrají E. Cantona, S. Guérin-Tillié a další
23.50 Kriminalista
Krimiseriál (N, 2006-2014)
0.50 AZ-kvíz
1.10
Toulavá kamera
1.45 Zlatá mládež (4)
2.35 Chalupa je hra
2.55 Dobré ráno

NOVA
5.55
9.00
9.20
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20

21.35
22.15

0.15
1.00
1.45
2.10
3.20
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2933)
MasterChef Česko
Krok za krokem (8)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk IV (2)
Krimiseriál (USA, 2005)
Odložené případy V (14)
Krimiseriál (USA, 2007)
Námořní vyšetřovací služba V (16)
Krimiseriál (USA, 2007)
Ordinace v růžové zahradě 2 (419)
Kapr na suchu. Seriál (ČR, 2013)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Mentalista (21)
Tajemná žena. Krimiseriál
(USA, 2008)
Ulice (2934)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (618)
Dokážeme velké věci. Seriál
(ČR, 2015). Hrají Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský a další
Prásk!
Policajt v Beverly Hills 2
Komedie (USA, 1987). Hrají
E. Murphy, J. Ashton, J. Prochnow,
J. Reinhold, R. Cox a další
Mentalista (21)
Tajemná žena. Krimiseriál
(USA, 2008)
Námořní vyšetřovací služba V (16)
Krok za krokem (8)
Áčko
Kolotoč
Ordinace v růžové zahradě 2 (419)

6.10
6.40
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.30
22.45
23.50
0.50
1.45

3.35
4.20

27

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club III (24)
M.A.S.H (132-134)
Castle na zabití II (20)
Vražedná sledovanost. Krimiseriál
(USA, 2010)
Místo činu: Brémy (19)
Svatební noc. Krimiseriál (N, 2012)
Policie Hamburk II (19)
Franzi v nesnázích. Krimiseriál
(N, 2008)
Komisař Rex II (15)
Stockiho poslední případ. Krimiseriál (N/Rak., 1994)
Castle na zabití II (21)
Špinavý polda. Krimiseriál
(USA, 2010)
Rosamunde Pilcherová: Léto
u moře
Romantický film (N, 1995)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Ano, trenére!
Prostřeno!
Policejní bažanti III (6)
Návrat domů. Krimiseriál
(Kan., 2012)
Místo činu: Brémy (19)
Svatební noc. Krimiseriál
(N, 2012). Hrají S. Postelová,
O. Mommsen a další
Policie Hamburk II (19)
Franzi v nesnázích. Krimiseriál
(N, 2008)
Nikdo není dokonalý

6.05 Hluboko pod kůží 7.35 Dallas II (10) 8.25 Gilmorova děvčata VI (12) 9.15 Můj přítel Monk IV (1)
10.05 Odložené případy V (13) 11.00 Policajt z New
Yorku (3) 12.10 Dallas II (11) 12.55 Doktorka z Dixie
III (4) 13.50 Gilmorova děvčata VI (13) 15.10 Se slovníkem v posteli 17.15 Doktorka z Dixie III (5) 18.10
Policajt z New Yorku (4) 19.05 Gilmorova děvčata
VI (14) 20.00 Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně III
(6, 7) 21.50 Porotce 0.05 Nikita III (8) 0.50 Policajt
v Beverly Hills 2

Prima cool
8.50 Vítejte doma VII (20) 9.45 Futurama VII (13)
10.15 Jmenuju se Earl IV (17) 10.45 Bořiči mýtů VI
(26) 11.50 Světové války (6) 12.55 Jmenuju se Earl
IV (18) 13.25 Simpsonovi XXIV (15, 16) 14.25 Simpsonovi XXIV (17, 18) 15.20 Teorie velkého třesku IV
(8) 15.50 Futurama X (1) 16.20 Bořiči mýtů VI (27)
17.25 Grimm IV (9) 18.20 Simpsonovi XXIV (19-22)
20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku IV (9)
22.00 Kontraband, akční film (USA, 1998), hrají
J. C. Van Damme, P. Sorvino, L. Rochonová a další
23.55 Poslední chlap na Zemi (8) 0.20 Dexter VII
(6) 1.30 Poslední chlap na Zemi (8) 1.55 Kravaťáci
IV (3) 2.45 Grimm IV (9) 3.30 Kravaťáci IV (3)

Prima Max
8.00 Zpravodajství FTV Prima 9.15 Ninjago 9.45
Winx Club VI (11) 10.15 Výměna manželek USA II
(10) 11.15 Doktor z hor: Nové příběhy II (9) 12.15
Ricardovy recepty X (114) 12.45 V utajení V (2)
13.40 To je vražda, napsala X (15) 14.40 Doktor
z hor: Nové příběhy II (10) 15.40 Fanaticky zamilován 17.50 Ricardovy recepty X (115) 18.20 Výměna
manželek USA II (11) 19.15 Vítejte doma VII (21)
20.15 Jak básníkům chutná život, komedie (ČR,
1987), hrají P. Kříž, D. Matásek, E. Vejmělková, J. Hlaváčová, R. Hrušínský a další 22.25 Show Jana Krause
23.25 Po krk v odpadcích IV (4) 0.25 Sherlock Holmes: Jak prosté (9) 1.15 Kontraband, akční thriller
(USA, 1998), hrají J. C. Van Damme, P. Sorvino

pátek 11. prosince 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení V 9.55 Na
cestě po Provence 10.25 Kluci v akci
10.50 Vlak dětství a naděje (4/6) 11.55
StarDance VII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 StarDance VII... když hvězdy tančí
15.55 Cestománie
16.25 Tak neváhej a toč speciál
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Letem světem: Laos
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VII... kolem dokola
20.05 Doktor Martin (16)
Konec doktorů v Beskydech. TV
seriál (ČR, 2015). Hrají M. Donutil,
J. Čvančarová, J. Dulava, N. Lichý,
G. Marcinková. Režie P. Zahrádka
21.00 13. komnata Ladislava Křížka
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Silvestrovský koktejl
23.15 Profesionálové
Cowley v úzkých. Krimiseriál
(VB, 1979). Hrají M. Shaw, L. Collins, G. Jackson a další
0.10 Kriminálka Paříž
Fantom. Krimiseriál (Fr., 2012).
Hrají M. Voita, J.-L. Joseph,
S. Metzger, C. Zahonerová,
L. Olmedo a další
1.00 Černá sanitka
1.30 AZ-kvíz
1.50 Objektiv
2.20 Postřehy odjinud
2.25 Dobré ráno
5.00 Malá farma

NOVA
5.55
9.00
9.20
10.10
11.30
12.00
12.35
12.45
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.30

0.20

1.30
2.15
3.00
3.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2934)
Ordinace v růžové zahradě 2 (618)
Krok za krokem (9)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk IV (3)
Krimiseriál (USA, 2005)
Odložené případy V (15)
Cesta. Krimiseriál (USA, 2007)
Námořní vyšetřovací služba V (17)
Tvář. Krimiseriál (USA, 2007)
Ordinace v růžové zahradě 2 (420)
Dokonalá láska. Seriál (ČR, 2013)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny
Mentalista (22)
Pokrevní bratři. Krimiseriál
(USA, 2008)
Ulice (2935)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ledové království
Animovaný komediální muzikál
(USA, 2013)
Těžko ho zabít
Akční film (USA, 1990). Hrají
S. Seagal, K. LeBrocková, W. Sadler, F. Coffin a další
Atentát (9)
Chobotnička. Krimiseriál
(ČR, 2015). Hrají J. Kraus, H. Vagnerová, R. Jašków a další
Mentalista (22)
Pokrevní bratři. Krimiseriál
(USA, 2008)
Námořní vyšetřovací služba V (17)
Krok za krokem (9)
Ordinace v růžové zahradě 2 (420)

6.10
6.40
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.05

1.15

3.10
3.55

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club III (25)
M.A.S.H (134-136)
Castle na zabití II (21)
Špinavý polda. Krimiseriál
(USA, 2010)
Místo činu: Brémy (20)
Kdo tahá za nitky. Krimiseriál
(N, 2013)
Policie Hamburk II (20)
Starost o Oleho. Krimiseriál
(N, 2008)
Komisař Rex III (1)
Závod smrti. Krimiseriál (N/Rak.,
1996)
Castle na zabití II (22)
Na nože. Krimiseriál (USA, 2010)
Rosamunde Pilcherová: Bouřlivé
setkání
Romantický film (N, 1993)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Princ a Večernice
Pohádka (ČR, 1978). Hrají
L. Šafránková, J. Ďurdiak, V. Menšík, R. Brzobohatý, F. Filipovský
a další. Režie V. Vorlíček
Království nebeské
Historický film (USA/N/Šp./VB,
2005). Hrají O. Bloom, J. Irons,
L. Neeson, B. Gleeson, D. Thewlis.
Režie R. Scott
Dědictví strachu
Thriller (USA, 2006). Hrají T. Polová, Z. Bennett, A. Lemke a další.
Režie D. Terry
Prostřeno!
Dědictví strachu

5.45 Sněhová královna 7.25 Dallas II (11) 8.15 Gilmorova děvčata VI (13) 9.05 Můj přítel Monk IV (1)
9.55 Odložené případy V (14) 10.50 Policajt
z New Yorku (4) 11.55 Doktorka z Dixie III (5) 12.50
Gilmorova děvčata VI (14) 14.10 Rizzoli and Isles:
Vraždy na pitevně III (6, 7) 15.55 Corrina, Corrina
18.10 Policajt z New Yorku (5) 19.05 Gilmorova
děvčata VI (15) 20.00 Čtvery Vánoce 21.45 Santa je
úchyl! 23.30 Nikita III (9) 0.20 Santa je úchyl!,
komedie (USA, 2003)

Prima cool
6.05 Autosalon 7.20 Doteky osudu (5) 8.30 Vítejte doma VII (21) 9.30 Futurama X (1) 9.55 Jmenuju se Earl IV (18) 10.30 Bořiči mýtů VI (27) 11.35
Autosalon 12.55 Jmenuju se Earl IV (19) 13.25
Simpsonovi XXIV (19-22) 15.20 Teorie velkého třesku IV (9) 15.50 Futurama X (2) 16.20 Bořiči mýtů
VI (28) 17.25 Grimm IV (10) 18.20 Simpsonovi XXV
(1-4) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (7)
21.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VI (8) 22.15
Moucha, thriller (USA, 1986) 0.15 Rozbouřená řeka,
drama (USA, 1997), hrají R. Thomas, K. Vernonová,
N. Bennett a další 2.15 Kravaťáci IV (4) 3.05 Grimm
IV (10) 3.45 Kravaťáci IV (4)

Prima Max
8.05 Zpravodajství FTV Prima 9.15 Ninjago 9.45
Winx Club VI (12) 10.15 Výměna manželek USA II
(11) 11.15 Doktor z hor: Nové příběhy II (10) 12.15
Ricardovy recepty X (115) 12.45 V utajení V (3)
13.40 To je vražda, napsala X (16) 14.40 Doktor
z hor: Nové příběhy II (11) 15.35 Jak básníkům chutná život 17.50 Ricardovy recepty X (116) 18.20
Výměna manželek USA II (12) 19.15 Vítejte doma VII
(22) 20.15 Bílý tesák, dobrodružný film (USA, 1991),
hrají K. M. Brandauer, E. Hawke, S. Cassel a další
22.30 Spravedlnost v krvi IV (5) 23.25 Spravedlnost v krvi IV (6) 0.20 Sherlock Holmes: Jak prosté
(10) 1.10 Moucha, thriller (USA, 1986), hrají G. Davisová, J. Getz, J. Boushelová a další

Malé a velké bílé

elektro
Platnost akce od 4. 12. do 8. 12. 2015
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Platí
4.–5. 12.

nebo do vyprodání zásob v uvedeném termínu. Neplatí pro prodejnu
v Prostějově (ul. Okružní u Kauﬂandu).

4 GB RAM
1000 GB HDD
2 GB GRAFIKA

SLEVA

Kč -34%
8 4999
9 Kč

SLEVA

8 99999 KKč č -40%

SLEVA

8 999KKč č -34%

LED televizor
SAMSUNG UE40J5000 *

10 499

• DVB-T/C • 200 Hz PQI • Dolby Digital Plus • DTS • EPG • 1x USB
• 2x HDMI

12 9

14 9

Notebook

SMART LED televizor

LENOVO 80MQ0036CK G50-45 *
• 15,6” displej s rozlišením HD • procesor AMD QC4000 (1,3 GHz)
• grafická karta AMD Radeon R5 M230 2 GB • Wi-Fi • HDMI
• USB 3.0 • čtečka paměťových karet • Bluetooth • operační
systém Windows 8.1 (upgrade na Windows 10 zdarma)

LG 32LF580V *
• DVB-T2/C/S2/MPEG4 • HbbTV • Dolby Digital • DTS • webový
prohlížeč • Wi-Fi • USB • HDMI

7"
16,1 MPIX
5X ZOOM

SLEVA

HD VIDEO

Powerbanka
REMAX AA1055/56/57/59 *
SLEVA

1 399 Kč -30%

SLEVA

1 111 KKčč -30%
Tablet

NIKON L31 *

• 7” dotykový displej (1024x600) • 4jádrový
procesor 1,2 GHz • 8 GB interní paměť
• 512 MB RAM • 0,3 Mpix přední kamera
• microSD do 32 GB • micro USB • Android 4.4

SCART KABEL
ZA 39 KČ

Sluchátka přes hlavu
KOSS PORTAPRO *

Digitální fotoaparát

GOCLEVER QUANTUM 2 700 BLACK *

349 Kč

• kapacita 5000 mAh • vstup/výstup 5 V/1 A • USB

1 999 Kč

1 599

299 Kč -14%

• 2,7“ LCD displej • automatická volba motivových programů
• vysoká citlivost ISO • samospoušť při detekci úsměvu

• legendární sluchátka • frek. rozsah
15–25000 Hz • citlivost 101 dB • délka
kabelu 1,2 m • konektor jack 3,5 mm
• lze složit • DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA
SLEVA

Bezdrátová myš

899 Kčč -40%
K
1 499

MEDIA - TECH
MT1113B **

SLEVA

39 Kč -60%
č
99 K

SLEVA

149 Kč -50%
Kč

HDMI kabel **

299

• se zlacenými kontakty • HDMI v1.3 • délka 1,5 m

Paměťová karta
TEAM MICROSDHC **

• 5 tlačítek + rolovací
kolečko • USB nano
přijímač • 2x AAA
baterie

• 16 GB • class 10
• s adaptérem
SLEVA

149 Kč -31%
č
219 K

"

25

5,

KOPÍROVÁNÍ Z LP
A MC NA USB

1 GB RAM
13 MPIX FOTOAPARÁT
4JÁDROVÝ PROCESOR

DUAL SIM

TISK/SKEN/KOPÍRKA
SLEVA

Kč -40%
3 5999
9 Kč
59

Retro gramofon
ROADSTAR HIF1899TUMPK *

• FM/AM tuner • kazetová mechanika • CD-R/CD-RW/MP3
• přímé nahrávání na USB • rychlost 33/45/78 • autostop •
stereo 2x 2,5 W RMS • LCD displej • dálkové ovládání

SLEVA

3 49999KčKč -22%

SLEVA

1 349 Kč -46%

44

č

2 499 K

Mobilní telefon
CUBE1 S700 BLACK *

• 5,25“ IPS displej (1280x720) • 2 Mpix přední
fotoaparát • 16 GB ROM • slot na microSD až do 32 GB
• micro USB • 3,5 mm stereo audio jack • Android

Multifunkční tiskárna
CANON PIXMA MG3550 *

• rozlišení tisku až 4800x1200dpi • rychlost tisku 9,9 ČB/5,7 barevně
stran za min. • automatický oboustranný tisk • rozhraní USB 2.0
• podpora Apple AirPrint i Google Cloud Print

Wi-Fi router
TENDA W308R *

Pouzdro s klávesnicí
TAPCT20 *
TA

• rychlost 300 Mb/s • 4
porty pro PC • 2 antény 2x
5 dBi • WDS • QoS

• pro tablety 7–7,85“

399 Kč
799 Kč

Přenosný
HDD 1 TB
SEAGATE
STEA1000400 *

Speciální zdroj **
• E27 • 40 W
• 60 W • 75 W
• 100 W

• 2,5” • USB 3.0
• kompatibilní
s USB 2.0

SLEVA

-50%

RŮZNÉ DRUHY

9 Kčč

1000 GB

SLEVA

229 Kčč -48%
K

29 K

SLEVA

-68%

SLEVA

1 5999 KKč č -13%

449

1 84

Alkalické baterie
VARTA 4103229414 **

Exkluzivně
v OKAY

800 W

• 4x AA • 4x AAA balení

PŘÍKON 1100 W

ÚSPORNÁ ŽÁROVKA
SVZ813121 *

29 Kč

OBJEM 1,2 L

STŘÍBRNÁ

• spirála • E27 12 W • E14 8 W

79 Kč

SLEVA

-63%

ZRCADLOVÝ DESIGN
SLEVA

Mikrovlnná trouba
CANDY CMW20DS *

1 799 Kč č -39%

299 Kč

2 990 K

490 Kč

• objem 20 l • 8 automatických programů vaření • LED displej
• 5 úrovní výkonu • funkce rozmrazování dle váhy a času

SLEVA

-38%

SLEVA

499 čKč -44%
899 K

Varná konvice
CONCEPT RK2305/06/07 *

Zastřihovač vlasů
PHILIPS QC5115 *

• skryté topné těleso • automatické vypnutí
• vodoznak

• přesné nastavení délky (10 stupňů, 3–21 mm) • zaoblené břity a hřebeny
• bezúdržbový provoz pro snadné používání • napájení síť

PŘÍKON 1900 W

PŘÍKON 1600 W

MLÝNEK NA KÁVU A MÁK

PŘÍKON 800 W
Nerezový tyčový mixér
GORENJE HB804E *
• nerezová mixovací noha
• nástavec na sekání
• šlehací metla • nádoba na
mixování s víkem • měkká
rukojeť • praktický stojan
SLEVA

2 49909KčKč -32%

1 990 Kč

SLEVA

1 1990 KKč č -33%
1 79
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Mlýnek na maso
ZELMER 98780 *

SLEVA

1 399 Kč -29%

• sada 4 struhadel, citrusovač, odšťavovač,
nástavec na plnění klobás • oboustranný nůž

PARNÍ RÁZ 90 G/MIN.
PŘÍKON 2000 W

Bezsáčkový vysavač
SAMSUNG VCC45S0S3RXEH *
• sací hubice s přepínáním na tvrdé povrchy
a koberce • 2v1 - štěrbinová hubice a hubice na
prach • kovová teleskopická trubka • akční rádius
9 m • en. třída G

DIFUZÉR

Zápěstní tlakoměr

PŘÍKON 2000 W

IMETEC 5734 *

KONCENTRÁTOR

• certifikovaný • plně
automatický zápěstní
měřič krevního tlaku
a pulsu • přesné
a rychlé měření na
zápěstí • velký LCD
displej

IONIZACE

Napařovací žehlička

799 Kč
1 290 Kč

TEFAL FV2545E0 *

SLEVA

-38%

Vysoušeč vlasů
ROWENTA CV4555 *

• dvouvrstvá žehlicí deska Ultragliss Diffusion • vysoká odolnost žehlicí
plochy • svislé napařování • samočištění • kropení

DOPRAVA ZDARMA
PÁ–ÚT

4.–8.12.

Do 10 km.
Do 7 dnů za 1. uzamykatelné dveře.

• závěsné poutko
• 3 stupně teploty
• 2 rychlosti • studený
proud vzduchu

599 Kč
990 Kč

SLEVA

-39%

Splátky bez navýšení

12

měsíců
Při nákupu nad 10 000 Kč



PÁ–ÚT

4.–8.12.

499 Kč
899 Kč

SLEVA

-44%

Prodloužená záruka
na 4 roky jen za
PÁ–ÚT

4.–8.12.

Více na www.okay.cz/zaruka4

99 Kč

Některé fotograﬁe a informace mohou mít pouze ilustrativní charakter. Změny cen, designu a technických parametrů vyhrazeny. Za tiskové chyby neručíme. Zboží nemusí být dostupné na všech prodejnách. * 1 zákazník = 1 kus | ** 1 zákazník = 5 kusů
Příklad splácení: cena zboží 10 000 Kč s přímou platbou 0 Kč. Výše úvěru 10 000 Kč, počet měsíčních splátek 12, výše měsíční splátky 833 Kč, za úvěr celkem zaplatíte 9 996 Kč, roční úroková sazba 0 %, RPSN 0 %, úvěr bez pojištění schopnosti splácet. Prodejce
zprostředkovává úvěry pro spol. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Cetelem); je oprávněn je zprostředkovávat i pro jiné věřitele. Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru.
• Sleva ve výši DPH bude odečtena na kase z ceny uvedené na cenovce. Sleva se vztahuje na chladničky, mrazničky, pračky, sušičky, myčky, sporáky, odsavače, vestavné trouby, desky, vysavače, konvice, aut. esspressa, kávovary, sendvičovače, topinkovače, pečicí
pánve, grily, fritézy, pekárny, vařiče, roboty, mlýnky, kráječe, mixéry, odšťavňovače, sušičky ovoce, holicí a depilační strojky, střihače, péče o vlasy, péče o tělo, váhy, teplomety, ventilátory, žehličky, šicí stroje, parní čističe. Odečet DPH znamená slevu 17,36 % z celkové
původní prodejní hodnoty zboží. Z právních důvodů nemůže OKAY s.r.o. odečíst DPH jako takové, účtenka bude obsahovat DPH, nicméně nákup bude ponížen o slevu 17,36 %. Slevy neplatí na akční zboží označené na prodejnách červenou cenovkou.

Více najdeš na

www.okay.cz
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V nové české „guinnessovce“
je zlatá budišovská korouhev
Otáčí jí vítr. Podobně
velkou pozlacenou
korouhev jako na věži
kostela v Budišově jinde
v republice nenajdete.
TOMÁŠ BLAŽEK
ČR | V čerstvě vydané České knize rekordů se objevil také městys Budišov
na Třebíčsku. Jeho unikátem je pozlacená otočná věžní korouhev zdejšího kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda, největší v republice.
Jediná větší korouhev na světě je prý
pouze na věži La Giralda katedrály Santa Maria v Seville, vybudované podle
návrhu z roku 1568. „Na vrcholku zvonice je bronzová větrná korouhvička giraldillo, otáčející se kolem své osy a znázorňující Víru. Její originál je v Maro-

ku. Podle ní věž také obdržela své jméno La Giralda,“ napsal budišovský badatel Karel Pavlíček.
Sevillská korouhev inspirovala řadu
stavitelů na celém světě – jedna z napodobenin vznikla například na věži vojenské pevnosti Castillo de la Real Fuerza
v zátoce u kubánské Havany. Přesto,
anebo právě proto, se Budišov právem
může pyšnit světovou raritou: Zatímco
v jiných případech se otáčí na korouhvích jenom prapory, v Budišově se
natáčí podle větru korouhev celá.
Původně byla ze železa, na věž byla
umístěna v roce 1722, kdy byl Budišov
majetkem šlechtického rodu Paarů. Originální korouhev byla nahrazena replikou z mědi v roce 1982.
Poté, co ji 19. ledna 2007 poškodily
nárazy ničivého orkánu Kyrill, byla
v roce 2008 korouhev vážící 4 400 kilogramů a vysoká více než 4 metry snesena na zem. O tři roky později byla opravena, pozlacena a vrácena na věž.

Na snímku z roku 2008 je měděná a pozlacená korouhev s výjevy nanebevzetí Panny Marie a sv. Gothardem s andílky po snesení z věže poté, co ji
poškodil orkán Kyrill.
FOTO | PETR LEMBERK
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Cavalier Zlatý
dezert Jahoda,
Čokoláda
s pomerančem140 g

100 g = 7,79 Kč
Olma, a.s.

Filety z treskovitých
ryb
cena za 1 kg
Bidvest CR s.r.o.

Eidam uzený
45%

cena za 1 kg
100 g = 10,90 Kč
Bidvest CR s.r.o.

více na www.odtempo.cz

fo
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Pivo
Zlatopramen 11° 0,5 l

1 l = 17,80 Kč
+ záloha na láhev 3,- Kč
Heineken ČR, a.s.

Tempo, obchodní
družstvo, Opava
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Do práce si chodí hrát. Z kostek
staví obří roboty nebo letadla
To, co staví, je přísně
tajné. My jsme však
modelářům z Lega směli
nahlédnout pod prsty.

pro Spojené státy a také na maketu stíhačky X-Wing Starfighter ve skutečné
velikosti vážící 12 tun, na jejíž výrobu
se spotřebovalo pět milionů kostek. Nejvyšším modelem, který v Kladně postavili, byla raketa pro hračkářství Hamleys v obchodním centru Lubjanka
v Moskvě. Tento model měří na výšku
přes 18 metrů a instaloval ho spolu s týmem Lukáš Fiman. „Pracovala jsem jak
na X-Wing stíhačce, tak na robotovi,
a dívala jsem se přes internet na videa,
když je pak slavnostně veřejnosti v zahraničí představovali. Krásný pocit. Ale
je to týmová práce, pracujeme na tři
směny,“ poznamenala Martina Malcová, modelářka-specialistka, která se
k práci v Legu upsala před devíti lety
v propagačním stánku Lega na jedné
kladenské pouti.

EVA HAVELKOVÁ
ČR | „Jasně, že mám na stromku čtyři
vánoční koule z kostiček. Postavili
jsme si i veselé vánoční dárečky, které
každý rok aranžuji pod stromeček,“ vypráví s nadšením pětačtyřicetiletá Martina Malcová z Kladna. Již devět let patří
mezi několik desítek zaměstnanců kladenské pobočky dánského výrobce hraček značky Lego, kteří každý den přicházejí do práce, aby celou pracovní
dobu z kostek stavěli obří trojrozměrné
modely. Ty pak lidé mohou vidět v parcích Legoland a značkových domech
Lego po celém světě.
Modelářské centrum v Kladně je přitom tak trochu opředené tajemstvím,
protože o tom, na čem zdejší zaměstnanci zrovna pracují, je přísně tajné mluvit.
A jak firma modeláře vybírá? Při talentových zkouškách v rámci přijímacího řízení do modelářského centra musí
uchazeči prokázat, že mají rozvinutou
schopnost 3D vidění. „Stavba modelů
z lega se dá samozřejmě do určité míry
natrénovat, ale my hledáme lidi, kterým
prostorovou představivost a také manuální zručnost nadělila příroda,“ povzbuzuje případné zájemce Jan Dus, který pracuje v Legu 14 let a má tu zmíněné
přijímací řízení na starosti. Právě v těchto dnech nabírá Lego v Kladně nové modeláře. Talentovou zkoušku složí podle
Jana Duse tak dva až tři lidé z deseti.
„Postavili přede mě pohár vytvořený
z lega, abych ho kousek postavila, a pak
hrušku, kterou jsem měla napodobit.
Zvládla jsem to,“ vzpomíná na svoji talentovou zkoušku Martina Malcová.
„Původně jsem studoval vyšší odbornou školu požární ochrany. Na tuhle práci jsem narazil náhodně při prohlížení
stránek Lego, kde byl inzerát,“ vypráví
šestadvacetiletý Jan Šaněk z Benešova,
který je benjamínkem modelářského
týmu a po měsíci od přijímacího řízení
je stále v zácviku. „Každý den něco stavím a rozvíjím modelářské schopnosti.
Zatím jsem se dostal ke zhruba metrovému psovi s červenou mašlí na hlavě, kterého stavím teď. Je to těžké, ale znamená to pro mě výzvu,“ poznamenal Jan.
Některé velké modely bývají uvnitř
duté a plné nosných a pomocných příček. I na obří stavby se používají menší
kostičky o rozměru maximálně 8x1,6
centimetru. Každá kostička se musí nalepit, když se modelář splete, nastane ro-

„Být modelářem je
pro mě práce snů“

Kladenští modeláři (nahoře zleva) Bára Králová, Jan Šaněk, Lukáš Fiman,
Martina Malcová a dole Petr Svoboda.
FOTO | EVA HAVELKOVÁ
zebírání a opravování. Opravdu velké
modely se staví na části, které se převezou na místo určení a až u zákazníka,
třeba v Legolandu, „zacvakávají“ do
sebe. Tyto modely často svítí, mají pohyblivé části, stříkají vodu nebo z nich
vychází zvuky. Na nich pak modeláři
spolupracují s mechaniky.

Kostičkový svět si buduje
po večerech i doma
Sedmatřicetiletý Petr Svoboda přišel do
Lega teprve před dvěma měsíci, přesto
už jej ze zácviku přeřadili do produkce.
Jeho dětské „legaření“ vedla spíše fantazie než oficiální návody. K získání práce modeláře mu pomohl samozřejmě talent, ale také už čtyřletá fascinace počítačovou modelací kostičkového světa.
„S kamarády jsem založil server Stylecraft, který denně navštíví na pět set
dětí. A já jsem po večerech stavitel virtuálního světa, vytvářím ho. Pak se trochu vyspím a ráno jdu do práce, kde si s
radostí zase stavím z kostiček lega.
Všechno mi to v životě tak zapadlo do
sebe,“ směje se kreativec. Čas prý při
modelování hrozně utíká.
Podobně zapálený je i šestadvacetiletý Lukáš Fiman z Kladna. Když byl
malý, Vánoce bez kostiček byly nemys-

litelné. Rodiče ho museli honit od stavebnice k úkolům a neustále poslouchal
rozčílená slova, když maminka šlápla
na ostré kostičky rozložené po celém
jeho pokoji. Jeho vášeň v pěti letech ještě prohloubil televizní dokument o stavbách modelů v Legolandech. Od té chvíle měl Fiman o svém budoucím povolání jasno, a to v Kladně ještě žádná továrna nestála. Lukáš nakonec zběhl z humanitního studia na Univerzitě Karlově
právě k lego kostičkám. Postupně se ze
stavby modelů vypracoval přes navrhování jejich designu až po vedoucího instalací. „Připravuji veškeré modely na
umístění po světě. Díky Legu už jsem
se podíval na Floridu, do New Yorku,
do Šanghaje, po celé Evropě. Příští rok
mě čeká mimo jiné Dubaj. Mojí prací je
například přesouvat obří maketu stíhačky po světových Legolandech. K instalaci používáme jeřáby, vysokozdvižné vozíky, ale občas i visíme na lanech, takže
jsem si musel udělat horolezecký výcvik,“ poodhalil tajemství modeláře-instalátora Lukáš Fiman.
Kladenské centrum je největší středisko skupiny Lego zaměřené na návrhy
a výrobu 3D modelů. Modely vyráběné
v Kladně přitahují pozornost lidí na celém světě. Modeláři jsou zvláště pyšní
na desetimetrový model robota určený

Pro ukázku modelů z Kladna není ale
potřeba cestovat nijak daleko. V obchodním centru Central v Kladně vystavují řadu interaktivních modelů, které
představují nejznámější památky tří
kontinentů a na kterých se kladenští modeláři podíleli. Nejpropracovanější je
model pražského Hlavního nádraží s pohyblivými vlaky, vozy metra, výtahy či
eskalátory.
„Když jdu do Centralu nakupovat, pokaždé se stavím u modelu pražského orloje, který jsem stavěla. Občas na některém svém vystaveném modelu dodatečně vidím malou chybičku, člověk se občas o kostičku utne, ale přesto mě těší,
že se to lidem líbí,“ říká šestadvacetiletá Bára Králová z Libušína. Drobná tmavovláska už vede týmy modelářů při
stavbě obřích modelů, přitom, jak sama
říká, když do kladenské hračkářské továrny nastupovala, byla zakřiknutá tichá dívka.
Také Martina Malcová se podílela na
stavbě orloje v Centralu a rovněž na
aztécké pyramidě, šikmé věži a dvou figurách. Lukáš Fiman zase strávil téměř
dva tisíce hodin na návrzích poloviny
zdejších modelů a pomáhal pak dokončit stavbu japonského hradu.
„I když je tahle práce občas fyzicky
i psychicky náročná, stojíte hodiny na
lešení, cítíte stres u velkých modelů,
aby se vše zvládlo, když koordinujete
skupinu třiceti modelářů, stejně je to pohodová práce. I po pěti letech mě tu dokáže něco překvapit, nikdy se nenudíme,“ říká Bára a Martina, která před příchodem do Lega bývala třeba prodavačkou nebo skladnicí, dodala: „Být modelářem je úplně jiný svět. Pro mě je to
skutečně práce snů.“
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Sladké povzbuzení z Orientu
Datle jsou díky cukru spolehlivým zdrojem energie,
ale obsahují i další látky, které posilují imunitu a lépe
se po nich usíná. A využít se dají i při péči o pleť.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Exotického ovoce, jako jsou datle
či fíky, jsou před Vánocemi vždy plné
obchody. Ne všichni ale přitom tuší, že
nejde jen o vděčnou orientální pochutinu, ale také o ovoce, které je bohaté na
řadu prospěšných vitaminů a minerálů.
Díky vysokému obsahu cukru, který
se v případě sušených datlí pohybuje až
kolem sedmdesáti procent, je toto ovoce okamžitým a spolehlivým zdrojem
energie. Paradoxně ale také funguje
jako přírodní prostředek pro snadnější
usínání. Připisují se jim i mírné
afrodiziakální účinky a díky antioxidantům rovněž posilují imunitu. Obsahují
také velké množství přírodního vápníku, draslíku, železa a vitaminů B1 a A.
Kromě přípravy slaných i sladkých
pokrmů se datle využívají i v kosmeticINZERCE

Pikantní datle v trojobalu
Potřebujeme: 50 g pikantní klobásy, 12 vypeckovaných datlí, 6 plátků slaniny, olej, mouku,
1 našlehané vejce, 50 g čerstvé strouhanky. Postup: Klobásku nakrájíme na kousky, kterými
budeme následně nadívat datle tak, aby bylo možné je uzavřít. Kolem každé naplněné
datle omotáme polovinu plátku slaniny a zajistíme párátkem. Poté datle posypeme
moukou, namočíme do vejce, poválíme ve strouhance a osmažíme dozlatova.

Datlový salám
Potřebujeme: 100 g vlašských ořechů, 150 g máslových sušenek, 350 g datlí, 100 g másla,
2 lžíce lněných semínek, 1 lžíci pomerančové kůry, 1/2 lžičky skořice.
Postup: Vlašské ořechy nasekáme, sušenky rozdrobíme. Datle oloupeme a nakrájíme.
Máslo, lněné semeno, pomerančovou kůru, datle a skořici vaříme, dokud nevznikne hustá
hmota. Přidáme ořechy a sušenky. Vyválíme váleček, zabalíme do alobalu a necháme
uležet a poté nakrájíme na plátky.
FOTO | SHUTTERSTOCK

kém průmyslu jako přísada do pleťových krémů a přírodních vyživujících
masek. Pomáhají také vyživovat vlasy
a nehty. Domovem datlovníku pravého
je oblast někdejší starověké Mezopotámie. Dnes se pěstuje v zemích jako je
Irák, Írán, Egypt, Maroko, ale také v Indii nebo v Severní Americe.
(vrm)

Sladký kuskus
Potřebujeme: 1 hrnek kuskusu, 1/2 hrnku vařící vody, 1/2 hrnku pomerančové šťávy, lžíci
medu, dvě lžíce sekaných mandlí, 1/2 lžičky skořice, 2-3 čerstvé datle, 1 nakrájenou broskev
nebo nektarinku. Postup: Kuskus zalijeme vařící vodou, přidáme pomerančovou šťávu,
med a nasekané datle, zakryjeme a necháme vstřebávat asi 15 minut. Poté promícháme
a přidáme mandle a skořici. Datlový kuskus podáváme ozdobený plátky broskve.
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Po mateřské pauze vzhlíží
Pechanová k další olympiádě

Jana Pechanová pózuje těsně před startem na minulé olympiádě v Londýně. V závodě na 10 kilometrů tam pak skončila na 9. místě. Během své kariéry získala
také 4 medaile na mistrovství Evropy a jednu medaili na mistrovství světa, stříbro v roce 2003.
FOTO | MICHAL ŠULA, MAFRA

České plavání nemá
za sebou zrovna
nejpovedenější sezonu.
O to pozitivnější zprávou
je návrat Jany
Pechanové, která touží
po startu v olympijském
Riu de Janeiro.
5plus2
■ ROZHOVOR
JIŘÍ SEIDL
ČR | Čas 58:10,70 plavkyni Janu Pechanovou velice potěšil. Po třech letech se
vrátila do krnovského bazénu a vyhrála
závod žen na pět kilometrů, kterým při
Ceně Krnovska skončila sezona dálkových plavců.
„Je to krok dobrým směrem po tom,
co jsem v tréninku udělala nějaké změny,“ uvedla rakovnická rodačka Pechanová, která se ke sportu vrací při mateř-

ských povinnostech, jelikož má dvouletou dceru. Plavkyně se chystá na boj
o svou čtvrtou olympiádu.
Jaké změny jste udělala?
Ze začátku jsem si říkala, že se na tréninku musím naprosto odrovnat, ale přitom, když se vrátím domů, potřebuju
normálně fungovat. Dvakrát denně
jsem ale jezdila z Berounska, kde nyní
bydlím, trénovat do Prahy, takže takové
tři hodiny jsem trávila v autě. Teď už se
domů nevracím, zůstávám v Praze a odpočívám, což je znát.
Dcera netrpí?
Ne. Nepovažuji se za krkavčí matku,
ale být s ní dvacet čtyři hodin denně by
také nebylo dobré. Když přijdeme kamkoliv, tak se během chvilky otrká. A pomáhá mi partner i babičky.
Vozíte ji s sebou na závody?
Na závody ji neberu, nechci, aby to
bylo dítě, které všude tahám. Ale fandí
mi. Přeje mi štěstí, a když vidí plavání
v televizi, hned mi to ukazuje. A říká
mi, že také bude plavat a že ji budu trénovat. Přitom slibuje, že nebude od-

mlouvat, tak jsem na to zvědavá, až spolu půjdeme do bazénu.
Bude z ní vaše nástupkyně?
Nejsem si jistá, jestli chci, aby plavala,
protože to je strašná dřina, strašná řehole. Ale do života vám to dá úžasnou disciplínu.
Jak dlouho už zase trénujete?
Rok a půl. A jak se říká, že tělo má nějakou paměť, tak to není vůbec pravda.
Nepamatuje si nic. Když jsem se dozvěděla, že jsem těhotná, tak jsem všechno
pustila z ruky a užívala si to, rok a půl
jsem neplavala.
Co bylo při vašem návratu nejtěžší?
S čím se nejvíce potýkáte?
Vydržet ten trénink. Když jsem se vracela a skočila do vody, tak jsem neuplavala pětadvacet metrů. Byla jsem zadýchaná, upocená, plavala jsem jako zednická tříska – ke dnu.
Jak dlouho to trvalo?
Dlouho, přes rok. Vrátila jsem se jenom
kvůli olympiádě v brazilském Riu de Janeiro, ta mě láká.

Nebýt toho, tak se k vrcholovému
sportu nevrátíte?
No, je to strašná dřina. Ale rodina mě
podporuje. Řekli mi, ať to ještě jednou
zkusím, a tak jsme tomu přizpůsobili rodinný život i práci mého skoromanžela,
tedy partnera.
Z vašeho partnera je chůva?
Chodí částečně do práce, ale nemusíme
naplno k hlídání využívat babičky.
Na mistrovství světa jste minule
startovala nejen v dálkovém plavání, ale i na patnáct set metrů. Zkusíte i v Riu dvě disciplíny?
Na olympiádě se v bazénu plave nejvýše osmistovka, a ta je moc rychlá, to já
neumím. Ale pochopitelně, kdybych limit splnila, neřekla bych, že nepojedu,
olympiáda se neodmítá.
Jak těžké bude se na olympijský desetikilometrový závod dálkových
plavkyň probojovat?
Bude to pořádně náročné. Zatím nevím,
jaká budou nominační kritéria, ale příští
rok desátého června v portugalském Setúbalu je kvalifikace.

VÁNOČNÍ TIPY
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Věnec, který lze městu závidět
Hlučín má na náměstí
obří adventní věnec,
který si vyrobili sami
obyvatelé města.

P

rvní svíce na obřím adventním
věnci na náměstí v Hlučíně rozzářila své sváteční světlo o první neděli adventní.
„Hlučínský farář Martin Šmíd se ujal
rozsvícení první svíce, postupně každou další adventní neděli vždy v 16.00
se tohoto úkolu ujmou účinkující ze souboru Gaudi Musicae, starosta Pavel
Paschek s místostarostkou Blankou Kotrlovou a tu poslední rozsvítí Josef Hlubek, hlavní tvůrce adventního věnce,
který zdobí Mírové náměstí v Hlučíně
už potřetí,“ popsala hlučínská tisková
mluvčí Ivana Gračková.
S výrobou velkého adventního věnce
hlučínský patriot Josef Hlubek začal
v sobotu 21. listopadu. „S pomocí mnoha dobrovolníků, ale také místních hasičů a pracovníků Technických služeb
Hlučín sehnal větve z jehličnatých stromů. Zajistit jejich potřebné množství
mu trvalo několik týdnů,“ popsala mluvčí Gračková.

S věncem pomáhali
i další a jedna parta
Parta nadšenců v čele s Marií Drobíkovou, Janou Kameníčkovou, Marcelou
Švecovou a Irenou Šebestovou, které
mu pomáhaly se zdobením, věnec letos
doplnila o anděly zhotovené z břízy.
„Zapojil se také hlučínský výtvarný
ateliér Viridian, občanské sdružení Sousedé 55+ i Základní škola Rovniny,“ vyjmenovala mluvčí.
Zapalování svíce o první adventní neINZERCE

děli se stalo součástí programu adventních trhů v Hlučíně. Kromě stánků s vánočními zvyky a řemesly si návštěvníci
užili dětský pěvecký sbor Sluníčko, Hlučínský sbor, Loutkové divadlo Smíšek
nebo třeba výrobu paličkované krajky.
Farář Martin Šmíd navíc vysvětil adventní věnec a v 17 hodin rozsvítili představitelé města vánoční strom, který lidem darovala Drahomíra Křížková
z Družební ulice. „Hlučínský vánoční
strom má přes sedmnáct metrů. Ozdoby
v zimní, bílo-modré barevné kombinaci
pro něj vedení města koupilo už loni,“
řekla Gračková.

Splní přání: trubače
Druhou adventní neděli 6. prosince vystoupí na Mírovém náměstí soubor Gaudi Musicae.
„13. prosince zase zahraje Hlučíňanka a 20. prosince budou z balkonu hlučínské radnice troubit trubači vánoční
motivy, jak to navrhovala Eva Píšová

Za nápadem věnce na náměstí již
třetí rok stojí hlučínský patriot Josef Hlubek.
FOTO | IVANA GRAČKOVÁ

při své návštěvě městského úřadu na
dnech otevřených dveří radnice. Spolu
s nimi si mohou koledy zazpívat i obyvatelé Hlučína.“
Stejně jako v dalších městech republiky také na Mírovém náměstí zazní koledy ve středu 9. prosince od 18 hodin.
Akci Česko zpívá koledy v Hlučíně
pořádá Fotbalový klub Hlučín spolu se
Základní školou dr. M. Tyrše.
„Zváni jsou všichni, kteří si chtějí
spolu s námi zazpívat pět českých koled
a jednu vánoční píseň. Jestli někoho trápí, že nezná text, tak ať jednoduše takové starosti hodí za hlavu. Na náměstí totiž budeme texty rozdávat,“ pozvala na
tuto akci všechny případné zájemce učitelka ze spolupořádající školy Monika
Tomisová.
Společného zpívání s žáky školy a fotbalisty se zúčastní také Jiří Pavlenka,
fotbalový brankář a bývalý mládežnický reprezentant České republiky, který
pochází z Hlučína a nyní je hráčem FC
Baník Ostrava.
(dmk)

36 4. prosince 2015

Česká republika

Téma: Epidemie
bolesti hlavy a zad
ČR | S chronickou bolestí má zkušenost pětina Čechů. Stala se jedním z největších civilizačních problémů. „Ne
vždy se podaří každou bolest vyléčit,
ale umíme ji už snížit na snesitelnou úroveň,“ říká v rozhovoru pro nové vydání
týdeníku Téma docent Jiří Kozák, primář motolského Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů.
Přibývá lidí s chronickou, tedy dlouhodobou bolestí?
Nejen přibývá, stává se z ní dokonce celosvětová epidemie. Zejména pak chronická bolest zad. Podle statistik s ní má
zkušenost až 95 procent populace starší
čtyřiceti let. Samozřejmě se to týká civilizovaného světa. V Africe spí lidé na
zemi, na hlavě nosí těžké nádoby. Záda
je netrápí. Ale my budujeme spánková
centra a kupujeme lamelové postele.
Stále častěji se hovoří o účinných lécích rostlinného původu...
Jde o náplasti, které obsahují stejnou
účinnou látku jako pálivé papričky.
INZERCE

Kapsaicin. Rostlinný alkaloid, který je
zodpovědný za pálivou chuť papriky.
Existují nějaké účinné moderní
léky i pro tu širokou část populace,
kterou prostě jenom bolí záda od sezení u počítače?
Více se dozvíte v pátečním vydání
týdeníku Téma.
SILVIE KRÁLOVÁ

MAFRA startuje projekt
dárkových karet Dárkomat
ČR | Před vánočními svátky mívají mnozí z nás zamotanou hlavu. Vymyslet
a obstarat dárky rodině i přátelům bývá
často pořádný problém. Řešení je tady.
Mediální skupina MAFRA od 2. prosince spustila nový projekt s názvem
Dárkomat, který přináší dárkové karty
nejznámějších značek na českém trhu
na jednom místě. Exkluzivním partnerem projektu se stal obchodní řetězec
Albert. Zákazníci tak najdou speciální
stojan plný dárkových karet v každém
jeho obchodě.
Dárkomat nabízí dárkové karty partnerů z různých odvětví – například parfumerie Marionnaud, Klenoty Aurum,
knihkupectví Neoluxor, online prodejce
Lékárna.cz, předplatné týdeníku
TÉMA a další. Dárkové karty budou
k dispozici v různých hodnotách, nejčastěji 500 Kč a 1 000 Kč.
„V rámci českého trhu jde o unikátní
nový produkt a jsme rádi, že ho zde můžeme představit jako první. Přestože se
jedná o technologicky náročný systém,
těší se obrovskému zájmu obchodníků.
V letošním roce tak zákazníkům představíme 10 dárkových karet a v příštím

roce další desítky karet ze segmentu
módy, zábavy, herního průmyslu, ale
také čistě finanční produkty. Naším cílem je vybudovat stejně robustní platformu, jakou můžete najít například v sousedním Německu, Švýcarsku, Rakousku nebo USA,“ vysvětluje člen představenstva mediální skupiny MAFRA Michal Hanák.
V nejbližší době se počítá s rozšiřováním portfolia dárkových karet o další zajímavé partnery, připravuje se i spuštění
prodeje kreditu do Apple App Stores
a zákazníkům se přiblíží i dalšími prodejními místy, například čerpacími stanicemi a prodejnami tisku. Více informací naleznete na www.darkomat.cz

Dárkomat přináší dárkové karty nejznámějších značek českého trhu.
K dostání jsou v řetězci Albert.

DARUJTE

SVÝM BLÍZKÝM 5plus2
Rovnou
do schránky
jen za cenu
poštovného

336 Kč

OBjednáVejte na
www.5plus2.cz/schrankovne
neBO na BeZpLatné
teLefOnnÍ LinCe 800 300 302
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www.5plus2.cz

Ovidius ve svých Listech
z Pontu napsal: ...

Tajenka: ... Novinky jsou ze všeho nejmilejší.

Tuto křížovku zpracovala redakce časopisů KŘÍŽEM KRÁŽEM.
INZERCE

Luštíte rádi?
POD TÍMTO
LOGEM NAJDETE
TY O NĚCO LEPŠÍ
KŘÍŽOVKY,
KTERÉ VÁS ZABAVÍ
A SVÝM HUMOREM
I POBAVÍ. KOUPIT
JE MŮŽETE
V KAŽDÉM STÁNKU,
V KAŽDÉ TRAFICE!

MAGAZÍN

Surfujte zdarma,
volejte levně
www.mobil.cz

AC SPARTA PRAHA

neděle 6. prosince od 15 hodin, Městský stadion Ostrava ve Vítkovicích

Vstupenky jsou v předprodeji na pobočkách Ostravského informačního servisu, v OC Forum Nová Karolina a infostánku OC Futurum.
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Balner prožil velmi úspěšný rok
Vydařený rok má za
sebou tyčkař Michal
Balner, který s atletikou
začínal v Sokole Opava.
A ke svému rodnému
městu se stále hlásí, byť
už závodí za Duklu Praha.

centimetrů. Můžete ho posunout ještě výše?
Určitě. Nevím ale, jestli se to podaří
mně nebo Honzovi už ten příští rok, ale
pořád se chceme zlepšovat.
A co říkáte magické hranici šesti metrů?
Pokud jde o mě, tak to nevidím, protože
mám svoje hranice a vím, kde jsem rychlostně. Mohu skočit ještě přes pět devadesát s tím, co umím, ale šest metrů je
šest metrů. Nechci být skeptický, ale
u nás nevidím nikoho, komu by se to
mohlo podařit.

JIŘÍ SEIDL
OPAVA | Balner zažil letos tři vrcholy.
„Skočil jsem český rekord, byl jsem sedmý na mistrovství světa,“ usmál se třiatřicetiletý tyčkař. „A k tomu jsem se oženil, dvanáctého září na svoje narozeniny, takže to byl úspěšný rok. A doufám,
že ten následující bude ještě lepší.“
V roce 2016 vás čeká olympiáda
v Rio de Janeiru.
Následující olympijská sezona je pro
mě příležitost zlepšit se a skočit ještě
výš. Výzvou do budoucna je pro mě letošní sedmé místo na mistrovství světa,
i když jsme si myslel i na nějaký ten
menší cenný kov.
Olympijský limit už máte splněný?
Mám. Ale Český atletický svaz chce potvrdit ten limit, aby bylo zřejmé, že
máte před olympiádou formu, ať tam nejedete s nulou nebo zranění. Takže ho
budu muset ještě potvrdit nějakým entry limitem, který bývá třeba o deset
čísel níž.
Takže jistotu Ria nemáte?
Ne, ale už minulý rok jsem začal trénovat trochu jinak, tak abych všechno zvládal. Už mi není dvacet let, ani třicet
vlastně. Takže trénuji už tak, abych se
nezranil. Ale věřím, že to zvládnu.

Tyčkař Michal Balner, který s atletikou začínal v Opavě, má za sebou vydařený rok. Skočil český rekord 582 centimetrů.
FOTO | JIŘÍ SEIDL
Je tedy tyčka nejnebezpečnější atletická disciplína?
Určitě. Vzhledem k tomu, jaké vládnou
třeba povětrnostní podmínky a může
prasknout materiál, tak se jedná o velmi
nebezpečnou disciplínu. Nikdo mě ani
nepojistí.
Vůbec?
Vůbec, anebo jen za velké peníze.

Neměli by tyčkaři procházet třeba
i kaskadérskou průpravou?
To asi ne. Je to sport jako kterýkoliv
jiný. To riziko ale bereme sami na svá
bedra, protože nás to baví. Jenže platí,
že buď se zraníme a nebudeme závodit,
anebo přežijeme a budeme skákat snad
i vysoko.
Váš český rekord má hodnotu 582

Zmínil jste se, že jste začal trénovat
jinak. Co jste změnil?
Trenér Sláva Patera má svou vizi, svou
představu, co se musí dělat, co natrénovat, jaké objemy. Vždycky jsem odtrénoval všechno, ale pořád to někde stálo,
moje výkony neměly žádný vzestup.
Občas se mi něco zadařilo, ale nebylo to
takové ustálené. Říkal jsem si, že nemohu trénovat stejně jako Honza Kudlička, který je úplně jiný typ. Rozhodl
jsme se, že budu trénovat méně, ale častěji. A mezi tréninky si udělám větší rozestupy. K tomu jsem začal navštěvovat
rehabilitační centrum.
Takže cítíte, že regenerace je pro
vás čím dál tím důležitější?
To ano. Dělám různé cviky, v uvozovkách i těhotenské. Zabýváme se trupem
a po deseti letech, kdy mě ustavičně bolela záda, jsem s nimi letos ani jednou
neměl problém. I to se projevilo na mé
výkonnosti. Je to cesta, jak vydržet
nejméně tu olympijskou sezonu a ještě
se zlepšit.

INZERCE

Do příští sezony půjdete jako česká
tyčkařská jednička. Mění to pro vás
něco?
Vůbec nic. S Honzou (Kudličkou, dalším opavským odchovancem – pozn.
red.) se o to biju od roku 2010, kdy mi
praskla tyčka a po pádu jsem se zase
dral nahoru. Oba s Honzou jsme usilovali o vylepšení českého rekordu a mně se
to povedlo prvnímu.
Po pádu v roce 2010 jste se musel
zvedat hlavně psychicky?
Honza Železný mi říkal, že vždy je složité vracet se zpátky, když spadnete na dno
kvůli zranění. Sám si to zažil s ramenem.
To se v mém případě potvrdilo, trvalo mi
to několik let. Byl ve mně nějaký blok.
Neuměl jsem se otočit hlavou dolů, což
je u tyčky důležité. Buď to uděláte naplno
a okamžitě po odraze se otočíte, nebo
skok nevyjde. Při tyčce musíte dělat
všechno naplno. Pokud promeškáte malý
okamžik, tak výkon není, jak má být.

ELITCAR s. r. o., smluvní partner Renault, Partyzánská 1461/49, Bruntál
Prodej nových vozů Pavel Povýšil, tel.: 777 613 258, e-mail: pavel.povysil.elitcar@dealer.renault.cz www.elitcar.cz

VŠECHNY DÁRKY
VYŘEŠÍTE NA ALZA.CZ

více na www.alza.cz/vanoce

Zářivý a zdravý
úsměv

Ztělesněná
elegance
ALCATEL ONETOUCH 6039Y IDOL 3
+ Unikátní smartphone, který lze používat i vzhůru nohama
+ 4,7/5,5“ IPS displej (až 1 920 × 1 080)
+ Až osmijádrový procesor, RAM až 2 GB
+ Paměť až 16 GB + microSD až 128 GB
+ Google Android 5.0 Lollipop

od

5 990,-

+
+
+
+

Rychlovarná konvice s regulací teploty
6 provozních režimů, ﬁltr proti usazeninám
Zvuková signalizace, LED displej
Objem 1,7 l, výkon 2 400 W

Rychlé a pohodlné
oholení

od

1 899,-

objednací kódy:

EAV4139b

EAV4139a

EAV4139c

MultiPrecision systém pro oholení několika tahy
Pětisměrné ohebné hlavy
Turbo režim pro husté vousy
Až 50 minut provozu na jedno nabití
Tříúrovňový ukazatel nabití baterie

objednací kódy:

ORAEK016

ORAEK015

MIO MiVue 638 Touch
+ Záznamová kamera do auta s 2,7“ displejem
+ Full HD záznam, 2× microSD slot
+ Širokoúhlý objektiv s rozsahem 130°
+ Rychlostní alarm, databáze radarů
+ Automatické rozeznání kolize

4 590,objednací kód:

PP305a

Vždy perfektně
upraven

ZNÁTE
Z TV

Remington HC5405GP

Philips S5620/12 Series 5000 AquaTouch
+
+
+
+
+

2 499,-

Pro bezpečnější
jízdu

Chytrá konvice
do vaší kuchyně

PHILCO PHWK 2000/1/2

Oral B Pro 2500
+ Elektrický zubní kartáček s 3D systémem
+ Oscilační, rotační a pulzní pohyb pro dokonale čisté zuby
+ Odstraní až o 100 % více plaku než běžný kartáček
+ Akumulátorový provoz, ukazatel stavu baterie

3 299,-

2 999,objednací kód:

EAT1136d

+
+
+
+
+
+

Set zastřihovače vlasů a přesného zastřihovače
Zastřihovač vlasů s titanovými, samoostřícími čepelemi
Síťový i akumulátorový provoz (až 60 min)
Motor Pro Power pro snazší zastřihnutí
Přesný zastřihovač s nerezovými čepelemi, omyvatelný
Vhodný pro chloupky v uších, nose a na obočí

1 399,-

1 099,objednací kód:

REMZVL16

Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 4. 12. 2015 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob.

kup na www.alza.cz nebo volej 225 340 111

