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Jahodové plantáže pod Pálavou už zčervenaly. Do Šakvic teď s košíkem může zamířit každý, kdo má sladké plody v oblibě. Samosběr jahod tady může trvat až měsíc v závislosti na počasí.
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Bojují o průchozí oboru
Lesy chtějí zakázat vstup do obory Soutok. Lidé z Lanžhota se ale ohrazují
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
LANŽHOT | Omezení vstupu do obory
Soutok, které požadují Lesy České republiky, ještě nemusí být definitivní.
Lesy chtějí výrazně omezit vstup do největší obory v České republice zejména
proto, že turisté, kterých v posledních letech výrazně přibývá, ruší zvěř v době
říje, březosti a odchovu mláďat a po
zimě, kdy je zesláblá. Obora má být uzavřena v konkrétních dnech a hodinách.

Návrh na zákaz už vydal odbor životního prostředí břeclavské radnice.
Proti zákazu se ohradili lidé z Lanžhota. „Konkrétní omezení jdou za rámec
odůvodnění zákazu a jsou přísnější než
režim území národních parků,“ napsal
starosta Lanžhota Ladislav Straka v dopise adresovaném břeclavské radnici.
Lanžhotským vadí zejména zákaz
vstupu na některé asfaltové cesty. Upozorňují na paradoxní fakt, že tytéž cesty
jsou od Břeclavi přístupné, od Lanžhota

však mají být uzavřeny. Proti požadavkům lesníků se bouří i zástupci občanského sdružení Soutok Lanžhot a lesní
úsek Tvrdonice. Lesníci podle nich neprokázali, že k rušení zvěře v oboře skutečně docházelo. „Doposud tyto informace nebyly nikde uvedeny. Tudíž se
dá předpokládat, že navrhovaná opatření jsou pouze účelová s cílem omezit
vstup veřejnosti,“ míní předseda sdružení Antonín Hostina.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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Voříšek jako policejní
pes? I to umí Dočasky
Telefon si nevypíná ani o půlnoci. Nikdy totiž neví, kdy zavolá někdo, kdo
potřebuje pomoc pro zraněného či opuštěného psa. Právě kvůli nim Andrea
Černá založila jedinečný projekt Dočasky.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
LANŽHOT | Kolem nohou Andrey Černé se motá celý houf psů, většinou nejasné rasy. Poslechnou na slovo. Ještě nedávno to přitom byli tuláci z ulice, kterým hrozilo, že skončí v útulku.
„Útulky jsou ale přeplněné, dobře zaplacené z obecních peněz a nefungující,“ míní Andrea Černá. „Všude v zahraničí fungují útulky jako dočasná záležitost. Jen u nás je to jinak. Psi jsou tady
mnohdy i celý život, pokud nemají štěstí a někdo se do nich nezamiluje,“ vysvětluje žena, která má za uchem originální tetování se psí tlapkou. Právě to je
logem Dočasek.
Projekt vznikl v Lanžhotě a pomáhá
psům, kteří se ocitli na ulici nebo dokonce v ohrožení života. Takového pejska
dá Andrea Černá a její spolupracovníci
do pořádku zdravotně, poskytne mu
všechna potřebná očkování, očipuje ho
a pokusí se napravit jeho špatné návyky. „Je to tu takový nápravný tábor,“
směje se zakladatelka Dočasek.
Pak začne proces hledání nového domova. A to už přijdou na řadu „dočaskáři“. Po celé republice je jich víc než stovka. Ochotných lidí, kteří vezmou psího
nalezence na nějakou dobu k sobě
domů a starají se o něj. Třeba i pár měsíců, než se mu podaří najít nový stálý do-

Se psy je to snazší než s lidmi, říká Andrea Černá, zakladatelka občanského
sdružení Dočasky.
FOTO | ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
mov. „Důležitá je ochota věnovat psovi
čas. Tady v Lanžhotě psa napravíme po
zdravotní i osobnostní stránce a pak už
potřebujeme jen tu ochotnou domácnost,“ říká Černá. Velká část dočaskářů
si podle ní nakonec pejska oblíbí a nechá. A pokud ne, hledá se pro něj ta
správná rodina. Psa nesvěří kdekomu.
„Každý pes je jiný. Stejně jako každý
člověk. Je potřeba to jen dobře spárovat,“ vysvětluje.

K pomoci psům „bez papírů“ se Andrea Černá dostala tak trochu oklikou.
Ze světa velkého byznysu utekla ke zvířatům. „Se psy je to jednodušší. Řeknou
vám, když se jim něco nelíbí. Nemusíte
se to dozvědět za rok od někoho jiného,“ směje se.
Nejdříve si v Lanžhotě založila chovnou stanici hovawartů. Od čistokrevných psů pak postupně směřovala svou
energii i k „voříškům“.

Jak pomoci?
- poskytnout psům dočasnou péči
- inzerovat pro ČR i Rakousko
- hledat finanční zdroje
- přispívat na nákup krmiv a léčiv
- venčit
- fotografovat
- pomoci při výstavbě plotu
- distribuovat letáky do
veterinárních ordinací
- přepravovat zvířata

Dočasky přitom vznikly v dramatické době roku 2013, kdy se na Českou republiku valila povodňová vlna. „Existovali jsme sotva pár dní, když přišly povodně. V té době potřebovala pomoc
i zvířata. Okamžitě začala kolovat naše
telefonní čísla. Lidem pomůže Červený
kříž, zvířatům Dočasky,“ popisuje Andrea Černá rychlý začátek projektu.
Ročně se na zahradě na okraji Lanžhota vystřídá několik desítek zvířat. Okolní obce už se více než na útulky začínají
spoléhat právě na Dočasky. Kvůli odchytu psa nemusí volat strážníky, lidé z Dočasek vše zvládnou sami a zatím zadarmo, i když právě to by chtěli změnit. I za
umístění v útulku totiž musí obce platit.
Rozdíl mezi Dočaskami a útulkem je
přitom markantní. „Tady se se zvířaty
cvičí. Opravdu pracují,“ vysvětluje Černá. V Lanžhotě mohou lidé vidět, jak
obyčejný voříšek běží za střapcem, stejně jako to dělají chrti na svých dostizích. Obyčejný pes z ulice tady sleduje
pachovou stopu právě tak, jak to umí policejní pes. Další skáče přes parkurové
překážky, jiný chytá létající disk. „Každý pes zvládne něco. Jen se to v něm
musí umět objevit,“ míní Andrea Černá.
Nový domov skrze Dočasky našli
i psi z nechvalně známých množíren.
Činnost několik množíren lidé kolem
Andrey Černé dokázali zastavit.

V Mirandii bydlí
první klienti

Podluží si zvolí svého stárka

BRUMOVICE | Do chráněného bydlení s pohádkovým názvem Mirandie se v pondělí nastěhovali první klienti a během následujících dnů a týdnů budou přibývat další. Postupně
tady najde domov celkem dvanáct
lidí s mentálním a kombinovaným
postižením, kteří pocházejí z celé jižní Moravy. Klienti budou bydlet ve
dvou relativně nezávislých domácnostech. K objektu patří i rozsáhlá zahrada. Úkolem Mirandie je, aby se cítili co nejvíc jako doma a co nejvíc
se přiblížili běžnému životu.
(sol)

TVRDONICE | Kdo umí nejlépe zatančit hošije, vrtěnou a verbuňk? Kdo se
stane stárkem Podluží? Který dětský
soubor umí nejlíp zpívat a kdo má nejhezčí kroj? Na všechny tyto otázky odpoví další ročník Podluží v písni a tanci,
který se koná ode dneška do neděle v národopisném areálu ve Tvrdonicích.
Festival má počátky v roce 1946, kdy
byl položen základní kámen Slovácké
chalupy v amfiteátru. Za léta konání se
měnil obsah, úroveň i doba konání festivalu, až se ustálil na pevném základním
scénáři. V pátek se představují dechové
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Koncert DH Svatobořáci
Přehlídka dechových hudeb
koncert DH Svatobořáci
Slavnostní průvod
Soutěže ve zpěvu
Soutěž o stárka Podluží
FS Kunovjan
Sjíždění chasy (14.00 průvod)
Představení obcí Podluží

hudby, sobotní odpoledne patří dětským
souborům. Večer probíhají soutěže ve
zpěvu, tanci a o Stárka Podluží, vystupují regionální cimbálové muziky, sbory
a národopisné soubory, ale také hosté
festivalu. Neděle je zahájena ráno mší
svatou v kostele svatého Mikuláše, pokračuje sjížděním přespolních chas na
vozech tažených koňmi na náměstí, odpoledne se všichni účinkující zúčastňují
slavnostního průvodu a festival vrcholí
pořadem dětských i dospělých souborů
z Podluží i ostatních regionů celé České
republiky, často i ze zahraničí.
(sol)
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Zámecké opravy jdou do finiše
Už jen pár dní zbývá do slavnostního koncertu
Magdaleny Kožené, který má oficiálně otevřít
opravenou barokní jízdárnu ve Valticích.
IVANA SOLAŘÍKOVÁ
VALTIC | Kousek ke kousku, jako puzzle, skládají řemeslníci dřevěnou podlahu zámeckého divadla i jízdárny ve Valticích. Zbývá doladit detaily, pověsit
křišťálové lustry a téměř dvousetmilionové opravy zámeckých prostor končí.
Francouzské dvorské písně, kantáty
a instrumentální skladby 17. a 18. století v podání pěvkyně Magdaleny Kožené
otevřou jízdárnu už 25. června. Právě
v nově opraveném sále bude závěr festivalu Concentus Moraviae.
„Vše směřujeme k tomuto datu,“ potvrzuje kastelánka Ivana Holásková. „Skládáme podlahy, budou se věšet lustry
a pak už nás čekají vlastně jen drobné kosmetické práce – různé povrchové úpravy

a vybavení interiérů,“ popsala poslední
úkoly před otevíracím koncertem.
V zámecké jízdárně, divadle a domku
zahradníka se pracovalo déle než rok. Jejich rekonstrukce stála 180 milionů korun, většinu památkáři získali z evropských dotací. Jízdárny otevře právě červnový koncert, barokní divadlo má přivítat první návštěvníky 12. září.
„První sezona bude proto kratičká. Letos půjde spíš o zkušební provoz,“ říká
Richard Svoboda, šéf Národního centra
divadla a tance, které se bude starat o programovou náplň opravených budov.
V jízdárně se letos kromě Magdaleny Kožené představí třeba ještě vojenský umělecký soubor Ondráš a další interpreti.
Vysoké školy tady plánují semináře
a konference. „Teprve příští sezona by

Magdalena Kožená vystoupí ve Valticích 25. června.
FOTO | ARCHIV
měla ukázat, jaké tyto prostory vůbec nabízejí možnosti,“ poznamenal Svoboda.
Podle něj povede skrze divadlo i nový
prohlídkový okruh zámku. Divadlo je
přesnou replikou prostor, jaké zde
v 18. století vybudovali Lichtenštejnové.
„Lidé se budou moci podívat, jak fungo-

Lidé bojují o průchozí oboru
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Zároveň tvrdí, že turisté na Soutoku
zvěř rozhodně neplaší. „Ze zkušeností
víme, že zvěř na cyklisty a chodce
téměř nereaguje,“ říká s tím, že uzavření obory pouze nahraje pytlákům. Ti
budou mít v opuštěném lese pro pytlačení klid. „Slušný člověk nepotřebuje
zákazy a ploty, aby věděl, jak se má
k přírodě chovat. Vyhláška bude diskri-

minovat pouze slušné lidi,“ míní Hostina.
Břeclavská radnice bude námitky
shromažďovat až do 12. června. To končí lhůta, ve které se mohou lidé k návrhu vyjadřovat. „Teď tedy nejsme schopni říci, jakým způsobem budeme postupovat. O dalším postupu rozhodneme
až po prostudování všech došlých podkladů,“ uvedl David Mahovský, mluvčí
břeclavské radnice.

INZERCE

palivové dřevo
palubky





brikety

dřevěné i plastové

plotovky - prkna  osb desky - překližky
dveře - obložky  podlahy - pvc - koberce

velká kasárna hodonín

tel.: 603 879 333

www.mlynekpodlahy.cz

Obora Soutok je největší v zemi. Její
velkou část tvoří lužní lesy mezi Dyjí
a Moravou, které jsou turisty oblíbené.
Jak již dříve uvedla mluvčí Lesů ČR
Eva Jouklová, omezení v rozsahu, jak
jej lesníci požadují, by se nemělo turistů a cykloturistů dotknout nijak významně. „Vůbec se například netýká severní
části obory okolo zámečku Pohansko a
trasy kolem bývalé signální stěny až
k soutoku Moravy a Dyje,“ říká.

valo divadelní zázemí. Třeba kompletní
dřevěnou mašinerii, která je všude jinde
úzkostlivě památkově chráněná. Ve Valticích je ale vybudována nově, takže si lidé
budou moci doslova sáhnout,“ řekl.
Zámecké divadlo může hostit až 180
lidí, do jízdáren se jich vejde až 800.
Jízdárny už mají za sebou i generálku.
Před nedávnem se tady konaly Valtické
vinné trhy. Jejich dlouholetou návštěvníci přitom zaskočilo zatečení v levém zadním rohu jízdárny. „Byl to klasický mokrý roh, z něhož voda stékala dolů po zdi
a promočila ji. Bylo to vidět, jinak bych
si toho samozřejmě nevšimla,“ podotkla.
Podle kastelánky se ale podobným skvrnám vyhnout nelze. „Budovy jsou několik set let vlhké, takže nemůžeme předpokládat, že během jednoho či dvou let rekonstrukce je totálně vysušíme. Kdyby
na realizaci evropských dotačních programů bylo několik let, dá se to ošetřit jinak. Ale bohužel u památkových budov
musíme počítat s tím, že se tam skvrny
objevovat budou,“ poznamenala.

Jazzová hvězda
pro Václava Hybše
MIKULOV | Další hvězda přibude dnes
v 17 hodin v Mikulově na chodníku slávy určenému slavným jazzmenům.
Klub přátel Karla Krautgartnera ji letos
věnuje špičkovému dirigentovi, kapelníkovi, aranžérovi a trumpetistovi Václavu Hybšovi. V zámeckém sále pak
v 19.30 začne koncert Big Bandu Václava Hybše. Zazpívají Irena Kousalová,
Martina Dolečková, Filip Hořejší, Štěpán Růžička a Bohuš Matuš.
(sol)
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Kázání necháme jiným.

5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Richard Krajčo se nenudí. Nejen,
že je lídrem skupiny Kryštof, ale ještě
ke všemu jí dělá i manažera, což je
v Česku i ve světě unikát. „Chtěl bych
mít vedle sebe člověka, který bude kapelu řídit a já si budu moci více odpočinout a soustředit se jen na psaní písniček a zpívání. Ale já jsem ho v téhle
zemi nenašel,“ vysvětluje Krajčo pro
týdeník 5plus2.
Nová deska skupiny Kryštof vyšla
1. června, v den vašich narozenin, na
který také připadá Mezinárodní den
dětí. Připadáte si někdy jako dítě?
Pořád. Člověk má sice někdy ty dospělácké starosti, ale asi je to tím, co děláme, že si tak trochu stále hrajeme. Navíc teď si hrajeme i doma
s našimi dětmi, ačkoli už jsou trochu větší a mají najednou nějak
víc síly než my.
Umíte si tedy vůbec sám
sebe představit v nějakém
seriózním povolání, v němž
se sluší nosit vážnou tvář?
Tím, že už několik let dělám
kapele i manažera, tak
spoustu věcí řeším na seriózních schůzkách, i když na
ně nechodím moc seriózně
oblečen, což se mi odpouští. Ale obecně takovou manažerskou práci si asi umím
představit. Jenom by mě nikdo nenavlékl do obleku. Tohle beru jako určitou součást
své práce s kapelou, takže možná proto mě to i baví. Asi bych
ale nemohl dělat nic rukama,
i když bych si to strašně přál.
Přitom jsem se o vás dočetla,
že jste mohl být elektrikář…
Ano, to jsem mohl a naštěstí nejsem.
Naštěstí pro celý obor. (smích) Moc
ale obdivuji lidi, kteří to umí, a mám
takové kolem sebe. Šikovné elektrikáře, truhláře a další, kterým vždycky rád
při práci koukám pod prsty, protože je

úžasné dívat se, když někdo řemeslo ovládá. Já bych takhle asi rychle zhynul.
Když se vrátím k vaší manažerské pozici, to u nás není zrovna častý model, že by zpěvák
úspěšné kapely plnil
i funkci
manažera. Je to
tím, že
potřebujete
m í t
skupin u

pod dohledem po všech stránkách?
Strašně rád bych našel člověka, který by
dokázal mít pro naši kapelu vize, o kterých bych řekl: Ou, to je super nápad,
pojďme ho realizovat! Chtěl bych mít
vedle sebe člověka, který bude kapelu
řídit a já si budu moci více odpočinout
a soustředit se jen na psaní písniček a zpívání. Ale já jsem ho v téhle zemi nenašel.
Managementu v takovém smyslu, jaký si
ho představujeme my, a na úrovni, která
funguje venku v zahraničí, se tady v Česku moc lidí nevěnuje. Možná bych věděl
o jednom člověku nebo maximálně
o dvou. Takže jsem před několika lety
byl trošku dokopaný kapelou, abych se

„

Ono je to těžké. Když jsme točili Inzerát
a vracel jsem se z New Yorku z míchaček
a z masteringu, tak jsem si vezl zážitek,
který mi dal mnohem víc než cokoli, co
jsem tady poznal. A to, když mi Ted Jansen, který masteroval naši desku, řekl:
Cesta je natolik skvělá, že když ji prodáš
Adele, tak z toho bude celosvětový hit
a už nikdy nebudeš muset pracovat. Teď
se nám zase stala jiná věc, a sice, že producent Yaron Fuchs poslal naše nahrávky jednomu uznávanému americkému
manažerovi a zpět nám přišel mail, nad
kterým jsem se hrozně pobavil, protože
mě poprvé někdo pochválil jako zpěváka. Ten mail začínal slovy: Poslechl jsem

Protestsongy nehrajeme, nechceme kázat.
Nevím, proti čemu bych měl bojovat.

toho znovu ujal já, protože jsem to dělal
už kdysi na začátku a od té doby se toho
vlastně moc nezměnilo.
Není vize kapely něčím, co je obecně spjato spíše s postavou jejího
lídra?
Manažer by měl být ten, kdo vede,
a nemusí to být zpěvák. Vlastně to většinou vůbec není on. Spousta zpěváků,
alespoň tak mi to říkají novináři, když
se se mnou baví, prostě zpívá. Jejich
práce je zpívat, někdo občas dokáže
napsat i píseň, ale neumí kapelu zobchodovat nebo ji protlačit dál. Takže tady máte
bookery, kteří vlastně
jen zapisují termíny,
ale nemáte manažery, kteří vidí celistvost směřování.
Jak už padlo, skupině vyšla nová
deska.
Jak
obecně prožíváte dobu,
než se na
vaše
dílo
zkoumavým
okem podívá
kritika? Zajímá vás vůbec názor kritiků?

si vaše dvě poslední desky, podíval se na
záznamy live show na YouTube a první,
co musím říct, je, že zpěvák má úžasný
rockový voice, písně jsou skvěle vystavěné a máte skvělé aranže. Víte, mně už je
teď tak trošičku jedno, jestli tady opět napíšou, že neumím zpívat. Protože mně
a celé naší kapele se dostalo pochvaly od
lidí, kteří jsou skutečně na vysoké manažerské úrovni a spolupracovali nebo stále
spolupracují s řadou velkých jmen.
Přišla z jeho strany nějaká konkrétní
nabídka?
Řekl nám jasně: Vím, kam s tím můžeme
jít a kam můžete cílit, ale protože je vám
35 až 37 let a jste trošku staří, tak mi slibte, že se tomu budete dva tři roky věnovat
a můžeme si plácnout a pojďme do toho.
To je pro nás neuvěřitelné povzbuzení.
Otázka je, jak nyní s tou dávkou povzbuzení naložíte?
To nevíme. Řekli jsme si, že čtyři písničky, které chce, nahrajeme v angličtině
a že by byla škoda to prostě jen nezkusit.
To je zatím všechno, s čím do toho jdeme. Spousta věcí by se musela změnit.
V kapele teď probíhá debata v duchu:
Máme tady děti a rodiny, znamená to odjíždět na dlouhý čas. Nikdo z nás teď není
v takovém rozpoložení, aby bez jakýchkoli pochybností řekl: Ano, jdeme dělat
kariéru do zahraničí! Všichni jsme se ale
shodli na tom, že ty písničky nahrajeme

Richard Krajčo
Narodil se 1. června 1977 v Ostravě. Byl dvakrát ženatý,
a to s Ivou Frühlingovou a Martinou Poulíčkovou.
■ V letech 1998 až 2009 moderoval v České televizi spolu
s Alešem Juchelkou hudební hitparádu Medúza.
■ Kromě muziky s kapelou Kryštof se věnuje i herectví. Objevil
se v řadě televizních seriálů (Vraždy v kruhu, Hraběnky,
Znamení koně atd.), hrál i ve filmech (Sametoví vrazi, Hrubeš
a Mareš jsou kamarádi do deště, Nuda v Brně a další).
■ Úspěšný je i jako divadelní herec. V roce 2000 získal Cenu
Alfréda Radoka v kategorii Talent. Za rok 2012 obdržel také
Cenu Thálie v kategorii Činohra – muži.
■

FOTO | ARCHIV KAPELY

Vyprodat turné i obří pražskou O2 arenu?
Pro ostravskou kapelu Kryštof už to není žádný
problém, a tak nyní zvažuje novou výzvu. Chce se
prosadit v zahraničí. „V New Yorku mi říkali, že
písnička Cesta je natolik skvělá, že když bych ji
prodal Adele, tak z toho bude celosvětový hit
a už nikdy nebudu muset pracovat,“ říká v rozhovoru
frontman skupiny Richard Krajčo.
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My teď zkusíme zahraničí
a přinejmenším je pak jednou budeme
pouštět dětem. Může to ale dopadnout
jakkoli.
O nové desce Srdcebeat jste prohlásil, že je ta nejlepší, kterou jste dosud
natočili. Může vůbec zpěvák, notabene manažer, říct vůbec něco jiného?
Možná ani nemůže. Otázkou je, jestli to
tak opravdu cítí. Nečekali jsme, že když
budeme vycházet ze studia, budeme se
objímat a říkat si, že je to to nejlepší, co
jsme kdy natočili. Ale jestli to můžu říct
za kapelu, tak pro nás sedm kluků, co se
týče muzikantské, zvukové a písničkové
stránky, pro nás to album nejlepší je.
Kryštof je kapela, která hodně staví
na textech, zároveň jste v minulosti
v mnohých rozhovorech připustil, že
vaše písně lidé mnohdy pochopí jinak, než jste je vy sám myslel. Neštve
vás to někdy?
Není důležité, jak jsme to mysleli. Já sám
poslouchám spoustu kapel, u kterých ani
nestíhám vnímat jejich anglické texty, ale
přijímám z toho jejich náladu. Pro mě je
důležité, že člověk, který je v určité životní situaci a etapě, z našich písní najednou
INZERCE

nasaje to, co potřebuje. Já tam něco ukryji, nějaké své pocity, nálady, a někdo si
v tom třeba najde svůj životní příběh. A ač
věnuji každému verši až přehnanou pozornost, přesto se objeví někdo, kdo řekne, že
je to splácanina. Já si pak říkám: To není
možný, vždyť je to úplně jasný! (smích)
Přitom lámat si s tím hlavu vlastně ani
nemá smysl, protože sto lidí má sto chutí
a není úkolem kapely zavděčit se všem.

Naposledy jste své fanoušky tak trochu zmátli písní Srdcebeat, respektive jejím klipem, který je plný barev
a rozveselených dětí. Přiznávám, že
jsem si také říkala: Probůh, co tam ty
děti dělají?
Když jsme vymýšleli klip, tak mi spousta
lidí říkala, ať tam děti nedávám a vůbec
neříkám, že je to o nich. Ať si všichni myslí, že je to o lásce. Ale já jsem řekl, že nebudu lhát. Ta písnička je o dětech. Napsal
jsem ji jako vyznání těm svým a vlastně
všem dětem za všechny rodiče, protože
každý z nich to tak cítí, že ony jsou to nejvíc, co na světě máme. A já své děti bezmezně miluji, ačkoli to jsou někdy takoví
syčáci. (smích) Věřím, že až budou jednou ve věku, kdy se jich ta písnička bude

Kryštof a jeho nová deska Srdcebeat

Stejně jako v případě předchozího úspěšného alba Inzerát, i na desce Srdcebeat
pracovali američtí producenti Yaron Fuchs a Ido Zmishlany. Nahrávalo se v českém
studiu Sono, ale finální úpravy se odehrávaly v New Yorku. Autorství všech textů má
na svědomí Richard Krajčo. Pouze jednu píseň napsal společně s Markem Dohnalem.
Turné k nové desce startuje 19. října koncertem v Ostravě a končí 3. listopadu
v Pardubicích. Kapela si během šňůry troufá zaútočit také na největší českou
sportovní halu, 27. a 28. 10. bude koncerty Kryštofů hostit pražská O2 arena.

dotýkat, tak pochopí, co jsem jim chtěl
předat.
Nemáte někdy nutkání hudbou burcovat davy, protestovat, bojovat za lepší svět?
Já vlastně moc nevím, proti čemu bych
měl bojovat. Jsem součástí tohohle systému a účastním se ho. Volím, chodím do

hypermarketů, chodím do multikina, ale
také do divadla, nebo tam spíš hraju. Zpívám na obrovských koncertech, ale zároveň hrajeme i na malých pódiích, takže
se tak nějak snažím střídat všechno ve
světě a nevím, vůči čemu bych měl zpívat protestsong. Nechceme kázat. Chceme dát lidem radost, ale klidně je necháme i poplakat, když na to přijde.
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Zoo jako zverimex aneb
To si takhle vykračujete
po pražské Kampě
a najednou spatříte pumu.
Nikoliv v kleci, ale na
vodítku s „pánečkem“.
Češi stále častěji chovají
exotická zvířata. Pořídit se
totiž dají i za pár tisícovek.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Aby si František Hrach z Písku
mohl pořídit vytouženého domácího mazlíčka, musel nejdříve vyhrát boj s úředním šimlem. Sehnat všechna povolení od
radnice, sousedů, veterinární správy a dalších úřadů mu zabralo týdny papírování.
Nakonec ale uspěl a domů si mohl přivézt kanadského vlka a posléze také čistokrevného karpatského vlka. Oba pocházeli ze zoologické zahrady, kde už na ně nebylo místo. „Chovat vlka je jako stát jednou nohou v kriminálu,“ přiznává Hrach.

Potkat v Praze šelmu na vodítku? Dnes už to není tak absurdní představa, takové zvíře pořídit se dá pořídit již za zhruba 30 tisíc korun. FOTO | D. MATERNA, MAFRA

Ať už proto, že nebudete mít v pořádku
všechny „papíry“, nebo že se divoké zvíře
zkrátka vymkne kontrole. Proto když si
podobné zvíře domů pořídí zkušený kynolog, jakým je třeba právě František Hrach,
dá se to ještě pochopit. Ovšem pyšnit se
pumou či jiným divokým zvířetem na vodítku při procházce městem či mít na zahradě v kleci tygra, se postupně stává módou i lidí, kteří tím chtějí svému okolí jen
dokázat, že „na to mají“. Kočkovitá šelma se dá pořídit v rozmezí od 30 do 100 tisíc korun. „Ještě před několika dny jsme
tu měli na prodej šestiměsíčního samce
pumy americké,“ dává příklad Ludvík Berousek ze Zooparku Doksy.
Na pražské Kampě mohli lidé pravidelně vídat majitelku samičky pumy jménem Princess. „Na lidi je zvyklá, žije jen
v našem světě. Snažíme se ale, aby lidé
kolem ní neudělali kruh a nefotili s bleskem. Pak je trošku nervózní,“ přiznává
majitelka Zuzana Keller.
Zkušení chovatelé ale před bezhlavým
pořízením šelmy varují. „Každému radím, aby si koupil například psí plemeno
československého ovčáka. Je to uznané
plemeno, ale ne šelma, na kterou se vztahují přísnější zákony a paragrafy,“ upozorňuje František Hrach. On sám z vlastní neblahé zkušenosti moc dobře ví, že

INZERCE

NoviNky u Nováka...

Salám s olivami

16,90 Kč

ochutNejte
Naše NoviNky!
Krakovský salám
s krůím masem

/ 100 g

* Na 100 g výrobku použito 111 g
vepřového masa.

Adresy prodejen naleznete na:

www.novakmasouzeniny.cz

25,90 Kč

Řecký salát

/ 100 g

14,90 Kč

/ 100 g

* Na 100 g výrobku použito 138 g
krůího a 16 g vepřového masa.

vždy čerstvé a za skvělou ceNu!
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Češi chtějí divočinu

Chovatele si prověříme
Pokud máte všechna povolení, koupit
pumu či jiné exotické zvíře po internetu
není velký problém. Naopak pořídit takové zvíře ze zoo je složité. Nabídek najdete
řadu. „Bez ohledu na povolení prodáváme jen ta zvířata, u kterých není nebezpečí, že by ohrozila svého nového majitele
nebo jeho okolí, protože i po prodeji cítíme za taková zvířata určitou odpovědnost,“ vysvětluje Libuše Veselá ze zoo

Olomouc. Získat plaza, papouška, želvu
a další podobné druhy je, pokud nejsou
přísně chráněné, o poznání snazší. Ovšem
i tady je potřeba řada úředních povolení.
„A u chovatelů, které neznáme, navíc požadujeme buď fotografie chovatelského
zařízení, nebo se zaměstnanci zoo na něj
jedou podívat osobně,“ upozorňuje mluvčí pražské zoo v Troji Hana Szotkowská.

„

nebylo možné ani jeho umístění do jiné
zahrady. Tímto krokem se vlastně podařilo mu zachránit život,“ zavzpomínala
Jana Myslivečková.
Mezi živočichy, které je možné si opatřit v zoologických zahradách, patří také
některé druhy drápkatých opic, jako jsou
kosmani a tamaríni. Například v jihočeské zoo Hluboká zase mívají k mání mlá-
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Chlapík s vlkem na vodítku silně škubnul,
což psům nevadí, ovšem vlk se začal bránit.

Čas od času k soukromému chovateli
může putovat i některý z exotických savců. „Jde například o surikaty, nebo také
skot dahome, pocházející ze západní Afriky,“ uvedla Jana Myslivečková ze zoo
Dvůr Králové. Surikatu můžete mít doma
za 10 až 15 tisíc korun, roztomilého nosála pořídíte od čtyř a půl do osmi tisíc. Domov mimo výběh královédvorské zahrady našlo před časem také mládě servala,
což je drobnější kočkovitá šelma. „Šlo
o mládě, které bylo odchováváno uměle
a už by se nedokázalo zařadit do chovu,
a jelikož mu zůstaly zdravotní následky,

Tygr i mravenečník jako módní doplněk
Netradičního mazlíčka vlastní například známý
módní návrhář Osmany Laffita. Před lety si místo
mourovatého kotěte pořídil o něco větší a rovnou
pruhované. Zpočátku s ním mládě tygra, které
dostalo jméno Badgheera, spávalo v posteli. Dnes
má tento více než čtyřsetkilový mazel venkovní
zamřížovaný výběh na zahradě.

Miliardář Radovan Krejčíř chtěl do svého
domova vnést trochu exotiky, alespoň dokud žil
před svým útěkem před policií v Česku. V akváriu
jeho černošického sídla tak svého času plaval
menší žralok, muréna i prudce jedovatý perutýn.

Mezi zahraniční milovníky exotických zvířat patří
kontroverzní boxer Mike Tyson, který chová tygra.
Jeho šelma se s ním dokonce objevila ve filmu
Pařba ve Vegas. Tyson byl se svým neobvyklým
svěřencem často spatřen i na procházce.

Kanadský zpěvák Justin Bieber se nějaký čas
před objektivy fotoaparátů nadšeně mazlil
s jihoamerickou opičkou. A to do doby, než mu
ji zabavily celní orgány, neboť ke zvířeti neměl
potřebné doklady.

Surrealista Salvador Dalí se po ulicích Paříže
s oblibou procházel s mravenečníkem velkým místo
psa. Nechal se s ním vyfotografovat u výstupu
z metra na rušné pařížské ulici, a to v roce 1969.
Kromě toho Dalí mravenečníka vylíčil i písemně.

ďata nosálů. Zoo Plzeň před časem prodávala do privátní sféry želvy ostruhaté, jejichž chov se zde už léta mimořádně daří.
Kdo neuspěje s nákupem zvířata v zoo,
obrací se často na cirkusy. „Takoví lidé
k nám chodí skoro denně,“ potvrzuje ředitel Národního cirkusu Jo-Joo Patrik Joo.
„Přijdou s tím, že by chtěli malého tygra
a že mají útulný byteček v paneláku,“ dodává s úsměvem.
Do rukou nezasvěcených chovatelů
proto „světští“ podle jeho slov zvířata neprodávají. „Jsou členem naší rodiny, nejde se jich jen tak vzdát,“ říká.

l
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RAKOVINA
Protonová
léčba!
RAKOVINA

PROSTATY

Chraňte svoje orgány před zbytečným
ozářením.
K léčbě rakoviny se využívá neviditelné ionizující
záření. Zjednodušeně si lidé myslí, že hodné částice
bez milosti zabíjejí nádorové buňky a léčí zhoubnou
nemoc. Ale než se částice dostanou k nádoru,
musí putovat organismem skrz spoustu zdravých
tkání. A protože částice si neumí vybrat, zda zabíjí
zdravou nebo nemocnou buňku, dochází k destrukci
i uvnitř zdravých tkání. Čím víc částic zdravou tkání
proletí, tím větší škodu způsobí. Poškození zdravých
tkání je cenou za možnost vyléčení rakoviny. Dnes
ale existuje možnost, jak se zbytečnému ozáření
vyhnout a riziko minimalizovat: PROTONOVÁ
TERAPIE dokáže paprsek záření zacílit přesně
na nádor a potřebnou energii uvolnit až v něm.
PROTONOVÁ TERAPIE chrání zdravé tkáně
a orgány, minimalizuje riziko jejich poškození.
Ptejte se, zda je PROTONOVÁ TERAPIE vhodná
právě pro Vás.
Léčbu v Protonovém centru v Praze hradí
zaměstnanecké pojišťovny. Možnost přehlásit se
máte každý rok do 30. června.

www.ptc.cz

Zdroj: zoologické zahrady, soukromí chovatelé

s takovými zvířaty není legrace. Když
musel odcestovat, svěřil svého vlka jménem Durman do rukou psího odborníka,
který se měl svého času podílet i na šlechtění československého ovčáka. Mylně se
tehdy domníval, že pokud zvíře poslouchá jeho, poslechne i druhého muže.
Dopadlo to ale špatně.
„Durman si to chtěl namířit jinam, než
onen muž chtěl. Chlapík s vlkem vedeným na vodítku silně škubnul, což psům
nevadí, ovšem vlk se začal bránit,“ vzpomíná Hrach na situaci, která skončila tragicky, protože dočasný opatrovník zvíře
nakonec v sebeobraně umlátil berlí.
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Problém s ledvinami má každý
desátý z nás. Jen o tom neví
Ačkoliv to číslo zní
hrozivě, je pravdivé.
Milion Čechů trpí jistou
formou onemocnění
ledvin. O náš orgán,
který odvádí z těla
škodliviny a pomáhá
udržovat správný krevní
tlak, se totiž nestaráme.

Jak nás trápí ledviny
■

Nezvratné selhání ledvin
a nutnost léčení umělou
ledvinou postihly v roce 2013
v Česku nově 1 800 pacientů.
Tisíc z nich mělo správnou
lékařskou péči, měli tedy
správnou diagnózu, maximální
možnou léčbu a selhání bylo
oddáleno na co nejpozdější
dobu. Ovšem přes 800 pacientů
diagnózu stanovenou nemělo,
nebylo je tedy vůbec možné
léčit a o svém onemocnění se
dozvěděli, až když museli být
napojeni na umělou ledvinu.

■

Před rokem 1990 se u nás
dialyzovalo přibližně sto
pacientů na milion obyvatel.
Pro ostatní nebyla kapacita
dialyzačních přístrojů
(umělých ledvin)
a na selhání ledvin umírali.

■

V současné době je na dialýze
450 až 500 pacientů na milion
obyvatel, což odpovídá číslům
z průmyslově vyspělých zemí.
Všechny náklady s tím spojené
jsou v plném rozsahu hrazené
zdravotními pojišťovnami.

5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Rozhlédněte se kolem sebe. Třeba
v práci. Jestli vidíte alespoň deset lidí, jeden z nich má pravděpodobně zaděláno
na onemocnění ledvin. Tedy aspoň čistě
statisticky. Každému desátému Čechovi
totiž tento orgán nepracuje tak, jak by
měl. A co hůř, drtivá většina z nich o tom
ani netuší. „Do dialyzačních středisek se
nebezpečně často dostávají pacienti s dříve nerozpoznaným selháním ledvin,“ potvrzuje profesorka Sylvie Opatrná z plzeňské fakultní nemocnice.
Počet pacientů s nepoznanou diagnózou selhání ledvin je vysoký. Je to
tím, že ledviny jsou orgán, který člověka nebolí, pokud je něco špatně?
Při některých onemocněních ledviny
bolí. Většinou jsou to záněty, které se rozšíří z močového měchýře nahoru až na
úroveň ledvin a zasáhnou jejich tkáň. Další extrémně bolestivá záležitost je ledvinová kolika, kdy se v moči, kterou ledviny
vytváří, vysráží kamínek, a ten potom prochází močovými cestami. Obě tyto situace právě proto, že jsou akutní a bolestivé,
přimějí pacienta vyhledat co nejdříve lékaře a nějakým způsobem se většinou zaléčí
a vyřeší. Pak jsou ale onemocnění, která
jsou skutečně závažná a přitom nebolí.
O jakých případech se bavíme?
Nejčastější příčinou selhání ledvin jsou
dnes ve vyspělých zemích komplikace
cukrovky a důsledky vysokého krevního
tlaku. Tato onemocnění likvidují schopnost ledvin filtrovat krev. Je to chronický
proces, který skutečně nebolí.
Jestliže ale pacient trpí cukrovkou
nebo vysokým tlakem, neměl by být
automaticky pod intenzivnějším lékařským dohledem?
Problém je v tom, že ne všichni lékaři aktivně pátrají po onemocnění ledvin u dia-

„Češi moc na preventivní prohlídky nechodí, a pak je překvapí, když ze dne na
den skončí na dialýze,“ říká profesorka Sylvie Opatrná.
FOTO | L. NĚMEC, MAFRA
betiků nebo u pacientů s vysokým krevním tlakem. A takoví lidé pak víceméně
nečekaně ze dne na den nebo týdne na týden skončí k překvapení svému a také
k překvapení svého lékaře na dialýze.
A právě to se musí změnit.
Jak mohou situaci napomoci samotní
pacienti?
Tak třeba svou účastí na preventivních prohlídkách. Pravidelnost by situaci mohla
výrazně pomoci, protože je potřeba zkontrolovat nejen moč, ale i udělat základní
rozbor krve. Ten se dělá celkem běžně na
stanovení cholesterolu pro srdečně-cévní
onemocnění, ale podobně by se měly stanovovat i močovinové látky, alespoň u pacientů pokročilého věku a rozhodně také
u těch, kteří mají cukrovku nebo vysoký
krevní tlak, prodělali infarkt nebo jsou po
srdeční operaci. Z hlediska praktických lékařů to považuji za nezbytné.
Svou roli určitě také hraje zdravý životní styl, to je ovšem v mnohém
dost nejednoznačný termín. Například co se týče pitného režimu, v každém druhém lifestylovém časopisu
se člověk dočte něco jiného.
Obecně se v populaci traduje, že pro pre-

venci onemocnění ledvin se musí hodně
pít. Ale až před nedávnem jeden špičkový
americký časopis zveřejnil článek, který
potvrzuje, že zvláště ve vyšším věku je dostatečný příjem tekutin kolem dvou litrů
denně. Nejsou to tedy tak obrovská kvanta – čtyři pět litrů denně, o kterých se často také můžeme dočíst. Je ale třeba zdůraznit, že se bavíme o pitném režimu zdravých lidí, kteří nemají onemocnění ledvin
ani srdce, tam potom platí jiná pravidla.
Je něco, čemu bychom se z hlediska
péče o ledviny měli vyhýbat?
Chránit svoje ledviny můžete třeba i tím,
že pojídání léků proti bolesti nebudete
brát jako naprostou samozřejmost. Sice
dokáží utlumit bolest, ale poškozují nejen
ledviny a játra, ale i krvetvorbu. Ačkoli

na ně lákají masivní reklamní kampaně,
stále jsou to léky s potenciálně nebezpečnými vedlejšími účinky.
Zmínila jste léky. Mnoho lidí se snaží
klasická léčiva nahrazovat přírodními produkty a bylinkami. Nemůže
i tady hrozit jisté nebezpečí?
Ano, také některé bylinné směsi a čaje, zejména z některých exotických zemí, které
slibují nějaký medicinský účinek, mohou
vést k postižení vnitřních orgánů. Takový
případ se stal například v Belgii, kde se
v lékárnách prodával jakýsi bylinkový
čaj určení k hubnutí, a u řady žen, které
jej pily, došlo k selhání ledvin. Byl přitom oficiálně schválený a prodávaný. Pokud pacientům doporučuji bylinné čaje,
tak jednodruhové a z našeho regionu.

Sylvie Opatrná
• Věnuje se především diagnóze a léčbě onemocnění ledvin a metodám náhrady funkce
ledvin (dialýze). Její specializací je zejména peritoneální dialýza (takzvaná domácí dialýza).
• V současnosti působí na I. interní klinice LF UK a ve Fakultní nemocnici Plzeň. Sylvie
Opatrná je členkou redakční rady časopisů Aktuality v nefrologii, Medicína po promoci
a International Scholary Research Network.
• Od roku 2006 je členkou Výboru České nefrologické společnosti, v letech 2008-2010
působila ve funkci vědeckého sekretáře.
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Festivalové žně

Do Česka míří světové hudební
hvězdy. Kam vyrazit za Björk
či The Prodigy a kolik vás
to bude stát?

Trutnoff

Kdy a kde: 20.–23. 8., Trutnov
Hlavní hvězda: The Prodigy
(23. 8.)
Vstupné: V předprodeji
1 200 Kč, při koupi 10 lístků
jedenáctý zdarma. Děti do 10 let
zdarma.
Něco navíc: Indiánský tábor!
Obřady, korálky, dýmky, čaje bubny,
setkání a šamanská terapie. Krishna
Camp! Přednášky, meditace,
mantry, růžence, knihy,
vonné tyčinky a vegetariánská jídelna.

Rock for People

Kdy a kde: 4.–6. 6.,
Hradec Králové
Hlavní hvězda: Faith No More
(5. 6.)
Vstupné: Nyní už pouze na místě celofestivalová 1 740 Kč, jednodenní
5. 6. (vystoupí Faith No More) 990 Kč
Něco navíc: Živý jukebox a květinové
děti! Kapela, která ze svého seznamu
skladeb bude hrát kolemjdoucím
na přání, a třeba také workshop
zaměřený na výrobu
květinových čelenek.

Benátská noc

Kdy a kde: 23.–26. 7., Liberec
Hlavní hvězda: Halloween
(25. 7.)
Vstupné: V předprodeji do
30. 6. 1 199 Kč, na místě
2 500 Kč; jednodenní (25. 7.)
749 Kč.
Něco navíc: Děti s sebou!
Organizátoři nabízejí dětem
vstup zdarma, příměstský
tábor, hlídací koutek, dětskou
zónu, písečnou pláž a další
atraktivní program pro ty
nejmenší.

FOTO: ARCHIV MAFRA, SHUTTERSTOCK

Colours of Ostrava

Kdy a kde: 16.–19. 7., Dolní Vítkovice
Hlavní hvězda: Björk (16. 8.)
Vstupné: Celofestivalová vstupenka –
v předprodeji 2 390 Kč, na místě
2 500 Kč. Jednodenní vstupné
1 290-1 690 Kč.
Něco navíc: Trojan a spol.! Na festival
poprvé zavítá pražské Dejvické divadlo
se svou údajně nejsprostší, ale zároveň
oceňovanou inscenací Ucpanej
systém.

Votvírák

Kdy a kde: 12.–14. 6., Milovice
u Prahy
Hlavní hvězdy: Arakain a Lucie
Bílá (13. 6.)
Vstupné: v předprodeji do
11. 6. 320 Kč (plus poplatek prodejce), na místě 399 Kč. V ceně
standardní vstupenky jsou služby
stanového městečka.
Něco navíc: Zastřílej si! Airsoftová střelnice kombinující střelbu
na dlouhou vzdálenost s nejmodernější počítačovou
technologií.

Rock for People Europe

Kdy a kde: 3.–5. 7., Plzeň
Hlavní hvězda: Motörhead (4. 7.)
Vstupné: V předprodeji 1 440 Kč,
na místě 1 600 Kč, jednodenní
4. 7. (kdy vystoupí Motörhead)
v předprodeji 850 Kč, na místě
950 Kč.
Něco navíc: Silent Disco! Při příchodu do stanu Lenovo dostanou
návštěvníci sluchátka, ve kterých
jim bude hrát na výběr jeden
z DJ, a mohou nerušeně potichu
tančit!

Sázavafest

Kdy a kde: 30. 7.–1. 8.,
Světlá nad Sázavou
Hlavní hvězdy: Kosheen,
Alphaville (obojí 1. 8.)
Vstupné: 1.–30. 6. 890 Kč
(1.–15. 6. na Ticketportalu,
16.–23. 6. na stánku Sázavafestu v OC Letňany v Praze,
26. 6. – 3. 7. na stánku Sázavafestu v OC Královo Pole v Brně).
Akce 1+1 vstupenka zdarma.
Něco navíc: Literární chvilky!
Autorské čtení z aktuální tvorby
Michala Viewegha.

Kniha za

29 Kč

29 Kč

19

Vychází každý měsíc!

Nyní 5. června

ve všech traikách
a na www.nasevojsko.eu

0,99 EUR

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

Operátor/ka Call centra
Vaším hlavním úkolem bude: telefonické
oslovování stávajících zákazníků s nabídkou
rozšíření či prodloužení předplatného novin.
Místo výkonu práce: Praha - Malešice

Očekáváme: přirozený obchodní talent,
schopnost nenuceně zaujmout a přesvědčit při
kontaktu po telefonu, dobrou uživatelskou
znalost práce na PC (Word, Excel a Outlook).
Nabízíme: k zaručenému fixu také motivační
pohyblivé složky mzdy, vlastní pracovní místo,
týden dovolené navíc, stravenky, zázemí stabilní
mediální skupiny.
Kontaktní osoba: Aneta Tučková,
e-mail: aneta.tuckova@mafra.cz
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný
životopis na výše uvedenou emailovou adresu.
MAFRA, a. s., personální útvar, Karla Engliše 519/11, 150 00
Praha 5 - Smíchov. Název pozice, o kterou se ucházíte, uveďte
prosím do předmětu e-mailu, popř. na obálku dopisu.

seriál
nová škola
paměti
Jak si
zapamatovat
co neJvíce
údaJů
Trénik paměti pro
každou generaci

každý deens
v mF dn
Více informací na www.mfdnes.cz/pamet

ZBÝVÁ

45

TABLETŮ

VÝHERCI TABLETŮ V 5. KOLE
OD 25. 5. DO 31. 5. 2015

1. Lukáš Ondruš, Brno
2. Jana Vašíčková, Libina
3. Patrik Mintěl, Dolní Domaslavice
4. Martinko Pekar, Boleraz, Slovensko
5. Zuzana Dreiseitlová, Přerov
6. Jakub Rada, Chomutov
7. Jonášek Pavliš, Hradec nad Svitavou
8. Lenka Hurčíková, Litvínov
9. Jáchym Vodňanský, Praha 3
10. Kristýna Uvegešová, Prušánky
11. Josefína Schusterová, Praha 6

www.olmici.cz
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Pampeliška čistí tělo od jedů
Léčivý plevel nemíváme
na talíři často. Zkuste
saláty i víno z pampelišek.

5plus2
■ V KUCHYNI

Ingredience: 2,5 l čistých pampeliškových květů bez zelených spodních částí, hrstka rozinek, 1 kávová lžička mletého zázvoru, 1 kg cukru, šťáva z 1 pomeranče a 1/2 citronu, vinné kvasinky, 4 l převařené vody.
Postup: Květy spaříme 1 litrem vařící
vody a necháme 3 dny ustát. Slijeme nálev a doplníme zbývajícím množstvím

ČR | Odborníci tvrdí, že pampeliška čili
smetánka lékařská snižuje krevní tlak.
Pomáhá při zánětech močových cest
i při ledvinových kamenech. Čistí krev
a tělo od jedů. Potěší cukrovkáře, protože obsahuje inulin, který je důležitou výživnou a kalorickou látkou pro diabetiky. V řadě zemí z pampelišky připravují bylinkové saláty či vyrábějí víno.

Skvělý salát z pampelišek
Ingredience:
2 až 3 hrsti
mladých, světle zelených
pampeliškových lístků
(množství asi
jako 2 ks zeleného salátu), 1 stroužek česneku,
1 středně velká cibule, 4 lžíce oleje,
2 lžíce vinného octa, sůl, pepř, plátky
veky, olej.

Pampeliškové víno

Falešné kapary z květů
Postup: Lístky opereme, osušíme a
roztrháme na malé kousky. Mísu vytřeme česnekem. Jemně nakrájenou cibuli promícháme v míse s pampeliškou.
Olej vyšleháme se solí a pepřem a až
se sůl rozpustí, přidáme ocet. Salát promícháme se zálivkou těsně před podáváním. Každou porci posypeme dozlatova osmaženými kostičkami veky.
Chceme-li salát jemnější, povaříme nakrájenou cibulku 5 minut v troše octové vody. Necháme okapat a pak teprve
promícháme se salátem. (labuznik.cz)

Kapary jsou
používány
hlavně v kuchyních Itálie, Španělska
a Řecka. Slanou pochoutku vyrábějí
z nerozvinutých květů kaparových keřů rostoucích ve Středomoří. Ale my umíme připravit kapary
z mladých poupat pampelišky.
Na 1 zavařovací skleničku:
200 g poupat pampelišky, 1 až 2 kávové

„

ohřáté vody s rozpuštěným cukrem. Do vlažné tekutiny dáme vymačkanou šťávu z pomeranče a citronu, rozinky, zázvor, kvasinky a necháme 2 dny
kvasit přikryté gázou.
Stočíme do kvasné lahve a necháme dokvasit. V lahvích necháme ještě aspoň 3 měsíce dozrát.
lžičky soli, 50 ml 8% octa, 150 ml vody.
Postup: Poupata dobře omyjeme. Pampelišky vyžadují důkladnou péči, protože pouštějí „mléko“, na které se lepí nežádoucí látky. Plníme do skleniček a
průběžně prosypáváme solí. Skleničky
zavřeme a necháme asi 24 hodin odpočívat, občas protřepeme. Můžeme přidat
i pár zrnek hořčice. Ocet svaříme s vodou a nalijeme na odležené „kapary“.
Sterilujeme ve vodní lázni. Skleničky
ponoříme asi do tří čtvrtin a vaříme přibližně 20 minut od okamžiku, kdy dosáhne teplota bodu varu. Nebo můžeme
zkusit méně tradiční postup – zavařovací skleničky postavit do myčky a pustit
intenzivní program.
ALENA VLKOVÁ

O havárii stíhaček lidé dokonce vtipkovali
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Je to jen pár dní, co na vojenské základně v Čáslavi havaroval při přistání
stíhací letoun Gripen za stovky milionů
korun. Mnohem dramatičtější událost
ale zažili před 17 lety obyvatelé budějovického sídliště Vltava. Přesně 8. červ-

na 1998 dopoledne se v mracích nad paneláky srazily dva Migy-21 a dopadly
do hustě obydlené oblasti. Jeden ze strojů vybuchl v ulici Otavská. Plameny zapálily nejen dům, ale hlavně zničily desítky automobilů na parkovišti.
Na havárii dnes vzpomíná Ondřej Žižka, obyvatel Otavské ulice, který v době
havárie seděl v lavici deváté třídy základní školy. „Z okna jsme viděli ohnivý hřib na obloze. Jedna stíhačka se zapíchla do bazénu rodinného domu, ale

INZERCE

Největší poptávkový systém

Hledáte nové zakázky?

Najdete je na AAAPOPTÁVKA.CZ

REGISTRUJTE SE ZDARMA
na www.aaapoptavka.cz nebo volejte 774 421 346

Z okna jsme
viděli ohnivý
hřib na obloze.
domek vydržel. Druhá spadla na konečnou zastávku autobusu číslo 14, jela dál
po parkovišti a nakonec narazila do paneláku,“ popisuje pamětník. Jen shodou
náhod tehdy nikdo nezemřel.
„Na zastávku dopadl stroj asi dvě minuty poté, co lidé nastoupili do autobusu a odjeli. A třeba můj otec chvíli před
havárií odjel autem do práce, takže naše
auto neshořelo,“ doplnil Ondřej Žižka.
Když se blížil ze školy, už věděl, že
spadlo nějaké letadlo.
„Hasiči mě nechtěli pustit domů.
Když jsem se pak přes pásku dostal, viděl jsem, že vyhořely asi dva vchody
z paneláku. Do jednoho z bytů ve třetím
patře vlétl motor stíhačky, v jiném bytě
bylo zapíchnuté křídlo. Sousedi měli na
parkovišti starou škodovku, ale byli nakonec rádi, že shořela a armáda jim ji
ještě zaplatila,“ dodal.
Po havárii dokonce na sídlišti Vltava
začaly kolovat vtipy. „Co se stalo na Vltavě? Lidi čekali na zastávce na čtrnáctku, místo toho přiletěla jednadvacítka.“
Nebo se prý na sloupech objevil inzerát:
„Prodám zachovalou Škodu 120 s motorem z Migu 21.“

Hořící parkoviště krátce po havárii
stíhaček Mig-21.
FOTO | POZARY.CZ

Co se tehdy stalo
K havárii dvou Migů-21 došlo nad
Českými Budějovicemi 8. června
1998 kolem 10. hodiny dopoledne.
Jeden ze strojů zavadil či zezadu
narazil do druhého, všichni tři
piloti se katapultovali.
Pád stíhaček poškodil 47 bytových
jednotek v Otavské ulici, 5 bytů
požár zcela zničil.
Na parkovišti před domem bylo
zasaženo 22 osobních aut, z toho
17 vozů bylo zničeno úplně.
Jako zázrakem při nehodě nikdo
nezemřel, ale 11 lidí se zranilo.
Piloti dostali dva roky podmínku
a pokutu 50 tisíc korun.
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Vítěz fotosoutěže o sud piva: 38 správných turistů
Při hokejovém mistrovství fandila českým reprezentantům celá země. Čtenáři týdeníku 5plus2,
kteří poslali fanouškovskou fotku do soutěže,
bojovali o sud piva. V redakčním hlasování zvítězila Alena Suchánková z Havířova se snímkem
z výletu na beskydské Pustevny. „Jsem z Klubu
českých turistů a už se všichni moc těšíme na výhru. Týdeník 5plus2 čtu pravidelně, zajímám se
hlavně o regionální témata. Baví mě i křížovky, i
když jsou těžké. Dáváte nám zabrat, ale vždy to
nakonec zvládneme,“ říká vítězka. Na snímku
drží v podřepu americkou vlaječku. „Na této fotce je největší počet fanoušků, napočítali jsme
jich 38. Ocenili jsme i to, jaké z ní sálá nadšení a
jak poctivě se parta turistů na focení připravila,“
uvedl šéfredaktor týdeníku 5plus2 Petr Škarda.
Další soutěžní fotky najdete na našem profilu
www.facebook.com/5plus2.cz.
Všem účastníkům děkujeme!
(woj, red)
INZERCE

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Píseň Kdybych
já byl kovářem
jsem původně
zpíval anglicky
Melodie písničky
Kdybych já byl kovářem vychází z originálu amerického
písničkáře Tima Hardina. Petr Spálený ji
poprvé zaslechl na Radiu Luxembourg. „V originále se písnička jmenovala Kdybych já byl tesařem.
Mně se líbila, tak jsem si řekl, že by
ji měli slyšet i ostatní lidé. Začal
jsem ji tedy s kapelou zpívat anglicky,“ vzpomíná zpěvák.
Český text vytvořil Pavel Vrba.
Byla to jedna z jeho prvních spoluprací s Petrem Spáleným. Ten písničku natočil v roce 1969 s Apollobeatem svého bratra Jana Spáleného.
Pak už na koncertech zněla jen česká verze Kdybych já byl kovářem.
Kdybych já byl kovářem
a měl jeho sílu,
žárem výhně pak ozářen
ukul bych si vílu...

Elektrické vozíky pro seniory
a nejen pro ně.
MIMOŘÁDNÁ ZAVÁDĚCÍ

SLEVA

40%

SELVO 3200
Motor: 200W/24V
Dojezd: až 10 km
Nosnost: 90 kg

SELVO 4800
Motor: 800W / 24V
Dojezd: až 45 km
Nosnost: 130 kg

- Nové zboží se zárukou
- Stabilní a bezpečné vozíky
- Snadné ovládání
- Elektromagnetická brzda
- Jízda je možná i uvnitř budov
- Možnost vyzkoušet na pobočkách
- Otočné sedadlo pro snadné vystupování
- Prakticky nulové provozní náklady na ujetý kilometr
- Možnost nastavit konstantní, bezpečně nízkou rychlost jízdy
- Prodejní a servisní zázemí velké firmy

Můžete také vidět v reportáži 7.6.2015 v 13:05
na TV Prima v pořadu Nedělní Receptář Extra.

(Hudba: Tim Hardin,
text: Pavel Vrba)
Hudební kalendář připravuje
Rádio Český Impuls, bonusový
program Ráááádia Impuls. Poslouchat ho lze na středních vlnách,
AM 981 kilohertzů, nebo na
www.ceskyimpuls.cz.
Dnes v 11:30 se dozvíte, jak
vznikla písnička Věry Špinarové Píseň svou mi tenkrát hrál.
Tomáš Kabát

Prodejny a servisy BG Technik cs, a.s.:
Praha 5 U závodiště 251/8 Tel: 720 694 944; Liberec, Tanvaldská 1458, Tel: 602 750 656;
Ostrava Výstavní 123/11, Tel: 602 457 141; Libice nad Cidlinou, Opolanská 350, Tel: 325 607 336
ceny vč. DPH

kompletní sortiment a prodejci na

SELVO.cz
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V PÁTEK VAŘÍ
Lenka Sobotková (37)

Je vdaná, má dvě dcery. Po šestnácti letech
bydlení v bytě dokončili krásný nový dům
ve Starém Hrozenkově. Rodina má spoustu
zvířat. Nejvíc si pochutná na bramborácích, maso má radši
kořeněné nebo s omáčkou. Nesnáší zvěřinu, krvavé maso.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Lucie Babčáková (29)

Dělá na Úřadu práce
ve Zlíně. Žije sama se
čtyřletým synem. Vloni se přestěhovali z Otrokovic do baťovského půldomku, který si
Lucie nechala zrekonstruovat. Vaří ráda rýži a těstoviny, ale
ještě raději peče. Miluje svíčkovou
omáčku se šesti knedlíky. Nesnáší syrovou cibuli, česnek a bazalku, kterou by
nevzala do pusy.
Úterý: Naďa Horehleďová (30)

Je vdaná, manžel je
o 14 let starší sládek,
mají dvě děti a třetí čekají. Žijí v bytě v Uherském Brodu. Ráda,
vaří, peče, pracuje na
zahrádce a v zimě lyžuje. Občas si připadá nešikovná a své vaření nazývá komedií. Má ráda českou
kuchyni. Nesnáší houby.

Česká republika

Střelba z luku i pomsta
Ve Zlínském kraji
soupeří čtyři ženy
a jeden mladý muž.
Někdy jsou na sebe zlí.
Sledujte Prostřeno! na
televizi Prima.
ČR | Nelogické zvraty i lákavé recepty
předvádějí soutěžící ze Zlínského kraje.
„Nejsme až tak dobrá parta, jak jsme si
chvíli mysleli,“ prohlašuje Lucie. Ostatní ji podezírají, že nadržuje Filipovi.
„Výhra by se mi určitě hodila, protože
mi v bytě chybí skříně,“ v pondělí přiznala parádnice Lucka (29). Ve zlínském
dvojdomku začala švestkou v kapalné
formě i zabalenou ve slanině. Naučná zábava proběhla v baťovském stylu.
„My jsme zaangažovaní v pivu, vzala
jsem si sládka,“ představila se v úterý
Naďa (30) z Uherského Brodu. Servírovala tataráček z tvarůžků, vepřové kotlety v marinádě. Na závěr pivečko.
Sebevědomá vysokoškolačka Simona (22) ve středu pozvala hosty do domku, který s přítelem právě rekonstruují.

Čtvrtek: Filip Dujka (27)

Filip pomalu končí vysokou školu. Pracuje
v Bílovicích jako lakýrník a metalizér.
Přes rok žije s přítelkyní Kateřinou. Prý je
spíš flegmatik, ale někdy se rozčílí a vybuchne. Rád hraje fotbal, dělá i další sporty. Občas si vyjde
s přáteli ven. Od mládí ho vaření baví,
a pokud má příležitost, rád vaří maso
a kávu. Nejvíc si pochutná na pořádném
hamburgeru. Nesnáší fazole. Nikdy by
nesnědl brouky a jiné potvory.

Telecí bifteky byly výborné, jenomže
Lence „na mase nechutná chuť masa“.
Filip (27) předložil ve čtvrtek menu
z celého světa: předkrm s marinovaným
lososem, mexickou polévku s nachos.
Přidal líčka na pivu s bylinkovou kaší.
A pak nechal soupeře projet na segwayi.
„Moje taktika je být usměvavá, příjemná, aby mi dávali vysoká čísla,“ říkala nejstarší soutěžící Lenka (37). Původní taktiky se ale nedržela. Proto bude pátek dnem zúčtování, i když jídlo je dob-

FOTO | FTV PRIMA

ré. Lucie se rozjede hned u předkrmu,
Petr dorazí přímo v bojové náladě. Simona by mohla mít důvod být osobní
a jízlivá. Naďa je znechucená. A to soupeře ještě čeká nebezpečná zábava.
Bude se střílet z luku! Doufejme, že jen
na papírový terč.
Kdo ve zlínském klání nakonec vyhraje 50 tisíc korun? Dívejte se na své
oblíbené Prostřeno! na Primě každý
všední den od 18 hodin. Rozhodnutí
padne v pátek navečer.
(vlas)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE
povrch. V kastrůlku rozpustíme máslo
na zalití paštiky a přelijeme vršek každé
porce. Necháme ztuhnout v lednici.

Středa: Simona Chocholatá (22)

Simona studuje na Univerzitě Tomáše Bati
ve Zlíně. Pochází
z Uherského Hradiště,
kde má rodinné zázemí. Hosty pozve do domečku v Šumicích,
kde žije s přítelem zatím spíš o víkendech. Ráda sportuje, baví ji vaření, četba, tanec, spiritualita, dobrá zábava.
Kvůli zdraví jí hlavně zeleninu ve všech
podobách. Miluje lasagne. Nesnáší slíšky s mákem, nevolno jí bývá po hlívě
ústřičné.

Filip měl ve čtvrtek krásné květiny na stole.

Domácí játrová paštika s brusinkami
Ingredience: 4 lžíce brandy, 100 g sušených brusinek, 500 g kuřecích jater,
200 g másla + 200 g na závěrečné zalití
paštiky, 2 šalotky, 2 stroužky česneku,
4 lžíce smetany ke šlehání, sůl a pepř.
Postup: Brusinky dáme do misky a přilijeme brandy. Promícháme, aby brusinky nasákly alkohol. Necháme v lednici
odpočívat minimálně dvě hodiny, lépe
přes noc. Těsně před přípravou brusinky scedíme a necháme je i brandy stranou. Játra očistíme a pokrájíme na menší kousky. Ve velké hluboké pánvi rozehřejeme lžíci másla a osmahneme dozlatova šalotku nakrájenou nadrobno. Přidáme česnek, který jsme si rozmáčkli
plochou hranou nože, a v pánvi minutu
opékáme. Přidáme játra a opečeme je
dohněda, těsně před koncem restování
k nim přilijeme brandy a necháme ji částečně odpařit. Játra poté rozmixujeme
dohladka. Přidáme zbylé rozpuštěné
máslo, smetanu a dochutíme solí a pepřem. Vše znovu pořádně rozmixujeme. Do hotové paštiky zamícháme brusinky, rozdělíme do misek a uhladíme

Hovězí líčka na černém pivě s bylinkovou bramborovou kaší
Ingredience: 1,5 kg hovězích líček,
1,5 kg kořenové zeleniny, 0,5 kg cibule,
pár větviček rozmarýnu, 1 l tmavého
piva, 1kg brambor, 100 g másla, 150 ml
mléka, 2 lžíce petržele, sůl a pepř. Postup: Líčka orestujeme do tmavé barvy,
dáme je stranou. Do výpeku přidáme nakrájenou kořenovou zeleninu, orestujeme dozlatova, pak přidáme cibuli a restujeme, dokud neztmavne. Přilijeme
pivo, které zredukujeme, přidáme zpět
líčka tak, aby byla ponořená. Vše přelijeme do nádoby na pečení s víkem a pečeme na 130 °C tři hodiny. Uděláme si
bramborovou kaši, do které přidáme
část kořenové zeleniny z líček a bylinky. Na konec osmažíme cibuli v oleji
tak, aby byla pěkně zlatá a křupavá.

Karamelové řezy
Recept je docela piplačka, ale moc chutná a na karamel se většinou každý těší.

Ingredience: 1 vejce, 100 g moučkového cukru, 100 ml oleje, 250 ml mléka,
2 čajové lžíce kakaa, 1 prášek do pečiva, 300 g hladké mouky, 2 balíčky Bebe
sušenek, čokoláda na strouhání, rum.
Vanilkový krém: 500 ml mléka, 2 sáčky vanilkového pudinku, 2 sáčky vanilkového cukru, 150 g másla, 100 g moučkového cukru. Karamelový krém:
1 salko, 1 celé máslo. Postup: Konzervu salka den předem vaříme hodinu
a půl ve vodě. Suroviny na těsto důkladně promícháme a nalijeme na vymazaný a vysypaný plech. Pečeme na 200 °C
asi 10 minut. Z mléka, vanilkového prášku a vanilkového cukru uvaříme hustý
pudink, který necháme vychladnout
a do vlažného vešleháme po částech
změklé máslo a moučkový cukr. Karamelový krém připravíme vyšleháním
másla s uvařeným salkem. Vychladlý
piškot pocákáme rumem a natřeme pudinkovým krémem. Celý povrch krému
poklademe sušenkami a pokropíme rumem. Potřeme karamelovým krémem
a uhladíme. Posypeme nastrouhanou čokoládou. Dáme ztuhnout do lednice.
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ČT1
7.05

Okouzlení IV (14/52) 8.00 Polopatě
8.50 Ďábel ví hodně 9.45 Gejzír 10.15
Všechnopárty 11.10 Otec Brown II

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.10
15.15
16.40

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Zlaté kapradí
O princi, který měl smůlu
Katakomby
Václav Vorlíček, král komedií
a pohádek
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

17.30
18.25
18.55
19.00
19.45

ZÁBAVA

NOVA
6.00
6.10
6.35
7.00
7.50
9.00
9.55
10.35
11.10
13.10
14.35
16.35
16.55
17.45
18.25
19.30

Oggy a Škodíci
Monsuno (16)
Avengers: Sjednocení II (4)
Tom a Jerry III (15, 16)
Dokonalý svět (9)
Koření
Upgrade
Volejte Novu
Noci v Rodanthe
Výměna manželek
Dům u jezera
Tipy ptáka Loskutáka
Rady ptáka Loskutáka
U Haliny v kuchyni
Nejlíp vaří moje máma!
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

DOBRODRUŽNÝ
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Prima
6.05
7.20
7.50
8.25
9.30
9.55
12.10
14.20
16.25
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club (19)
Autosalon
Autosalon Extra
Dva bratři
Dobrodružný film (VB/Fr., 2004)
Šmoulové
Rodinná komedie (USA, 2011)
Vraždy v Midsomeru VII
Krimiseriál (VB, 2003)
Gondíci, s. r. o.
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

AKČNÍ

Nova Cinema
5.30 Svět Nova Cinema 6.10 Gilmorova děvčata VII
(10) 6.55 Kazatelova dcera 8.55 Susedia (28, 29)
10.05 Beze stopy IV (18) 10.55 Odložené případy II
(14) 12.05 Gilmorova děvčata VII (11) 13.00 Trojská
válka, komedie (USA, 1997) 14.30 Blbec k večeři,
komedie (USA, 2010) 16.40 Princ a Večernice,
pohádka (ČR, 1978) 18.20 Mezi námi zvířaty, anim.
film (N/USA, 2006) 20.00 Poseidon, dobr. film
(USA, 2006) 21.50 Dál, než se zdálo, komedie
(USA, 2010) 23.55 Prvotní strach, thriller (USA, 1996)

Prima cool
7.25 Ninja faktor III (7) 7.50 Kurýr II (9) 8.55 Kurýr
II (10) 9.55 Kravaťáci III (10) 10.55 Graceland (3)
11.50 Bizarní jídla s Andrewem Zimmernem (12)
12.50 Pevnost Boyard (10) 15.15 Simpsonovi XV
(12) 15.45 Simpsonovi XV (13) 16.15 Simpsonovi XV
(14) 16.45 Hrajeme s Alim 17.20 Re-play 17.55
Applikace 18.30 Simpsonovi XV (15) 18.55 Simpsonovi XV (16) 19.30 Simpsonovi XV (17) 20.00 Rozpuštěný a vypuštěný 22.05 Jump street 21, akční
komedie (USA, 2012) 0.30 Hrajeme s Alim 1.05
Re-play 1.35 Applikace 2.10 Jump street 21, akční
komedie (USA, 2012) 3.50 Psychopatka, thriller
(Kan., 2011)

Prima love

20.00 Zpívá celá rodina
21.30 Sedmdesát smíchů Karla Šípa
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Objekt krásy
Krimikomedie (USA, 1991). Hrají
J. Malkovich, A. MacDowellová,
J. Ackkland, B. Paterson a další
0.25 Krvavý seznam
Thriller (Fr., 2009). Hrají E. Cantona,
S. Guérin-Tillié, C. Borotraová,
D. Russo, E. Darlanová a další
2.00 Místo činu - Schimanski
Dobročinná sbírka. Kriminální
cyklus (N, 1989)
3.35 Bydlení je hra
3.55 Sama doma
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

20.20 Sherlock Holmes
Dobrodružný film (N/USA/VB,
2009). Hrají R. Downey ml.,
J. Law, M. Strong, R. McAdamsová, K. Reillyová. Režie G. Ritchie
22.55 Kráčející skála
Akční film (USA, 2004). Hrají
D. Johnson, J. Knoxville, N. McDonough, K. Wilsonová a další
0.25 Skrýš
Horor (USA, 2010). Hrají J. Mooreová, J. R. Meyers, J. DeMunn,
F. Conroyová, B. Proulxová a další
2.20 Novashopping
2.50 Nejlíp vaří moje máma!
3.40 U Haliny v kuchyni
4.15 Dokonalý svět (9)

20.15 Smrtonosná past: Opět v akci
Akční film (USA, 2013). Hrají
B. Willis, J. Courtney, S. Koch
a další. Režie J. Moore
22.20 Krvavý obchod
Akční film (USA, 2015). Hrají
J.-C. van Damme, J. Ralston,
L. Gonzales, Ch. Petersová a další.
Režie E. Barbarash
0.40 Nenarození
Horor (USA, 2009). Hrají O. Annableová, G. Oldman, C. Gigandet
a další. Režie D. S. Goyer
2.25 Vraždy v Midsomeru VII
Krimiseriál (VB, 2003). Hrají
J. Nettles, J. Hopkins a další
4.00 Jane Doe: Pouta, která spojují

9.15 Jak se staví sen 10.05 Pomsta (4) 10.55 Posel
ztracených duší III (2) 11.55 Kráska a zvíře II (3)
12.50 Deník zasloužilé matky VI (8) 13.20 Jak jsem
poznal vaši matku VI (23) 13.45 Jak jsem poznal
vaši matku VI (24) 14.15 Život podle Dana 16.25
Closer VII (3) 17.15 Nigella vaří rychlovky (5) 17.55
Ano, šéfe s Gordonem Ramsayem IV (1) 18.55
Deník zasloužilé matky VI (9) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku VII (1, 2) 20.15 Vražda v mém
domě 22.20 Na doživotí (4) 23.20 Gigolové IV (7)
23.55 Closer VII (3) 0.50 Volejte Věštce 2.55 Gigolové IV (7) 3.25 Nejúžasnější hotely světa I (12) 4.15
Alisa - Jdi za svým srdcem (182)

Fanda
5.15 Sportovní spoty 8.00 Star Trek: Nová generace
(18) 8.50 World of Freesports 9.15 Arsenal FC Aston Villa 10.55 NHL play-off 13.05 Element 13.20
Revoluce (14) 14.25 Kobra 11 VIII (2) 15.20 Star Trek:
Nová generace (19) 16.15 Ripleyho věřte nevěřte (1)
17.10 Návrat na vrchol 19.30 Star Trek: Nová generace (20), seriál (USA, 1991) 20.20 Čas hrdinů,
válečný film (VB, 2011) 22.00 Dredd, akční sci-fi
film (USA, 2012) 23.45 K.O. Night (603) 0.40 European Poker Tour 2015 (23)
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.40 Okouzlení
IV (15/52) 7.30 Katakomby. Komedie
(ČR, 1940) 8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.05 Příkopy (3/6)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Tajemná truhla
Pohádka (ČR, 2007)
14.05 Pravda a lež
Pohádka (ČR, 1992)
15.25 Dopis psaný španělsky
Trilogie (ČR, 1980)
16.30 Zdivočelá země (42, 43/45)
Seriál (ČR, 2012). Hrají M. Dejdar,
J. Hubinská, H. Vagnerová a další
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Lidice
Histor. film (ČR, 2011). Hrají
K. Roden, Z. Fialová a další
22.05 168 hodin
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Pátek čtrnáctého
TV film (ČR, 2003). Hrají L. Vacek,
J. Dolanský, I. Bareš, A. Mihulová,
K. Zima. Režie V. Křístek
0.10 Případy inspektora Lynleyho III
Zrádné vzpomínky. Seriál (VB,
2004). Hrají N. Parker, S. Smallová,
D. Burke, D. Calder a další
1.40 Kriminálka Paříž
2.30 Zpívá celá rodina
4.00 13. komnata Hany Brejchové
4.25 Sváteční slovo místopředsedy
Rady Církve bratrské Petra Rause
4.30 Móda-Extravagance-Manýry
4.55 Designtrend
5.10 Bydlení je hra

NOVA
6.00
6.20
6.45
7.10
8.00
8.30
9.40
10.40
12.45
14.50

16.30
18.25
19.30
20.20

21.25

22.00
22.40

0.40
1.45
2.20
2.50

Oggy a Škodíci
Monsuno (17)
Avengers: Sjednocení II (5)
Tom a Jerry III (17, 18)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (20)
Animovaný seriál (USA, 2012)
Z pekla štěstí (3)
Víkend
Tak si představ
Komedie (USA/N, 2009). Hrají
E. Murphy, T. H. Church a další
Trhala fialky dynamitem
Komedie (ČR, 1992). Hrají
H. a J. Růžičkovi, L. Kostelka a další
Bláznivá střela: Z archivů
policejního oddělení
Komedie (USA, 1988). Hrají
L. Nielsen, P. Presleyová a další
Dobrý voják Švejk
Komedie (ČR, 1956). Hrají R. Hrušínský, S. Beneš, J. Hlinomaz a další
Nejlíp vaří moje máma!
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (16)
Případ ukradené krasavice. Krimiseriál (ČR, 2013). Hrají S. Norisová,
J. Satoranský, F. Tomsa a další
Okresní přebor (15)
Svatba. Komediální seriál (ČR,
2010). Hrají O. Vetchý, D. Novotný,
L. Sobota, P. Kikinčuk a další
Střepiny
Jako pavouk
Krimithriller (N/USA/Kan., 2001).
Hrají M. Freeman, D. Baker,
M. Potterová, M. Wincott a další
Kriminálka Las Vegas III
Novashopping
Volejte Novu
Nejlíp vaří moje máma!

6.00
7.10
7.40
8.10
9.20
9.55

10.55
11.55
13.05
13.30

15.50

18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.20

0.50

1.50
2.50
4.25

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club (20)
Souboj generálů (6)
Prima ZOOM Svět
Vraždy mezi muškáty (7)
Příliš mnoho závětí. Krimiseriál
(N, 2008). Hrají C. Petersová,
B. Mädel, M. Drosteová a další
Kdo je kdo?
Receptář prima nápadů
Nedělní receptář extra
Big Ben (2)
Smrt v internátu. Krimiseriál
(N, 1996). Hrají O. Fischer, K. Jacobová, H. P. Hallwachs a další
Vraždy v Midsomeru VII
Jezerní panna. Krimiseriál (VB,
2004). Hrají J. Nettles, J. Hopkins,
R. Coulthard, A. Cox a další
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Univerzální uklízečka
Krimikomedie (VB, 2005). Hrají
R. Atkinson, M. Smithová, K. Scott
Thomasová, P. Swayze a další
Fontána pre Zuzanu 2
Hudební film (SR, 1993). Hrají
E. Vejmělková, P. Habera,
H. Růžičková, M. Kramár a další
Takoví normální Američané (3)
Gregory. Krimiseriál (USA, 2013).
Hrají K. Russellová, M. Rhys,
M. Hernández a další
Souboj generálů (6)
Vraždy v Midsomeru VII
Jezerní panna. Krimiseriál
(VB, 2004)
Nikdo není dokonalý

5.30 Svět Nova Cinema 6.15 Mezi námi zvířaty 7.40
Noci v Rodanthe 9.25 Trojská válka, komedie (USA,
1997) 11.10 Koření 12.05 Navždy, romant. film (USA,
1989) 14.20 Dům u jezera, fantasy film (USA, 2006)
16.20 Poseidon, dobr. film (USA, 2006) 18.05 Sue
Thomas: Agentka FBI II (13, 14), seriál (USA, 2003)
20.00 Netvor, romant. film (USA, 2011) 21.45 Vražda
v Presidiu, krimifilm (USA, 2005) 23.25 Hex II (12),
horor. seriál (VB, 2005) 0.35 Vražda v Presidiu,
krimifilm (USA, 2005)

Prima cool
7.15 Ninja faktor III (8) 7.45 Bizarní jídla s Andrewem Zimmernem (12) 8.45 Záblesk budoucnosti
(18) 9.40 Kravaťáci III (11) 10.40 Graceland (4) 11.35
Top Gear 2011 (12) 12.40 Pevnost Boyard (1) 15.15
Simpsonovi XV (15) 15.45 Simpsonovi XV (16) 16.10
Simpsonovi XV (17) 16.40 Rozpuštěný a vypuštěný
18.30 Simpsonovi XV (18) 18.55 Simpsonovi XV
(19) 19.30 Simpsonovi XV (20) 20.00 Den nezávislosti, Sci-fi thriller (USA, 1996) 23.05 Misfits: Zmetci
V (7) 0.05 American Horror Story: Asylum (12) 1.05
Den nezávislosti, Sci-fi thriller (USA, 1996) 3.45
Misfits: Zmetci V (7) 4.35 American Horror Story:
Asylum (12)

Prima love
7.55 Nigella vaří rychlovky (5) 8.30 Dokonalý pár
I (4) 9.25 Jak se staví sen 10.10 Pomsta (5) 11.10
Posel ztracených duší III (3) 12.05 Kráska a zvíře II
(4) 12.55 Deník zasloužilé matky VI (9) 13.25 Jak
jsem poznal vaši matku VII (1, 2) 14.25 Danielle
Steelová: Moji synové 16.25 Closer VII (4) 17.15
Nigella vaří rychlovky (6) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym IV (2) 18.55 Deník zasloužilé matky
VI (10) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku VII (3, 4)
20.15 V dobré společnosti 22.45 Chirurgové VIII
(10) 23.40 Gigolové IV (8) 0.15 Closer VII (4) 1.10
Volejte Věštce 3.15 Nejúžasnější hotely světa
I (13) 4.10 Alisa - Jdi za svým srdcem (183) 4.55
Zhubni, nebo přiber! III (5)

pondělí 8. června 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hercule Poirot 9.55 Na
cestě po Manu 10.35 168 hodin 11.05
Svět rekordů a kuriozit - speciál

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová V
Zanedbání péče. Seriál (USA, 1993-1998). Hrají J. Seymourová,
J. Lando, Ch. Allen, S. Toovey a další
14.45 Na toulavém kole
15.00 Kojak IV
Podveden smrtí. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.50 Tlusťoch
Falešná hra. Krimiseriál (N, 2005-2012). Hrají D. Pfaff, K. Pollittová,
G. Schneebergerová a další
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 Panoptikum Města pražského
(9/10)
Příběh z dovolené. Seriál (ČR, 1987).
Hrají J. Adamíra, J. Vinklář a další
20.55 Reportéři ČT
21.35 Kriminalista
Korunní svědkyně. Krimiseriál
(N, 2006-2014)
22.35 Na stopě
23.00 Motiv II
23.40 AZ-kvíz
0.10 Toulavá kamera
0.40 Objektiv
1.10
Bydlení je hra
1.30 Z metropole, Týden v regionech

NOVA
5.55
8.50
9.10
10.05
11.20
11.50
12.00
12.25
13.20
14.15
15.15
16.30
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.35

22.30
23.25
0.15
1.05
1.45
2.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2840)
Policie Modrava (16)
Střepiny
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy II (15)
Přání. Krimiseriál (USA, 2004)
Beze stopy IV
Velké naděje. Krimiseriál
(USA, 2005)
Mentalista IV (16)
Jeho myšlenky byly rudé. Krimiseriál (USA, 2011)
Ordinace v růžové zahradě 2 (290)
Dva a půl chlapa X (4)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XII
Jestli se rozzlobíme... Krimiseriál
(USA, 2011)
Ulice (2841)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (118)
V pasti. Seriál (ČR, 2015). Hrají
M. Stránský, L. Termerová a další
Mentalista VI (13)
Černý vrtulník. Krimiseriál (USA,
2013). Hrají S. Baker, R. Tunneyová,
T. Kang, O. Yeoman a další
Kriminálka Las Vegas IV (21)
Povolené šrouby. Krimiseriál
(USA, 2003)
Bezohlední (12)
Kriminálka Las Vegas XII
Mentalista IV (16)
Novashopping
Áčko

6.10
6.40
7.10
9.20
10.20
12.30
13.35
14.45

15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.40
0.45
1.45

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (21)
M.A.S.H (128-130)
To je vražda, napsala IV (20)
Rodeo v Saskatchewanu. Krimiseriál (USA, 1984)
Žena zákona (4)
Ztráta paměti. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír IV (13)
Důmyslná vražda. Krimiseriál
(N, 1998)
Komisař Rex III (9)
Proč zemřel Romeo. Krimiseriál
(Rak./N, 1996)
Doktor z hor: Nové příběhy III (8)
Nový pořádek. Seriál (N, 2009).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht,
M. Baumgartnerová a další
Lilly Schönauerová: Odbočka ke
štěstí
Romantický film (N/Rak., 2007).
Hrají J. Dietzeová, P. Rapold,
P. Weck a další. Režie H. Kranzová
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (339)
Slepý úhel. Rodinný seriál (ČR,
2015). Hrají M. Plánková, J. Štěpnička, J. Janěková, P. Štěpán a další
TOP STAR magazín
Perfektní záskok
Komedie (USA, 1997). Hrají
J. Anistonová, J. Mohr a další
Hawaii 5-0 III (1)
Svátek matek. Krimiseriál
(USA, 2012)
To je vražda, napsala IV (20)

5.15 Svět Nova Cinema 6.00 Kung Fu Panda:
Legendy o mazáctví II (20) 6.25 Z pekla štěstí (3)
7.20 Tak si představ 9.15 Sue Thomas: Agentka FBI
II (13, 14) 11.20 Trhala fialky dynamitem 13.15 Bláznivá střela: Z archivů policejního oddělení 15.05
Dobrý voják Švejk 16.55 Nebezpečná identita (14)
17.50 Susedia (30, 31) 19.05 Gilmorova děvčata VII
(12) 20.00 Ring volný, romant. drama (USA/N,
2003) 22.15 Flirtování, drama (Austr., 1991) 0.10
Zachraň mě V (18), seriál (USA, 2010)

Prima cool
9.45 Futurama VII (13) 10.15 Mrcha od vedle (3)
10.45 Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům (2)
11.45 Záblesk budoucnosti (18) 12.45 Doteky osudu
(10) 13.45 Mrcha od vedle (4) 14.15 Simpsonovi XV
(18-20) 15.45 Vychovávat Hope II (11) 16.15 Futurama IX (1) 16.45 Bořiči mýtů II (14) 17.50 Hvězdná
brána VII (17) 18.50 Simpsonovi XV (21, 22) 19.50
Simpsonovi XVI (1) 20.15 Grimm IV (19) 21.25
Teorie velkého třesku VII (13) 22.00 Da Vinciho
démoni II (6) 23.10 Noc je ještě mladá, komedie
(USA, 2011) 1.10 Grimm IV (19) 2.00 Doteky osudu
I (10) 2.40 Noc je ještě mladá, komedie (USA, 2011)
4.10 Fakta X II (5) 4.55 Firma (19)

Prima love
8.55 Lilly Schönauerová: Nejlepší den pro lásku
10.55 Paničky z Beverly Hills II (9) 11.55 Máte doma
uklizeno? II (17) 12.25 Úplně normální (8) 12.55
Deník zasloužilé matky VI (10) 13.20 Jak jsem
poznal vaši matku VII (3, 4) 14.20 Komisař Rex III
(8) 15.20 Diagnóza vražda VII (5) 16.20 Policie
Hamburk VIII (19) 17.15 Nigella vaří rychlovky (7)
17.55 Výměna manželek USA IX (11) 18.55 Deník
zasloužilé matky VI (11) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku VII (5, 6) 20.15 Myšlenky zločince IX (18)
21.15 Sběratelé kostí VII (13) 22.15 TOP STAR magazín 23.15 Sběratelé kostí VII (13) 0.10 Volejte Věštce
2.20 Policie Hamburk VIII (19) 3.05 Nejúžasnější
hotely světa I (14)
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Chtěl psát, a tak založil kapelu
Publiku je známý jako bavič a moderátor. Karel Šíp
se však léta prosazuje jako autor hudebních textů.
Dokonce spolupracoval i s Karlem Svobodou.
ČR | Dlouho neměl Karel Šíp představu, kolik písňových textů má vlastně na
svém kontě, a když se jej někdo zeptal,
vždycky celkové číslo jen odhadoval.
„Díky tomu, že Ochranný svaz autorský
už má svou databázi, do které má možnost vstoupit každý autor, jsem zjistil,
a velmi mě to překvapilo, že těch textů
je už kolem pěti set,“ pochlubil se v rozhovoru pro rádio Český Impuls.
Psaní je pro Šípa dlouholetou zálibou. Kvůli tomu, aby se mohl autorsky
realizovat, dokonce na začátku 70. let
založil skupinu Faraon. „Chtěl jsem mít
nějakou partu, pro kterou bych psal texty. To byla taková má hlavní ctižádost,“
zavzpomínal v éteru moderátor.

První bylo Šlapací kolo
Své první texty psal v době, kdy součástí kapely ještě nebyl Jaroslav Uhlíř, takže jí chyběl hudební skladatel, jenž by
psal původní české písně. „Otextovával
jsem tehdy zahraniční šlágry. Bylo to
jen pro veřejnou produkci. Často jsme
hrávali k tanci v kavárnách a tak dále,“

vysvětlil Šíp s tím, že za první svůj autorský počin považuje píseň, která jako
první vyšla na gramofonové desce, což
je nahrávka s názvem Šlapací kolo.

Texty pro Holanovou
Mezi hudebními skladateli je zvykem
napsat melodii, kterou poté předají
k otextování. Šípův dlouholetý přítel Jaroslav Uhlíř, s nímž často tvoří autorskou dvojici, je prý v tomhle ohledu výjimkou. „Vždycky nejdřív vyžaduje
text, a ten pak zhudební. Ztělesňuje tak
půl procenta lidí, kteří vyznávají tento
postup,“ prozradil na svého parťáka držitel několika zrcátek TýTý.
Jako textař se dostal svého času také
ke spolupráci se skladatelem Karlem
Svobodou. A to díky své dnes již bývalé
ženě, zpěvačce Marcele Holanové.
„Slyšel ji zpívat a hrozně ho zaujala.
Věděl, že jsem autorem textů, tak to
vzal na vědomí a řekl, že počítá s tím,
že když společně udělají nějaké věci, já
je budu chtít otextovat. Tehdy jsem byl
šťastný, protože o něčem takovém se mi

Moderátor Karel Šíp ve své televizní show.
nesnilo,“ pokračoval Šíp ve vzpomínání na rádiu Český Impuls.
A jak je na tom vlastně čerstvý sedmdesátník s psaním dnes? „Nijak se
u toho netýrám. Když mě třeba dva dny
nenapadne nějaká nosná myšlenka nebo
slogan, jdu od toho,“ říká na rovinu
textař, který je jinak zvyklý opatřit píseň těmi správnými slovy klidně i za jeden jediný den.

Óčko mění adresu, otevře nová
studia. Vystoupí Farna i Voxel
Hudební stanice Óčko
chystá slavnostní
Otvíračku nového sídla
v Anděl Media Centru.
ČR | Óčko potěší své příznivce v úterý
9. června oslavou, na které živě vystoupí třeba Ewa Farna & eFeM, Voxel, skupiny Slza nebo ATMO Music.
Hudební stanice totiž po bezmála
13 letech existence mění své sídlo
a chce představit nové studio. V rámci
akce pojmenované symbolicky Otvíračka tak mladé hvězdy české pop music,
které diváci znají právě z vysílání Óčka,
zahrají na pódiu přímo v prostorách
pražského Anděl Media Centra na Smíchově (Karla Engliše 11, Praha 5 –
pozn. red.).
Kromě muzikantů se o zábavu postarají také jezdci a skateboardisté ze Zabil.cz Crew nebo hráči amerického fotbalu Stallions.
Hudební stanice se přemísťuje do budovy, kde sídlí mediální skupina Mafra,
do jejíhož portfolia Óčko patří. „Chce-

„

me ukázat, že Óčko bude po přestěhování ještě lepší, modernější a otevřenější.
A stěhujeme se mimo jiné i proto, abychom v nově formovaném audiovizuálním prostředí mohli ještě lépe koopero-

Mafra,“ poznamenává Štěpán Košík,
předseda představenstva mediální skupiny Mafra, do níž patří i týdeník 5plus2.
Stěhování stanice probíhalo ve třech
etapách. V první, technologicky nejsložitější, se přesunulo vysílací pracoviště
televize. Poté následovalo přemístění
kancelářského zázemí Óčka a poslední
etapa vyvrcholí samotným otevřením
nového studia. „Podařilo se nám přestěhovat celou televizi bez jakéhokoliv výraznějšího výpadku, který by divák zaznamenal,“ říká Lukáš Hnilička, technický ředitel Óčka zodpovědný za technologický aspekt stěhování.

Óčko po stěhování je lepší, modernější
a otevřenější. Chceme více spolupracovat
s celou naší mediální skupinou Mafra.
vat napříč celou mediální skupinou Mafra,“ vysvětluje Štěpán Wolde, generální
ředitel Óčka.
„Jedná se o strategický přesun, kterým chceme efektivně završit propojení
všech mediatypů v rámci celé skupiny

Otvíračka začne 9. června v 11 hodin,
slavnostní otevření studií se pak uskuteční v 15 hodin. Akci bude živě streamovat iDNES.cz a na místě také natáčí
štáb Óčka. Otvíračkou provede moderátorka Tereza Tobiášová.
(jiv)

FOTO | MFDNES

Český Impuls připravil na pátek
5. června Den s Jitkou
Zelenkovou, která slaví
půlkulatiny. O jejích písničkách
promluví Helena Vondráčková
i Karel Gott. Nalaďte si Český
Impuls na AM 981 kHz, nebo na
www.ceskyimpuls.cz.

Špión. Svět před
zkázou zachraňuje
žena z kanceláře
ČR | Dopřejte si večer nabitý hvězdami!
Filmovou premiérou tohoto týdne je komedie Špión. Susan Cooperová (Melissa McCarthy) jako nenápadná kance-

lářská analytička CIA stojí za nejnebezpečnějšími misemi. Když ji ale její partner (Jude Law) nedobrovolně opustí
a další top agent (Jason Statham) je
v ohrožení, souhlasí Susan s tím, že pronikne do smrtícího světa obchodníků se
zbraněmi, aby zabránila celosvětové katastrofě. Režisér Paul Feig přivádí děj filmu do velkoměst jako Řím, Paříž a Budapešť. Ta podtrhují Susanin zmatený
přerod z „myši“ v součást mezinárodní
špionáže. „Jsem fanouškem špionážních
filmů, tak jsem chtěl v tomto žánru vytvořit silnou komedii,“ říká režisér Paul
Feig. Americký snímek Špión má našlápnuto, aby se stal komedií léta. (fil)
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Holandsku 10.15 Postřehy odjinud
10.25 Reportéři ČT 11.05 Václav
Vorlíček, král komedií a pohádek

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová V
Není všechno zlato. Seriál
(USA, 1993-1998)
14.45 Na toulavém kole
15.00 Kojak IV
Vražda pod ochranou - 1. část.
Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.50 Tlusťoch
Těžké rozhodování. Krimiseriál
(N, 2005-2012)
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 Dovolená v protektorátu (6/8)
21.00 Stůj, nebo se netrefím
Komedie (ČR, 1998). Hrají J. Abrhám, R. Holub, J. Bartoška a další
22.30 Tělo jako důkaz III
Útěk z vězení. Seriál (USA, 2011-2012). Hrají D. Delanyová, J. Ryanová, G. Arend a další
23.10 Otec Brown II
0.00 AZ-kvíz
0.25 Hobby naší doby
0.55 Kalendárium
1.05 Zkus mít vkus
1.30 Zajímavosti z regionů
1.55 Sváteční slovo místopředsedy
Rady Církve bratrské Petra Rause

NOVA
5.55
8.50
9.10
10.05
11.25
11.45
12.00
12.25
13.25
14.20
15.15
16.30
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20

21.35
22.35

23.30
0.20
1.10
1.55
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2841)
Doktoři z Počátků (118)
Dva a půl chlapa X (4)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy II (16)
Pomsta. Krimiseriál (USA, 2004)
Beze stopy IV
Víc než tohle. Krimiseriál
(USA, 2005)
Mentalista IV (17)
Levné burgundské. Krimiseriál
(USA, 2011)
Ordinace v růžové zahradě 2 (291)
Dva a půl chlapa X (5)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XII
Návrat domů. Krimiseriál
(USA, 2011)
Ulice (2842)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (583)
Boží mlýny melou pomalu. Seriál
(ČR, 2015). Hrají Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský a další
Víkend
Kriminálka Las Vegas IV (22)
Konec sázek. Krimiseriál (USA,
2003). Hrají W. L. Petersen,
M. Helgenbergerová a další
Bezohlední (13)
Krimiseriál (USA, 2014)
Kriminálka Las Vegas XII
Mentalista IV (17)
Novashopping
Mentalista VI (13)

6.10
6.40
7.10
9.15
11.35
12.40
14.45

15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.25
23.35

0.35
1.35
2.25
3.10
3.55
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Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (22)
M.A.S.H (130-(132)
Žena zákona (5)
Dvojnásobná vražda. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír IV (14)
Dva lidé, jedna myšlenka. Krimiseriál (N, 1998)
Komisař Rex III (10)
Anděl se čtyřmi tlapkami. Krimiseriál (N/Rak., 1996)
Doktor z hor: Nové příběhy III (9)
Nebezpečný vztek. Seriál
(N, 2009). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další
Lilly Schönauerová: Hlas srdce
Romantický film (N, 2005). Hrají
D. Zichová, D. Morgenroth,
U. Buschhornová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (74)
Pánská jízda. Seriál (ČR, 2015).
Hrají P. Hřebíčková, O. Veselý,
A. Vránová, P. Kostka a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Kriminálka Stuttgart IV (23)
Zázrak ze Stuttgartu. Krimiseriál
(N, 2013). Hrají A. M. Fünderichová,
P. Ketnath a další
Spravedlnost v krvi III (3)
Hawaii 5-0 III (2)
Wolffův revír IV (14)
Hawaii 5-0 II (12)
Prima ZOOM Svět

6.00 Svět Nova Cinema 6.50 Monsuno (5) 7.15
Nová cestománie 7.45 Mentalista VI (13) 8.35 Beze
stopy IV (19) 9.25 Odložené případy II (15) 10.20
Susedia (30, 31) 11.55 90210: Nová generace (1)
12.50 Nebezpečná identita (14) 13.35 Gilmorova
děvčata VII (12) 14.50 Ring volný 16.55 Nebezpečná
identita (15) 17.50 Susedia (32, 33) 19.05 Gilmorova děvčata VII (13) 20.00 Dračí doupě, dobr. film
(USA, 2000) 22.10 Prostředníci, krimikomedie
(USA, 2009) 0.20 Zachraň mě V (19)

Prima cool
8.20 Bořiči mýtů II (14) 9.45 Futurama IX (1) 10.15
Mrcha od vedle (4) 10.45 Kdo přežije: Hrdinové
proti padouchům (3) 11.45 Top Gear 2011 (12) 12.45
Doteky osudu (11) 13.45 Mrcha od vedle (5) 14.15
Simpsonovi XV (21, 22) 15.15 Simpsonovi XVI (1)
15.45 Teorie velkého třesku VII (13) 16.15 Futurama
IX (2) 16.45 Bořiči mýtů II (15) 17.50 Hvězdná brána
VII (18) 18.50 Simpsonovi XVI (2-4) 20.15 Top Gear
XX (2) 21.25 Teorie velkého třesku VII (14) 21.50
Partička 22.40 Vraždy podle abecedy, thriller
(USA, 2011) 0.45 Partička 1.25 Doteky osudu I (11)
2.10 Vraždy podle abecedy, thriller (USA, 2011)
3.45 Fakta X II (6) 4.30 Firma (20)

Prima love
10.55 Paničky z Beverly Hills II (10) 11.55 Máte
doma uklizeno? III (1) 12.25 Úplně normální (9)
12.55 Deník zasloužilé matky VI (11) 13.20 Jak jsem
poznal vaši matku VII (5, 6) 14.20 Komisař Rex III
(9) 15.20 Diagnóza vražda VII (6) 16.20 Policie
Hamburk VIII (20) 17.15 Nigella vaří rychlovky (8)
17.55 Výměna manželek USA IX (12) 18.55 Deník
zasloužilé matky VI (12) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku VII (7, 8) 20.15 Sběratelé kostí IX (23) 21.15
Castle na zabití III (24) 22.15 Podvádíš mě! IX (13)
23.15 Sběratelé kostí IX (23) 0.10 Volejte Věštce
2.15 Policie Hamburk VIII (20) 3.00 Nejúžasnější
hotely světa I (15) 3.55 Alisa - Jdi za svým srdcem
(185) 4.40 Zhubni, nebo přiber! III (7)

středa 10. června 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po jižní Keni 10.30 13. komnata Jany
Hubinské 11.00 Dovolená v protektorátu
(6/8)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová V
Noví Američané. Seriál (USA,
1993-1998). Hrají J. Seymourová,
J. Lando, Ch. Allen a další
14.50 Na toulavém kole
15.05 Kojak IV
Vražda pod ochranou - 2. část.
Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.55 Tlusťoch
Srdeční záležitost. Krimiseriál
(N, 2005-2012)
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 Kousek nebe
21.05 Nadměrné maličkosti
Milovníci aneb Naprosto nevydařené rande. Cyklus (ČR, 2005).
Hrají J. Prachař, M. Bohadlo a další
21.35 Muž a stín
Drama (ČR, 2007). Hrají M. Donutil, T. Töpfer, V. Cibulková a další
23.05 Místo činu - Schimanski
0.30 Máte slovo s M. Jílkovou
1.30 AZ-kvíz
2.00 Na stopě
2.25 Dobré ráno
4.55 Banánové rybičky

NOVA
5.55
8.50
9.10
10.05
11.25
11.45
12.00
12.25
13.20
14.15
15.15
16.30
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.35

22.40

1.00

1.45
2.15
3.00
4.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2842)
Ordinace v růžové zahradě 2 (583)
Dva a půl chlapa X (5)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy II (17)
Škodolibost. Krimiseriál
(USA, 2004)
Beze stopy IV
Otřeseni. Krimiseriál (USA, 2005)
Mentalista IV (18)
Zdravé tváře. Krimiseriál (USA, 2011)
Ordinace v růžové zahradě 2 (292)
Dva a půl chlapa X (6)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XIII
Karma. Krimiseriál (USA, 2012)
Ulice (2843)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Námořní vyšetřovací služba XI (14)
Lidé a zrůdy. Krimiseriál (USA,
2013). Hrají M. Harmon, M. Weatherly, C. de Pablová a další
Hranice zlomu
Romantické válečné drama
(N/USA, 2003). Hrají C. Owen,
A. Jolie, T. Polová, L. Roache a další
Kriminálka Las Vegas XIII
Karma. Krimiseriál (USA, 2012).
Hrají T. Danson, M. Helgenbergerová, J. Foxová, G. Eads a další
Novashopping
Mentalista IV (18)
Áčko
Ordinace v růžové zahradě 2 (292)

6.10
6.40
7.10
9.20
10.20
12.30

13.35

14.45
15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.05
23.10
0.15

1.10

2.05

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (23)
M.A.S.H (132-134)
To je vražda, napsala IV (21)
S kamennou tváří. Krimiseriál
(USA, 1984)
Žena zákona (6)
Upálený zaživa. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír IV (15)
Právo na vraždu. Krimiseriál
(N, 1998). Hrají J. Heinrich,
K. Pönitz, G. Wameling a další
Komisař Rex III (11)
Vražda na jídelníčku. Krimiseriál
(N/Rak., 1996). Hrají T. Moretti,
W. Bachofner a další
Doktor z hor: Nové příběhy III (10)
Všechno, nebo nic. Seriál (N, 2009).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht a další
Lilly Schönauerová: Paulin sen
Romantický film (N/Rak., 2009).
Hrají E. Herzigová, H. Krüger,
K. Rittová a další. Režie H. Barthel
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Muži proti ženám
Show Jana Krause
Kinobazar
Hawaii 5-0 IV (16)
Oheň z nebe. Krimiseriál (USA,
2014). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
Slunečno, místy vraždy III (10)
Nekonečné léto. Krimiseriál (USA,
2012). Hrají M. Passmore, K. Sanchezová, C. Gómez a další
Hawaii 5-0 III (3)

6.00 Svět Nova Cinema 6.50 Monsuno (6) 7.10
90210: Nová generace (1) 7.55 Gilmorova děvčata
VII (12) 8.45 Beze stopy IV (20) 9.35 Odložené případy II (16) 10.30 Susedia (32, 33) 12.05 90210:
Nová generace (2) 12.55 Nebezpečná identita (15)
13.40 Gilmorova děvčata VII (13) 14.55 Dračí doupě
16.55 Nebezpečná identita (16) 17.50 Susedia
(34, 35) 19.05 Gilmorova děvčata VII (14) 20.00
Když muž miluje ženu 22.35 Nejhledanější v Malibu
0.15 Zachraň mě V (20), seriál (USA, 2010)

Prima cool
8.20 Bořiči mýtů II (15) 9.45 Futurama IX (2) 10.15
Mrcha od vedle (5) 10.45 Kdo přežije: Hrdinové
proti padouchům (4) 11.40 Top Gear XX (2) 12.45
Doteky osudu (12) 13.45 Mrcha od vedle (6) 14.15
Simpsonovi XVI (2-4) 15.45 Teorie velkého třesku
VII (14) 16.15 Futurama IX (3) 16.45 Bořiči mýtů II
(16) 17.50 Hvězdná brána VII (19) 18.50 Simpsonovi XVI (5-7) 20.15 Vzdušné souboje: Kdo s koho (4)
21.25 Teorie velkého třesku VII (15) 21.50 Partička
22.40 Hitman, akční thriller (USA/Fr., 2007) 0.35
Partička 1.15 Doteky osudu I (12) 1.55 Hitman, akční
thriller (USA/Fr., 2007) 3.25 Fakta X II (7) 4.10
Firma (21)

Prima love
7.45 Svatby v Benátkách (74) 8.55 Lilly Schönauerová: Hlas srdce 10.55 Paničky z Beverly Hills II (11)
11.50 Máte doma uklizeno? III (2) 12.25 Úplně
normální (10) 12.50 Deník zasloužilé matky VI (12)
13.20 Komisař Rex III (10) 15.20 Diagnóza vražda
VII (7) 16.20 Policie Hamburk VIII (21) 17.15 Nigella
vaří rychlovky (9) 17.55 Výměna manželek USA IX
(13) 18.55 Deník zasloužilé matky VI (13) 19.20 Jak
jsem poznal vaši matku VII (9, 10) 20.15 Sherlock
Holmes: Jak prosté (22) 21.15 Sběratelé kostí VIII (1)
22.15 Aféry 23.10 Sběratelé kostí VIII (1) 0.05 Volejte
Věštce 2.10 Policie Hamburk VIII (21) 2.55 Nejúžasnější hotely světa I (16) 3.50 Alisa - Jdi za svým
srdcem (186) 4.35 Zhubni, nebo přiber! III (8)

Česká republika
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Smutek léčí u mámy v cukrárně
Patnáctiletá modelka
Bára Podzimková
letos žije na trase Příbram
– Tokio – Soul.
LUKÁŠ SAPÍK
ČR | Jen si to představte. Na dva měsíce
vás pošlou na druhý konec světa. Nikdy
jste tam nebyli. Nikoho tam neznáte.
Lidé jinak mluví, jinak se chovají.
A teď si k tomu přidejte, že je vám patnáct a ještě jste nebyli takhle dlouho
bez rodičů a bez kamarádů.
Patnáctiletá modelka Bára Podzimková tuhle zkušenost letos na jaře zažila.
Strávila dva měsíce v Tokiu, kam ji její
modelingová agentura poslala po loňském vítězství v celosvětovém finále
soutěže Elite Model Look. Studentka
příbramského gymnázia tak dospěla.
„Musela jsem se o sebe postarat sama,
vařila jsem si, musela jsem vyjít s penězi,“ vypráví Bára Podzimková. Před měsícem se vrátila domů, ale za pár ní už
bude zase balit kufry – poletí do Koreje.

„Teď když jsem doma, nemusím přemýšlet a soustředím se na školu. Odpočinu si od toho, co jsem měla v Tokiu,
a až zase odjedu, odpočinu si od toho,
co mám tady.“ Tentokrát už do světa vyrazí sebejistější a vybavena spoustou nových znalostí. Třeba jak vyčistit připálený hrnec. „Jednou jsem si v Tokiu chtěla uvařit těstoviny. Ale zakoukala jsem
se na seriál a zapomněla na to. Přiběhla
jsem, až když voda byla vyvařená, hrnec černý a všude kouř. Nevěděla
jsem, co s tím. Pak jsem si vygooglovala, že na to pomáhá prací prášek. Tak
jsem do hrnce nasypala prací prášek,
přilila vodu a vyvařovala. Nakonec to
pustilo,“ směje se. Bára za půl roku od
vítězství poznala i to, že ne všichni jí
úspěch přejí. „U nejbližších kamarádů
ve třídě se nic nezměnilo. U těch ostatních nějaké špatné reakce nijak neřeším, tam je mi to vlastně jedno,“ říká
rozhodně. A když už přeci jen nějaký
splín má? Vyrazí do cukrárny. „Mám
štěstí, že můžu sníst všechno a nepřiberu. A máma má tady v Příbrami dvě cukrárny. Občas se za ní stavím a dám si tiramisu,“ přiznává mladá modelka.

Barbora Podzimková má za sebou už desítky focení. „To nejlepší bylo rozhodně u moře v Japonsku,“ vzpomínala, když jsme ji fotili v Příbrami pod
rozkvetlými třešněmi.
FOTO | FRANTIŠEK VLČEK, MAFRA

INZERCE

JSTE VY TEN/TA NEJLEPŠÍ?
Hledáme vhodné kandidáty na pozici:

PRODAVAČ/POKLADNÍ – Brno
Váš proﬁl:

• středoškolské vzdělání/vyučení/základní
vzdělání
• příjemné a vstřícné vystupování
• zkušenost z obchodu vítána, ale není
podmínkou
• ochota k fyzické práci
• schopnost týmové spolupráce
• ﬂexibilita, práce na směny

Co nabízíme:

• od počátku zajímavé mzdové ohodnocení
• propracovaný systém zaučení
• příjemnou pracovní atmosféru v motivovaném týmu
• jisté zaměstnání v rychle se rozvíjející společnosti
• možnost částečného úvazku
• osmihodinové směny
• 2 dny v týdnu volné
• elektronickou evidenci docházky
• možnost kariérního růstu

Příprava na budoucí úkoly:

V rámci našeho dvoutýdenního tréninkového programu Vás připravíme na Vaše budoucí úkoly a poskytneme
Vám důkladné zapracování, které probíhá pod vedením zkušeného kolegy – interního trenéra.

Pracovní náplň:

• pokladní činnost
• doplňování zboží na prodejní ploše
• dopékání pečiva a jeho doplňování
Pokud jsme vzbudili Váš zájem, kontaktujte nás přímo na naší prodejně nebo na
webových stránkách http://kariera.lidl.cz. Prosím vyplňte on-line formulář u dané
pozice a nezapomeňte přiložit svůj životopis.

KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI LIDL ČESKÁ REPUBLIKA

čtvrtek 11. června 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Acapulcu 10.20 Postřehy odjinud
10.25 Hobby naší doby 10.55 Kousek
nebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová V
Večírek zamilovaných. Seriál
(USA, 1993-1998)
14.45 Na toulavém kole
15.00 Kojak IV
Oživlá minulost. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.50 Tlusťoch
Běsnící srdce. Krimiseriál
(N, 2005-2012)
16.40 Cestománie
17.10 Besipky: Opilí cyklisti
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 Dovolená v protektorátu (7/8)
21.00 Gejzír
21.29 Výsledky losování Šťastných 10
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Motiv II
Přes palubu. Krimiseriál (Kan.,
2014). Hrají K. Lehmanová, L. Ferreira, B. Penny, L. Hollyová a další
23.10 Kriminálka Paříž
Naživo! Krimiseriál (Fr., 2011). Hrají
M. Voita, A.-C. Pontabryová a další
0.00 AZ-kvíz
0.45 Kriminalista
1.45 Dobré ráno
4.15 Banánové rybičky

NOVA
5.55
8.50
9.10
10.05
11.25
11.45
12.00
12.25
13.20
14.20
15.15
16.30
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20

21.35
22.15
23.55
0.45
1.25
2.00
2.25
3.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2843)
Výměna manželek
Dva a půl chlapa X (6)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy II (18)
Spoušť. Krimiseriál (USA, 2004)
Beze stopy IV
Rekviem. Krimiseriál (USA, 2005)
Mentalista IV (19)
Růžové šampaňské na ledu.
Krimiseriál (USA, 2011)
Ordinace v růžové zahradě 2 (293)
Dva a půl chlapa X (7)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XIII
Smrtelně rychlé občerstvení.
Krimiseriál (USA, 2012)
Ulice (2844)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (584)
Výjimečný trest. Seriál (ČR, 2015).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Prásk!
Kobra
Akční film (USA, 1986). Hrají
S. Stallone, B. Nielsenová a další
Kriminálka Las Vegas XIII
Smrtelně rychlé občerstvení.
Krimiseriál (USA, 2012)
Mentalista IV (19)
Novashopping
Prásk!
Kolotoč
DO-RE-MI

6.10
6.40
7.10
9.20
10.20
12.30

13.35

14.45
15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.45
0.45
1.40
2.35
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Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (24)
M.A.S.H (134-136)
To je vražda, napsala IV (22)
Primárky. Krimiseriál (USA, 1984)
Žena zákona (7)
Zbloudilá kulka. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír IV (16)
Pokrevní bratři. Krimiseriál
(N, 1998). Hrají J. Heinrich,
K. Pönitz, G. Wameling a další
Komisař Rex III (12)
Krvavé růže. Krimiseriál (N/Rak.,
1996). Hrají T. Moretti, W. Bachofner, H. Weixelbraun a další
Doktor z hor: Nové příběhy III (11)
Pád do hlubin. Seriál (N, 2009).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht a další
Lilly Schönauerová: Miluji cizince
Romantický film (N/Rak., 2010).
Hrají L. J. Körnerová, G. Gillian,
A. Brucker a další. Režie H. Barthel
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (75)
Vernisáž. Seriál (ČR, 2015). Hrají
P. Hřebíčková, O. Veselý a další
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Právo a pořádek XVII (2)
Avatar. Krimiseriál (USA, 2006).
Hrají J. Sisto, A. Anderson a další
Slunečno, místy vraždy IV (1)
Yankee Dan. Krimiseriál
(USA, 2013)
Spravedlnost v krvi II (19)
To je vražda, napsala IV (22)

5.30 Svět Nova Cinema 6.20 Monsuno (7) 6.40
90210: Nová generace (2) 7.25 Gilmorova děvčata
VII (13) 8.15 Beze stopy IV (21) 9.05 Odložené případy II (17) 9.55 Susedia (34, 35) 11.40 90210: Nová
generace (3) 12.25 Nebezpečná identita (16) 13.15
Gilmorova děvčata VII (14) 14.30 Když muž miluje
ženu 16.55 Nebezpečná identita (17) 17.50 Susedia
(36, 37) 19.05 Gilmorova děvčata VII (15) 20.00
Námořní vyšetřovací služba X (3, 4) 21.45 Sázka na
smrt 23.35 Zachraň mě V (21) 0.40 Kobra

Prima cool
9.45 Futurama IX (3) 10.15 Mrcha od vedle (6)
10.45 Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům (5)
11.45 Vzdušné souboje: Kdo s koho (4) 12.45
Doteky osudu II (1) 13.45 Mrcha od vedle (7) 14.15
Simpsonovi XVI (5-7) 15.45 Teorie velkého třesku
VII (15) 16.15 Futurama IX (4) 16.45 Bořiči mýtů II
(17) 17.50 Hvězdná brána VII (20) 18.50 Simpsonovi XVI (8-10) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku VII (16) 22.00 Predátor, akční horor
(USA, 1987) 0.10 Cesty k úspěchu 0.25 Wilfred II
(8) 0.50 Doteky osudu II (1) 1.40 Wilfred II (8)
2.05 Predátor, akční horor (USA, 1987) 3.45 Fakta
X II (8) 4.30 Firma (22)

Prima love
8.55 Lilly Schönauerová: Paulin sen 10.55 Paničky
z Beverly Hills II (12) 11.55 Máte doma uklizeno? III
(3) 12.25 Úplně normální (11) 12.55 Deník zasloužilé
matky VI (13) 13.20 Jak jsem poznal vaši matku VII
(9, 10) 14.20 Komisař Rex III (11) 15.20 Diagnóza
vražda VII (8) 16.20 Policie Hamburk VIII (22) 17.15
Nigella vaří rychlovky (10) 17.55 Výměna manželek
USA X (1) 18.55 Deník zasloužilé matky (1) 19.20 Jak
jsem poznal vaši matku VII (11, 12) 20.15 Rizzoli
& Isles: Vraždy na pitevně V (8) 21.15 Sběratelé kostí
VIII (2) 22.15 Po krk v odpadcích II (14) 23.15 Sběratelé kostí VIII (2) 0.10 Volejte Věštce 2.20 Policie
Hamburk VIII (22) 3.05 Nejúžasnější hotely světa
I (17) 3.55 Alisa - Jdi za svým srdcem (187)

pátek 12. června 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po jižním Togu 10.30 Kluci v akci 11.00
Dovolená v protektorátu (7/8)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová V
Řiď se svým svědomím. Seriál
(USA, 1993-1998)
14.45 Kuchařská pohotovost
15.10 Zpátky se Sobotou
16.05 Cestománie
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
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 Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Tři životy
Pohádka (ČR, 2007). Hrají V. Dyk,
L. a P. Molnárovy, F. Cíl a další
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.20 Kolo plné hvězd
23.15 Profesionálové
Na dva pokusy. Krimiseriál (VB,
1977). Hrají M. Shaw, L. Collins,
G. Jackson a další. Režie E. Day
0.05 AZ-kvíz
0.30 Motiv II
Přes palubu. Krimiseriál (Kan.,
2014). Hrají K. Lehmanová, L. Ferreira, B. Penny, L. Hollyová a další
1.15
Bydlení je hra
1.35 Zkus mít vkus
2.00 Móda-Extravagance-Manýry
2.25 Dobré ráno
4.55 13. komnata Jany Hubinské

NOVA
5.55
8.50
9.10
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.20
14.15
15.15
16.30
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
22.00

23.55
2.05
2.40
3.20
4.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2844)
Ordinace v růžové zahradě 2 (584)
Dva a půl chlapa X (7)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy II (19)
Divné ovoce. Krimiseriál
(USA, 2004)
Beze stopy IV
Bílá a černá. Krimiseriál
(USA, 2005)
Mentalista IV (20)
Je něco shnilého v Redmundu.
Krimiseriál (USA, 2011)
Ordinace v růžové zahradě 2 (294)
Dva a půl chlapa X (8)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XIII
Plané květy. Krimiseriál (USA, 2012)
Ulice (2845)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Pyšná princezna
Pohádka (ČR, 1952). Hrají A. Vránová, V. Ráž, S. Neumann a další
Muži v černém
Akční komedie (USA, 1997). Hrají
T. L. Jones, W. Smith, L. Fiorentinová, V. D’Onofrio a další
Mé druhé já
Thriller (USA, 2007). Hrají J. Fosterová, T. Howard, N. Katt a další
Novashopping
Kriminálka Las Vegas XIII
Plané květy. Krimiseriál (USA, 2012)
Mentalista IV (20)
Ordinace v růžové zahradě 2 (294)

6.10
6.35
7.05
9.15
10.15
12.30
13.35
14.45
15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.35

0.35

2.50
3.45

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (25)
M.A.S.H (136-138)
To je vražda, napsala V (1)
Jako v kleci ptáček. Krimiseriál
(USA, 1988)
Žena zákona (8)
Mělo to jedinou vadu. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír IV (17)
Žena chemika. Krimiseriál (N, 1998)
Komisař Rex IV (1)
Pohřbena zaživa. Krimiseriál
(N/Rak., 1997)
Doktor z hor: Nové příběhy III (12)
Srdeční záležitost. Seriál (N, 2009).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht a další
Lilly Schönauerová: Více než
navždy
Romantický film (N/Rak., 2008).
Hrají J.-Ch. Gehlenová, M. Knüfken,
G. von Weitershausenová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Noc v muzeu
Komedie (USA, 2006). Hrají
B. Stiller, D. Van Dyke, R. Gervais,
R. Williams, O. Wilson a další
Zemřít je snadné
Akční film (USA, 2009). Hrají
D. Lundgren, M. Molinarová,
Z. Baharov, H. Shopov a další
Ruka na kolébce
Thriller (USA, 1992). Hrají
M. McCoy, A. Sciorraová, M. Zimová
a další. Režie C. Hanson
To je vražda, napsala V (1)
Hawaii 5-0 II (15)

6.00 Svět Nova Cinema 6.45 Monsuno (8) 7.10
90210: Nová generace (3) 7.55 Gilmorova děvčata
VII (14) 8.45 Beze stopy IV (22) 9.35 Odložené případy II (18) 10.30 Susedia (36, 37) 12.10 Nebezpečná
identita (17) 12.55 Gilmorova děvčata VII (15) 14.10
Škola zlodějů 2 16.05 Lásce neutečeš 17.50 Susedia
(38, 39) 19.05 Gilmorova děvčata VII (16) 20.00 Přeber si to 22.05 Hlavní cíl, akční film (Kan./USA,
2000) 23.50 Zachraň mě V (22), seriál (USA, 2010)
0.35 Přeber si to, krimikomedie (USA, 1999)

Prima cool
6.45 Hvězdná brána VII (20) 7.55 Bořiči mýtů II (17)
9.25 Futurama IX (4) 9.55 Mrcha od vedle (7)
10.30 Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům (6)
11.30 Autosalon 12.45 Doteky osudu II (2) 13.45
Mrcha od vedle II (1) 14.15 Simpsonovi XVI (8-10)
15.45 Teorie velkého třesku VII (16) 16.15 Futurama
IX (5) 16.45 Bořiči mýtů II (18) 17.50 Hvězdná brána
VII (21) 18.50 Simpsonovi XVI (11-13) 20.15 Kurýr II
(11) 21.20 Kurýr II (12) 22.20 Křišťálová lebka, sci-fi
film (USA/Kan./Bulh., 2014) 0.15 Ostrov pokladů
(1/2), dobrodružný film (VB/Irsko, 2012) 2.10 Dexter VI (8) 3.00 Doteky osudu II (2) 3.45 Křišťálová
lebka, sci-fi film (USA/Kan./Bulh., 2014)

Prima love
7.45 Svatby v Benátkách (75) 8.55 Lilly Schönauerová: Miluji cizince 10.55 Paničky z Beverly Hills II
(13) 11.55 Máte doma uklizeno? III (4) 12.25 Úplně
normální (12) 12.55 Deník zasloužilé matky (1)
13.20 Jak jsem poznal vaši matku VII (11, 12) 14.20
Komisař Rex III (12) 15.20 Diagnóza vražda VII (9)
16.20 Policie Hamburk VIII (23) 17.15 Nigella vaří
rychlovky (11) 17.55 Výměna manželek USA X (2)
18.55 Deník zasloužilé matky (2) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku VII (13, 14) 20.15 Plavba smrti
22.35 Ve službách CIA (2) 23.35 Dobrá manželka V
(15) 0.25 Volejte Věštce 2.35 Policie Hamburk VIII
(23) 3.20 Nejúžasnější hotely světa I (18) 4.10 Alisa Jdi za svým srdcem (188)
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Tajenka: názorů je zbytečná.

„

Nové TÉMA: Jak na potravinové alergie
Znečištěné ovzduší
nesouvisí s nárůstem
alergií, tvrdí lékař Martin
Fuchs. Čtěte nové
vydání týdeníku TÉMA.

Na Novém
Zélandu je
nejčistší ovzduší na
světě. A podle šetření
také nejvíce astmatiků.

SILVIE KRÁLOVÁ
ČR | Pylová sezóna je v plném proudu.
Přední český alergolog Martin Fuchs
ale nese jarní mediální šílenství kolem
alergií trochu nelibě. „Je potřeba přejít
k prevenci, aby požár vůbec nevzplanul,“ tvrdí v novém vydání týdeníku
Téma. „Dnes má padesát procent stromových alergiků i nějakou potravinovou alergii. Tedy kromě pylu ze stromů
mají alergickou reakci, i když sní například broskev, celer či vlašský oříšek.“

Kde je nejvíce astmatiků?
Nárůst alergií se dává často do souvislosti i se znečištěným ovzduším. „Kdepak, to spolu nesouvisí! Víte, kde je
podle epidemiologických šetření nejvíce astmatiků? Na Novém Zélandu, kde
je podle všeho nejčistší ovzduší na světě. Samo o sobě znečištěné ovzduší alergii zvyšuje jen nepatrně. To, co nás aler-

Český alergolog Martin Fuchs říká, že nás dusí různé civilizační vlivy, především životního prostředí a stylu.
FOTO | 2x TÝDENÍK TÉMA
gologicky dusí, je komplex různých civilizačních vlivů, především životního
prostředí a stylu,“ podotýká lékař Martin Fuchs.

Chybně nastavené principy
Ještě donedávna platilo, že hlavní léčba
alergie spočívá v eliminaci alergenů.
„Z hlediska prevence je možná správnější opačný přístup. Ukazuje se, že léta za-

vedené principy mohly být vlastně chybně nastavené. Imunita se s těmito látkami potřebuje setkat, jedině tak se s nimi
‚skamarádí‘,“ dodává specialista na alergie potravinového původu.
Jak s alergiemi – a nejenom těmi
potravinovými – účinně bojovat?
A jak je to se škodlivostí lepku?
Více se dozvíte v pátečním vydání týdeníku TÉMA.

Nové vydání týdeníku TÉMA vychází každý pátek. Na pultech novinových stánků je za 25 korun. Vyzkoušejte však také zvýhodněné
měsíční elektronické předplatné.

INZERCE

Červen
2015

TO PRAVÉ MÍSTO PRO VÁŠ NÁKUP®

49,90

Kuřeecí prsní řízek
500gg Voddňanská drůbež,
a. (119,80/kg)
a.s.

75,90

K
Káva
Jihlavanka
EEspresso 250g
((19,96/100g)

Pur Lemoon,
Balsam Aloe
A
Vera 900m
ml
(38,78/1l)

34,90
66,90

Pivo Starobbrno
Medium M
Maxi
světlý ležák
11,44l (19,388/1l)

Joogobella
různé příchutě
150g (4,60/100g)

6,90

59,90

15,-

84,90

Klasiik Čokoládový
dort, Vanilkovýý dort
ml
m (19,35/1l))
615m

Topping
čokoládový
Oetker 200g
(19,95/100g)

27,90
38,90

11,90
14,90

39,90
55,90
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Mistrovstvím
republiky
zakončily
úspěšnou sezonu
VESELÍ NAD MORAVOU | Čtyřnásobné zastoupení měl na mistrovství
České republiky moderních gymnastek klub SK MG Veselí nad Moravou. V kategorii starších kadetek se
na něm představila Sabrina Múčková, v dorostenkách trio Martina
Buchtelová a sestry Eliška a Johana
Roubalovy.
Sabrina Múčková bojovala o body
v Třebíči. „Gymnastky závodily se
švihadlem a kužely. Sabrina své sestavy zajela téměř bez chyby a celkově obsadila 25. místo,“ potěšilo umístění trenérky Miladu Niklovou a Markétu Roubalovou.
Ve Žďáru nad Sázavou, dějišti mistrovství republiky dorostenek, na
sebe mladé Veselanky upozornily
ještě více. Nejvyrovnanějšími výkony se tam prezentovala Eliška Roubalová. Skončila totiž sedmá ve všech
třech soutěžních disciplínách, v libovolné, míči i kuželech. Paradoxně
z toho bylo celkové osmé místo. Její
sestra Johana zacvičila výtečně s kužely, kde byla pátá se ztrátou jen 0,2
bodu na třetí a 0,25 bodu od druhé
příčky. Celkově brala desáté místo
a Martina Buchtelová obsadila dvacátou příčku konečného pořadí.
Definitivní tečku za sezonou napíše klub v sobotu 13. června pořádáním oblastního přeboru Jihomoravského kraje v kategorii Naděje
nejmladší. Závod se uskuteční ve
sportovní hale od 9.30.
(zde)

Břeclavsko a Hodonínsko

Lokomotivu táhl Paulík
Břeclavští atleti mají
nadějně rozjetou první
ligu. Muži bojují
o medailové pozice,
ženy získávají důležité
body pro záchranu.
HYNEK ZDENĚK
BŘECLAV | Dvě prvoligová kola mají
zatím za sebou zástupci klubu TJ Lokomotiva Břeclav v druhé nejvyšší soutěži
atletů. Zatímco muži mohou pokukovat
i po postupu do extraligy, ženy se soustřeďují na udržení v soutěži.
Břeclavští atleti zahájili letošní ročník velkolepě, když si z úvodního kola
v Olomouci přivezli celkové druhé místo. To následující hostili na svém stadionu, ale museli se vypořádat s absencí
mnoha opor, které scházely z nejrůznějších důvodů. „Tahounem týmu se stal
Roman Paulík, který vyhrál běhy na
800 a 1 500 metrů, individuálně tak vybojoval 22 bodů,“ uvedl předseda klubu
Zbyněk Chlumecký. Stejnou bodovou
porci přidal i univerzál Petr Zelinka, který byl třetí ve výšce a na trati 110 metrů
překážek, v trojskoku byl pátý. Břeclavští muži nakonec získali 147 bodů
a skončili těsně čtvrtí za Moravskou Slavií Brno.
Ženy si z úvodního kola v Olomouci
přivezly sedmé místo, doma si o příčku
polepšily. Dařilo se hlavně Elišce Chvílové, která vyhrála dálku a byla pátá
v trojskoku.

Roman Paulík z TJ Lokomotiva Břeclav se předvedl na domácím stadionu
ve velké formě, vyhrál běhy na 800 a 1 500 metrů.
FOTO | HYNEK ZDENĚK

Gymnazisté plavou o olympiádu mládeže
HYNEK ZDENĚK
HUSTOPEČE | Hned trojí zastoupení
může mít na VII. olympiádě dětí a mládeže v Plzni hustopečský plavecký
klub. K již jisté Karolíně Černé totiž mohou přibýt i Ela Nociarová a Michal Podéšť, kteří k šampionátu budou zatím
vzhlížet z pozice náhradníků.

8

zlatých medailí vybojovala
na krajském přeboru
Karolína Černá.

„Trénujeme třikrát týdně v Hustopečích a k tomu ještě jednou ve Fakultním
klubu Brno. Každý trénink přitom trvá
přibližně dvě hodiny,“ uvedla trenérka
hustopečských plavců Milada Hradilová, která kromě výše zmíněné trojice
připravuje na závody ještě dalších sedm
borců. „Bazén v Hustopečích je fajn
hlavně díky tomu, že kvůli tréninku nemusíme nikam cestovat. Limituje nás
ale jeho délka. Měří totiž jen 25 metrů,

Trojlístek plavců z Hustopečí – Nela Nociarová (vlevo), Michal Podéšť a Karolína Černá – sbírá letos jednu medaili za druhou.
FOTO | ROMANA ČERNÁ
a to není úplně ideální. Proto využíváme i brněnskou padesátku, která délkou
přesně odpovídá soutěžním tratím,“ vysvětlila trenérka.

V Hustopečích trénují děti narozené
v letech 2001 až 2004, jen jedna z plavkyň je starší, narodila se už v roce 1999.
Největším talentem klubu je bezesporu

Karolína Černá. Když na konci května
startovala na jihomoravských krajských
soutěžích, nastoupila do osmi závodů.
Výsledek? Všech osm startů proměnila
ve zlatou medaili. Právě proto bude patřit mezi horká želízka Jihomoravského
kraje na olympiádě.
„Karolína je kraulařka a znakařka.
Nemá příliš v oblibě prsa, i když v nich
je šestá v republice,“ prozradila na svou
dceru Romana Černá. Karolína bude
startovat ve společné kategorii ročníků
2002 a 2003, proti některým závodnicím tak bude mít roční handicap. Nevýhoda se ale může o dva roky později
změnit v bonus. Měla by totiž právo startovat i na další olympiádě, kde by už
soupeřila výhradně se stejně starými
soupeřkami. Plavkyně narozené v roce
2002 už právo startu mít nebudou.
Pokud by vás zajímalo, kolik úsilí stojí za ziskem medailí, věřte, že hodně.
„Na každém tréninku uplavou mí svěřenci přibližně čtyři kilometry,“ doplnila Hradilová.

