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Dětem pomáhají veselé polštářky
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Krajské volby na webu
Jak uspějí současní hejtmani a kdo bude
vládnout kraji příští čtyři roky? Sledujte
aktuální výsledky krajských voleb,
analýzy a zajímavosti na volby.idnes.cz.

Barevné a měkké polštářky pro nemocné děti z Motola vyrábějí členky litvínovského Patchwork klubu i další dobrovolníci, kteří chtějí pomáhat. Jeden z výrobků ukazuje Dáša Wohanková. Více na straně 3
FOTO | TOMÁŠ KASSAL

Lidem vadí řev motorů

JAN ROSÁK

„Navzdory svému věku
jsem pořád hravé dítě“ ...str. 4

Magistrát chce koupit měřič hluku, autodrom chystá stavební úpravy
TOMÁŠ KASSAL
MOST | Hluk v Mostě by mohla v budoucnu snížit nová vyhláška, o které
uvažuje vedení města. Opakovaně
k tomu vyzývá spolek Zdraví pro Most,
který už dokonce inicioval petici.
Hlavním důvodem jsou stížnosti na
rámus motorů z autodromu, ale kritika
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lidí podepsalo petici,
která v Mostě žádá
omezení hluku.

se týká i dopravních problémů v Souši.
Vedení společnosti Autodrom Most už
slibuje nápravu. Šíření hluku mají zastavit stavební opatření, která se nyní chys-

tají. „Máme výsledky studie zpracované odbornou firmou i s posudkem nezávislého experta na životní prostředí. Na
základě těchto podkladů jsme oslovili
projektanta, aby vypracoval dokumentaci protihlukových opatření ke stavebnímu řízení,“ ujistil mluvčí autodromu
Jan Foukal.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3

PŘÍSNĚ TAJNÉ OBJEKTY

Kam přijel Brežněv na lov?
Do Krušných hor
...str. 16 a 17
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Andrej
Babiš

Kraje budeme řídit jako ﬁrmu.
Hejtmani už nesmí prošustrovat ani korunu.

Více uvnitř
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Kulturní dům nebo kulečník?
V Chanově už samozřejmost
Nejznámější romské sídliště v Česku, mostecký
Chanov, vypadá mnohem lépe než před lety. Je to
i zásluha Domu romské kultury, který pomáhá 14 let.
5plus2
■ ROZHOVOR
TOMÁŠ KASSAL
MOST | Čtrnáct let pomáhá lidem na
mosteckém sídlišti Chanov Dům romské kultury v čele s ředitelem Martinem
Nebesařem. A už třetí rok přímo na sídlišti funguje v polyfunkčním centru, což
je opravené bývalé obchodní středisko,
pobočka odborného učiliště. Založena
tu byla kvůli tomu, aby místní děti měly
blíž ke vzdělání a i k práci. Nezaměstnanost je totiž největším problémem sídliště a právě učiliště ji pomůže řešit. „Byli
jsme s vedením učiliště na technických
službách, kde jsou velmi vstřícní. Slíbili, že u nich může probíhat část praxe.
Slíbili také zaměstnání pro část absolventů,“ říká Martin Nebesař.
Kolik dětí se během oněch tří let přihlásilo do učiliště a kolik jich pokračuje?
Paradoxně největší úbytek je u dnešních druháků. Začnu ale u skladníků, se
kterými jsme začínali. Nastoupilo jich
jedenáct, teď ve třeťáku jich je osm.
To je slušné…
To je nádhera! Ve druhém roce, kdy
jsme otevírali obor zahradník, se přihlásilo 18 dětí. Bylo vidět, že to funguje.
Ale z nich dokončilo první rok jen šest.
Jak je to možné?
První ročník skladníků měl teoretickou
i praktickou část, dílny i školu, tady
v Chanově. Jezdili sem učitelé, děti jen
čas od času vyjely do Velebudic. U zahradníků došlo k tomu, že měli školu
tady, ale dílny ve Velebudicích. V tom
byl kámen úrazu.
Přitom to byl původně důvod, proč
jste pobočku školy dělali tady. Aby
děti nemusely nikam jezdit.
Přesně tak. Při rozmluvě s rodiči se ukázalo, že dojíždění byl hlavní důvod úbytku. Letos je to tak, že prváci zahradníci
by měli mít školu i dílny opět tady.

Kolik jich nastoupilo?
Osm. Je to pokles, asi se v tom odrazila
skutečnost, že předchozí ročník se moc
nepovedl. Teď to chceme změnit novým projektem. Aby měli větší motivaci, aby viděli výuční list i práci. Byli
jsme s vedením učiliště na technických
službách, kde jsou velmi vstřícní. Slíbili, že u nich může probíhat část praxe.
A slíbili také zaměstnání pro část absolventů.
Spolupráce s učilištěm potrvá dál?
Plánujeme ji. Ještě jsme se nebavili
o oborech, ale zahradníci jsou vhodní.
Chceme vybírat hlavně takové obory,
aby tam mohli kluci i holky.
Je to cesta, jak oživit sídliště?
Než jsme začali s učilištěm a vznikla tu
jeho pobočka, tak jsme se základní školou dělali průzkum. Za posledních 10
let ji absolvovalo 465 dětí. A z těch 465
dětí získaly výuční list nebo dodělaly
střední školu jen čtyři. Proto jsme si řek-
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lidí denně se vystřídá
v Domu romské kultury
v Chanově.

li, že tohle je asi cesta - vzdělání, na které by místní děti mohly dosáhnout.
Jste tu už 14 let. Jak se z vašeho pohledu sídliště změnilo? Připadá mi
uklizenější a klidnější. Možná to souvisí s tím, že je tady méně lidí než
před zhruba deseti lety.
To také. Dá se na to dívat ze dvou úhlů.
Ten první je, že když sem přijede někdo
přespolní a rozhlédne se, tak vidí baráky, z nichž některé jsou docela opravené, je tu pořádek, uklizeno. To je vnější
pohled. Ale pak je také ten vnitřní pohled, jak se změnili lidé. Protože lidé
tvoří to místo. A já myslím, že i zde došlo k částečnému posunu. Ale ne k takovému, jaký bychom úplně chtěli.
Můžete to rozvést?
Zapomnělo se, jak hrozně a rozbitě to
tady vypadalo. Už dlouho tu funguje
kulturní dům či polyfunkční centrum.

Martin Nebesař ukazuje šatník pro chanovské obyvatele a jeden z kapsářů,
které vytvořily místní ženy.
FOTO | TOMÁŠ KASSAL
A lidé to už berou jako automatickou
součást sídliště. Řeknou si: Jdeme do
kulturáku, na biliár, do keramické dílny. Nabídka je široká, děláme vzdělávací aktivity i volnočasový program.
A nejsme tu jen my, dojíždí sem pracovnice z Mostu, spoustu věcí vyřeší tady.
Pomoc přímo na sídlišti je důležitá?
Určitě. Volnočasové aktivity děláme
kvůli tomu, aby měli lidé nějaké vyžití,
ale také proto, že když někdo přijde do
textilní či keramické dílny nebo na biliár, tak si tam sednou, dají řeč. U každé
aktivity je sociální pracovník. Lidé
k nim pak mají důvěru, nemusí chodit
do kanceláře, spoustu věcí vyřeší takhle
neformálně. Jasně, když potřebují něco
osobnějšího, zajdou si oficiálně do poradny. Ale je to tak, že se znají důkladně. Když dělají výrobky, uvaří si kafe,
sedí kolem stolu, tak proberou spoustu
věcí a při tom třeba šijí. A když pak otevíráme nějaký kurz nebo rekvalifikaci,
tak se to roznese a máme pořád plno.
Dá se vyčíslit, kolik lidí ze sídliště
sem chodí?
Denně se tu vystřídá zhruba 80 lidí. Chodí sem téměř všichni ze sídliště. Někdo
chodí pravidelně do posilovny, hlavně
kluci. Pak jsou to ženské, které docháze-

jí do keramické nebo textilní dílny. Je tu
sociální šatník, kam si jdou za korunu
koupit tričko nebo bundu. Chodí sem
děti, které tancují, hrají fotbal, oblíbené
jsou počítače, kulečník, ping-pong.
A pak učni a rekvalifikace. Ročně sem
chodí víc lidí, než je zde obyvatel. Na
některé aktivity sem totiž dojíždějí
i lidé z města nebo Obrnic.
Je teď život v Chanově lepší i díky vašemu působení?
Já bych věřil tomu, že to je i naše práce.
Myslím, že jsme i zkultivovali celé prostředí. Když srovnáte, jak baráky vypadaly dříve a jak jsou na tom dnes. V kulturáku nešlo rozsvítit, zatopit. Nefungovaly
sociálky. Pomocí rekvalifikací jsme to
nastartovali, zabezpečili objekt, udělali
některé věci, pak to prošlo celkovou rekonstrukcí. To samé dnešní polyfunkční
centrum, to byl jen skelet budovy.
Některé práce si dělali místní lidé
sami. Mají k tomu lepší vztah?
Asi ano. Pomáhali tu, sami to využívají.
Nic za to neplatí. Kde se vám stane, že
máte posilovnu zadarmo? Hlavně ale ať
sem chodí i nadále nebo ať třeba sedí
u nás na počítači. Je to mnohem lepší,
než kdyby někde řádili a vymýšleli
něco špatného.
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Babinec šije pro radost dětem
Nemocným dětem v Motole pomáhají s uzdravením také veselé polštářky, které vznikají v Litvínově

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

TOMÁŠ KASSAL
LITVÍNOV | Jeden článek na internetu
změnil život jednoho klubu. Tím klubem je spolek dam Patchwork klub Litvínov, nazývaný jeho členkami babinec. A tím článkem bylo vyprávění maminky ze Znojma, která popisovala pobyt nemocného syna na onkologii v Motole a to, jak dětem pomáhá jakékoli
zpestření dlouhodobé léčby. „To je hezké, těm pomůžeme,“ shodly se členky
babince a začaly pro děti z Motola vyrábět barevné polštáře, které jsou pro
malé pacienty zajímavými společníky.
„Když tam děti nastupují, dostávají

dárky, ale také polštář. Ten s nimi putuje po odděleních během celé léčby
a pak si jej berou i domů,“ vysvětlila
Dáša Wohanková, členka Patchwork
klubu, která se zároveň stará o propagaci města. V tomto případě se postarala
o předání polštářů do Motola.

Polštářky pro nemocné děti nemohou
být ledajaké. „Musí splňovat přísná kritéria. Obal i náplň, obojí nové, musí být
pratelné na 60 °C a vhodné pro sterilní
úpravu v případě, že budou předány na
transplantační jednotku,“ vysvětlila Marie Choniawková, členka DONOR klubu při motolské onkologii.
Polštářky zároveň musí mít různé motivy, protože některé jsou určeny pro miminka, jiné pro malé školáky, další pro
teenagery. Vedle pohádkových motivů
nechybí ani decentní zdobení. Vše
vzniklo pochopitelně patchworkovou
technikou, tedy sešíváním drobnějších
kousků látek.
Z Litvínova do Motola putovalo nejprve 27 polštářků. A protože pacientů
jsou ročně desítky, začaly se vyrábět
další. Na výzvu se přihlásily dokonce

další ženy, které pomohly vyrobit nových 44 polštářků. „Část je od nás z klubu, část vyrobily kolegyně na radnici.
Ale pak jsou tady polštáře, u kterých ani
nevím, kdo je vyrobil. Ale jsou nádherné. Některé jsou vyloženě profesionální
a třeba Petra Hanáková dodala hned třináct malých polštářků, které jsou vhodné pro miminka, navíc s vyšívanými pohádkovými motivy. Je to nádhera,“
chválila Dáša Wohanková s tím, že polštáře byly během Svatomichaelských
slavností vystavené na Zámku Valdštejnů.
Ženy z Patchwork klubu zatím plánují další pomoc pro motolské oddělení vyrobí pytlíky na cvrnkací kuličky
a baťůžky na přezůvky nebo trička pro
děti, které si chodí v rámci rekonvalescence hrát.

Lidem vadí řev motorů z autodromu
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Stížnosti se týkají i dopravy v okolí
autodromu. „Návštěvníci parkují před
vjezdy do domů, my se tam nedostaneme ani s nákupem. Musíme věci nosit
a čekat, až ráčí odjet,“ zlobil se Jaroslav
Pock, který v Souši bydlí.
Podle závodiště se už problém začal
řešit. „Už druhým rokem funguje sys-

tém odbavení na bráně tak, že fronty aut
se netvoří. Spolupracujeme při řízení
provozu s policií i strážníky,“ vysvětlil
Foukal. Do areálu podle statistiky odbočí jen desetina vozů, které jedou po okolní silnici. „I tak chceme obyvatelům
v našem okolí nadále ulevit. U nejnavštěvovanějších akcí jednáme o variantě parkování na odstavných plochách
v okolí autodromu,“ slíbil Foukal.

Petice navrhovala vznik vyhlášky,
která omezí nejen hluk z autodromu, ale
také používání pracovních strojů, například pil a sekaček, o víkendech a svátcích. „Když si chceme odpočinout o víkendu, nejde to. Autodrom na svých
stránkách píše, že jsou bez omezení hluku. Stačí, když tam přijede někdo s vybrakovaným výfukem, a jeden takový
pitomec dokáže znepříjemnit život

všem,“ řekl například Miroslav Fencl.
Rada města původně obecně závaznou
vyhlášku omezující hluk odmítla s tím,
že není potřeba. Na zářijovém jednání
zastupitelstva ale primátor Jan Paparega slíbil, že radní vyhlášku znovu zváží.
Projednávat ji budou v listopadu.
Už teď je město připravené koupit za
200 tisíc speciální přístroj, který zajistí
častější měření hluku.
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Česká republika

Reality show jsou morální suterén

5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Jeho pracovní láskou je rozhlas, největší slávu ale Jan Rosák sklízel jako moderátor televizních soutěží a dětských pořadů. „Bingo byla neskutečná bomba,“
vzpomíná na hru, ve které se daly vyhrát
miliony. Současný trend reality show se
mu ale příčí. „Chraň bůh, abych se na ně
díval cíleně, i z ukázek na vás vykoukne
nějaký lidský póvl,“ nebere si servítky.
Po delší době vás diváci mohou opět vidět na obrazovkách v hlavním vysílacím čase díky soutěži Pevnost Boyard,
která se vysílá v sobotu od 20:15. Neurazil jste se, když vás tvůrci oslovili s nabídkou úlohy stařičkého otce Fury?
Určitě jsem se neurazil, ale trošičku mě to
zaskočilo. Hned jsem se totiž viděl v té latexové masce s dlouhými vousy a vlasy do
půli zad. Už na první schůzce ale mé představy rozptýlil režisér, který řekl, že mají
úplně jinou ideu a že chtějí, abych to byl
já. Měl jsem si jen nechat narůst trochu delší vlasy a neměl jsem si stříhat vousy. Takže jsem jen maličko zdivočel.
Je pravda, že od vašeho francouzského kolegy se lišíte na první pohled.
Manželka mi na to konto vytáhla z internetu fotografie, jak vypadá otec Fura v jiných světových verzích Pevnosti Boyard.
Jihokorejský otec Fura vystupoval ve vojenské uniformě, ve které připomínal Napoleona, a největší šok pro mě byl v turecké verzi, kde v téhle roli vystupuje dokonce mladá žena! Francouzi navíc ani nechtějí, aby ostatní televize kopírovaly jejich původního otce Furu, takže víc se přiblížit
vzhledem ani nešlo.
Sledoval jste původní série?
Ano, sledoval. A právě proto, když jsem
byl osloven, tak to pro mě byla nabídka
z říše snů. Pevnost je legenda a není to jen
můj pocit. Přesvědčil jsem se o tom i z reak-

Jan Rosák

cí lidí, kteří tam přijížděli. Dokonce i u hodně mladších kolegů, kteří to museli sledovat jako děti. Například Kuba Prachař
a Honza Dolanský z té první soutěžní party
říkali, že by to dělali klidně i zadarmo.
Vy jste jako moderátor spojený především se dvěma typy pořadů, a sice se
soutěžními a na druhé straně s dětskými, hlavně díky proslulému Studiu
Rosa. Co z toho vás bavilo dělat víc?
Nejprve jsem se dostal k soutěžním pořadům a až posléze k těm dětským. Řekl
bych, že to tak plynule navázalo a vlastně
se to v mnoha ohledech doplňovalo. Navzdory svému věku jsem pořád takové hravé dítě. Když jsem začal dělat dětské vysílání, tak jsem s Českým rozhlasem, kde
jsem byl tehdy paralelně zaměstnaný, jezdil coby vedoucí na tábory s rozhlasovými
dětmi. Vzali jsme osmdesátku dětí a partu
kamarádů, vymysleli nějakou hru a vyrazili na Šumavu. Ty děti na to dodneška vzpomínají. Ještě dnes se mi stane, že za mnou
v hospodě nebo na ulici přijde nějaký už
mírně proplešatělý čtyřicátník a osloví
mě: „Nazdar Honzo, já jsem tvoje dítě!“
V první chvíli se vždycky leknu a pak si
uvědomím, že má na mysli tábor.
Jste známý především z obrazovky,
ale začínal jste v rozhlase. To musela
být obrovská změna už pro to, že vás
začali poznávat lidi na ulici.
Někdy to mohlo být trošičku nepříjemné.
Vzpomínám si, jak jsme jednou s dcerou
a manželkou stáli ve frontě na vstupné do
zoologické zahrady a přede mnou stála
paní, která si mě všimla, ukázala na mě prstem, tak zblízka, že si mě s ním doslova přidržela, asi abych jí nikam neutekl, a začala
volat na manžela: Jé, Vendo! To je tén, no
koukej! A já tam zíral s prstem před očima
fascinovaný jako kobra. S manželkou
jsme se pak začali strašně smát. Jinak je
ale popularita spíš příjemná a přinášela
mi asi to, že když bylo nedostatkové
zboží, tak jsem dostal banány. (smích)
Další takový důležitý milník nastal v devadesátých letech s ná-

Narodil se 24. srpna 1947 v Ivanovicích na Hané.
Patří k nejpopulárnějším moderátorům, je držitelem pěti cen TýTý.
■ V Československém rozhlase začínal v roce 1971, odkud pak v roce
1976 přešel pracovat do Československé televize.
■ Proslavil se především uváděním pořadu pro děti a mládež Magion
a soutěží Videostop, Riskuj a Bingo. V Českém rozhlasu je
mnohaletým průvodcem talk show Tandem.

■

■

stupem komerční televize Nova. Byl
přechod do soukromého média velkým rozdílem?
Vůbec ne. Vlastně jsem jen trošičku změnil charakter pořadu. Tehdy jsem paralelně dělal Videostop a byl jsem osloven na
Bingo. Doktor Železný mě pozval na
schůzku a tam mi řekl: Připravte se na to,
že jestli to vezmete, tak to bude bomba!
A byla to bomba. Ten pořad měl neskutečnou sledovanost. Okolnosti toho, proč to
s ním nakonec nedopadlo, byly trošku
smutnější. Ale to je už jedno. Každopádně
Bingo mě posunulo o kus dál.
Další pořad, který je s vámi hodně
spjatý, je bezesporu Riskuj! Ten mimochodem ani po letech z obrazovky nezmizel, v nočních hodinách se stále
i po mnoha letech reprízuje.
To mi samozřejmě dělá radost. Já na to občas také narazím. Většinou když už ležím
v posteli a chci, aby mě televize uspala.
Řeknu si: A jéje, tam je nějaký člověk, co
je mi trochu podobný, akorát je o hodně
mladší. (smích) Před lety
jsem také pro TV Paprika, která vysílá
z Maďarska pro
FOTO | NGUYEN PHUONG THAO, MAFRA

Navzdory šarmantním šedinám se Jan Rosák stále
považuje za hravé dítě. Však také na jeho pořadech
Magion a Studio Rosa vyrostly nejméně dvě generace
mladých. Nyní se vrátil na obrazovky v nevšední roli
otce Fury ze soutěže Pevnost Boyard. „Zaskočilo mě to.
Musel jsem kvůli tomu maličko zdivočet,“ usmívá se.

střední Evropu, natočil tři takové gastro seriály. Vtipné bylo, že tyhle seriály byly nadabované do cizích jazyků a já jsem dostal
ukrajinskou, rumunskou a také maďarskou verzi. Bylo úžasné se slyšet, jak mluvím plynně maďarsky. Od té doby uplynulo snad víc než dvanáct let a reprízuje se to
dodneška! Takže mi občas někdo, kdo
kouká dlouho do noci na televizi, řekne:
Člověče, zase jsi někde vařil! (smích)
Určitě stále sledujete trendy v televizní branži. Co jste říkal na to, když se
před několika lety začala rozmáhat
móda nejrůznějších reality show?
Musím říct, že mě to štvalo. Přiznám se
rovnou, že to nemám rád. Neříkám, že
všechny reality show, protože nejde zahrnout do jednoho chlívku talentové soutěže
a pak nějakou pochybnou vilu nebo Výměnu manželek. Některé ty pořady ale opravdu sklouzávají do takového morálního suterénu, abych to řekl slušně.
Takže raději hned přepínáte…
Chraň bůh, abych se na to díval cíleně, ale někdy se tomu nevyhnete
a stačí zahlédnout upoutávky.
Najednou na vás vykoukne nějaký příšerný lidský póvl, který už v té ukázce mluví jako
kanál. Proč bych se na to
měl dívat, když mě k tomu nikdo nenutí? Něco takového
mě má bavit, těšit? Možná si
pak někdo leda může říct:
Jéžíš, někdo je na tom ještě
hůř než já. To je ale podle
mě hodně malá berlička.

Česká republika
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Od Videostopu k Pevnosti Boyard

Magion a Videostop. Dva televizní hity éry osmdesátých let, které z Jana
Rosáka udělaly moderátorskou osobnost. První jmenovaný cílil na dětské
diváky a v roli moderátora se objevil například i Petr Jančařík. Videostop
plný filmových ukázek dosáhl mimořádné popularity. Tento formát před
pěti lety oživila TV Barrandov a jeho moderátorem nemohl být po letech
nikdo jiný než Jan Rosák.

O příležitosti zhostit se role otce Fury v světově proslulé hře Pevnost
Boyard mluví Rosák jako o nabídce snů. Jeho úloha v této televizní
show je více herecká než moderátorská. A není to poprvé, co se na
obrazovkách objevuje jako herec. Zahrál si epizodní role například
v seriálech Nováci, Redakce nebo naposledy ve V.I.P. vraždách.

INZERCE

Zatímco na vědomostní soutěž Riskuj! Rosák dodnes vzpomíná rád,
v případě televizní hry Bingo na
principu loterie to tak jednoznačné
nebude. S Bingem je spojená obří
kauza kvůli zmanipulování hry. Za
mnohamilionové podvody soud po
letech tahanic udělil tresty v souhrnné výši bezmála čtyřiceti let.
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Soudruzi, provrtali jsme se do pekla
Byl to experiment, který
dodnes nemá obdoby.
Sovětští vědci se snažili
provrtat 15 kilometrů do
nitra Země, jenže pokusy
museli zastavit. Fanoušci
konspiračních teorií mají
jasno – bylo to proto, že
se probourali až do pekla.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Měl to být nový div světa, svými technologickými nároky srovnatelný i s lety do
vesmíru. Na počest 100. výročí narození
Vladimira Iljiče Lenina spustila v roce
1970 sovětská vláda projekt s názvem Superhluboký kolský vrt. Cílem bylo provrtat
se titanovou sondou 15 kilometrů pod zemský povrch. Tedy do hloubky, ve které lidstvo ještě žádné experimenty nepodniklo.
Pro jedinečný vědecký úkol byl vybrán
poloostrov Kola, zamrzlé místo na rusko-norsko-finské hranici v murmanské oblasti. Práce trvaly řadu let, vědci nasbírali
mnoho cenných poznatků. Jenže když se
v roce 1989 provrtali do hloubky 12 262

Úspěch! Vrtáky se právě zakously do hloubky 12 kilometrů pod zemským Kolský vrt je dnes zdevastovaný, dřív byl
povrchem. Ve výřezu je vidět detail hlavice vrtné sondy.
FOTO | WIKIPEDIE přitom tak slavný, že byl i na známkách.
metrů, nebylo už kvůli příliš vysokým teplotám uvnitř Země prakticky možné pokračovat. V roce 1992 proto bylo vrtání sondy zastaveno. Přesto dodnes tento experiment vyvolává mysteriózní dohady.

„Sténání lidských duší“
Hloubku 12 tisíc metrů technici pokořili už
v roce 1983. Vrtání bylo poté kvůli vědeckým experimentům na rok pozastaveno.
Celé dílo bylo oslavováno, tiskly se pamětní známky, udělovaly se medaile. Ke klíčo-

INZERCE

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

od 149 Kč s DPH/měs.
tel: 728 991 247 • www.sidlo.help

vé události ale došlo před 32 lety, 27. září
1984, kdy se nenávratně poškodil vrták
a Sověti tak byli nuceni začít s hloubením
znovu od úrovně sedmi kilometrů.
Vrtáky musely mít titanové výztuhy, vybočovaly z kolmého směru do stran a stále
častěji docházelo k poruchám. V zemských
hlubinách bylo větší horko, než se předpokládalo, teplota dosahovala asi 200 °C.
Konečné hloubky 12 262 metrů bylo dosaženo až v roce 1989, dostat se dál se ukázalo v danou dobu jako nemožné.
Jenže světem se právě kolem událostí
z roku 1989 začaly šířit děsivé zprávy o záhadných zvucích, které měli vědci slyšet
z hlubin země díky speciálním sondám.
Zvucích snad z pekla samotného. Křik
a sténání tisíců lidí vycházejících z vyvrtané díry měla potvrzovat i výpověď údajného vedoucího projektu Dimitrije Azzacova. „Spustili jsme mikrofon určený k detekci pohybu desek dolů do vrtu, ale místo
pohybů litosférických desek jsme slyšeli
lidské hlasy křičet bolestí. Netřeba dodávat, jak jsme byli šokováni. Jsem přesvěd-

Jak zmanipulovat média

MAĎARSKO — Termální lázně – AUTOBUSEM

VÁNOCE a SILVESTR
Bükfürdő – Hotel Répce***
21. 12.–26. 12.

7 290 Kč
osoba / 5 nocí

V ceně: 5× ubytování s polopenzí, doprava, vstup do termálního areálu
a hotelového wellness, služby delegáta.

Bükfürdő – Hotel Répce***
28. 12.–2. 1. 2017

9 590 Kč
osoba / 5 nocí

V ceně: 5× ubytování s polopenzí vč. Silvestrovského programu, doprava,
vstup do termálního areálu a hotelového wellness, služby delegáta.
Nástupní místa:
Liberec, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Praha, Benešov, Jihlava, Brno.

CK Hungariatour, Praha, Dlouhá tř. 38, tel.: 736 485 865
více informací naleznete na:

www.hungariatour.cz

Jak je snadné zmanipulovat světová média
zcela vymyšlenou bizarní zprávou, dokázal
jistý norský učitel Age Rendalen. Do studia
celostátní americké televize TBN poslal
dopis s překladem přiloženého článku
napsaného v norštině. Přesto, že výstřižek
pojednává o banálním norském stavebním
inspektorovi, dle Rendalenova překladu
v něm stálo, že ze záhadného kolského vrtu
vyletělo hořící zjevení v podobě netopýra,
které vyhrožovalo sovětským vědcům.
Evidentně nesmyslnou informaci ale TBN
přejala a přinesla tak americkým televizním
divákům další údajný důkaz o existenci
pekla. Zajímavé je, že nikdo z televize
TBN se nepokusil originál článku opravdu
přeložit, a dokonce se nikdo nepokusil
Rendalena kontaktovat, přestože na sebe
nechal adresu a telefonní číslo.

čen, že jsme navrtali strop pekla.“ Posléze
dodal: „Jako komunista nevěřím v nebe
a Bibli, ale jako vědec už teď věřím v peklo.“ Rusové prý naléhali, aby se o celé události mlčelo. Zpráva se ale začala rychle
šířit a zejména věřící dělníci z okolí vrtu
prchli a práce se zastavily.
Příběh o Rusy objeveném pekle obletěl
v následujících letech doslova celou planetu. S rozvojem internetu se šířila i „autentická“ nahrávka onoho pekelného nářku.
Jenže pozdějším digitálním rozborem
nahrávky bylo zjištěno, že jde o pozměněný záznam z italského hororu z roku 1972
Baron Blood. Tedy že nahrávka pekelných zvuků je podvrh. A co víc, média celou historku šířila dál navzdory tomu, že
se ukázalo, že žádný doktor Azzacov průzkum pravděpodobně neřídil.
Mysteriózní smyšlenku zřejmě rozšířila
jistá finská náboženská společnost a v druhé polovině 90. let už příběh začal žít vlastním životem na internetu. Divoké teorie
přiživily citace Davida Gubermana, muže,
který se na vedení experimentu skutečně
podílel. Ten údajně ruským médiím řekl,
že historky o pekle jsou sice nesmysl,
ovšem že v podzemí skutečně podivné
zvuky jejich sondy zaznamenaly. I díky
těmto zprávám smyšlenka o navrtání stropu pekla žije dál jako takzvaná „městská
legenda“ neboli pověst moderní doby.

Co se skrývá v nitru země?
Kolský vrt je ale každopádně dodnes zapsán v Guinnessově knize rekordů jako nejhlubší na světě, jeho průzkum přinesl přes
12 tisíc geologických objevů. Zjistilo se například, že hornina z hloubky kolem tří kilometrů je složením totožná s horninou nalezenou na měsíčním povrchu. Od šestého
kilometru hloubky začala neočekávaně
rychle růst teplota, důvodem byla vyšší radiace. V hloubce mezi 9 a 12 kilometry se
objevily minerální podzemní vody a neočekávaně vysoká koncentrace zlata. Dnes je
místo zcela zdevastované a opuštěné.

Komerční příloha
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Udělejte si v kartách
jednou provždy jasno

Na nákupy! Mezi 15.–17. hodinou proběhnou každý den stovky tisíc transakcí.

Máte v peněžence
platební kartu, ale
váháte, jestli je debetní, nebo kreditní? Orientovat se
v platebních kartách pomohou odborníci společnosti
Home Credit.
Alespoň jednu platební kartu
najde ve své peněžence většina Čechů. Podle statistiky České bankovní asociace kolovalo na konci prvního čtvrtletí
letošního roku v tuzemsku
téměř 11,4 milionu platebních karet, přičemž osm z deseti bylo debetních a dvě kreditní.
Češi si také velmi rychle
zvykli „pípat“ u pokladen obchodníků, v oběhu je celkem
8,7 milionu bezkontaktních
karet a celkový objem takto
uskutečněných transakcí stále roste.

S debetní kartou utrácíte
vlastní peníze

Platební karty jsou běžným
produktem finančních společností. Jejich fungování zajišťují v tuzemsku především dvě
kartové společnosti – Master-

Card a Visa. V současné době
se můžete setkat s různými
typy platebních karet, které
se liší svými vlastnostmi i službami. Nejvíce lidí najde ve své
peněžence debetní nebo kreditní kartu.
Debetní kartu si můžete zřídit k vašemu osobnímu účtu
v bance. Pokud máte na kontě
dostatek peněz, můžete kartou vybírat hotovost z bankomatů, platit na pokladnách
kamenných prodejen i v internetových obchodech.
Dnes převažují mezi lidmi
mezinárodní debetní karty,
které můžete využívat doma
i v zahraničí.
Jakmile kartu použijete,
banka vám strhne určitou
částku z vašeho účtu. „Každý,
kdo využívá debetní kartu, by
se měl dobře orientovat v sazebníku. Některé služby jsou
zdarma, jiné naopak za poplatek. Správným užíváním karty tedy můžete ušetřit. Banka
vám může například poskytnout několik výběrů za měsíc
z vlastních bankomatů úplně
zdarma.
Určitý poplatek vám ale
banka pravděpodobně naúčtuje, pokud si vyberete hotovost v bankomatu cizí banky nebo se rozhodnete navštívit bankomat v zahraničí,“
upozorňuje Jan Holoch, manažer zákaznické zkušenosti a fi-

Kdy Češi platí kartou
Co říkají interní data společnosti Home Credit?
●

●

●

Vůbec nejrušnější hodinou
z hlediska toho, kdy Češi platí kartou, je odpoledne všedního dne. Mezi 15.–17. hodinou proběhnou každý den
stovky tisíc transakcí.
V sobotu a neděli Češi své
platební aktivity tlumí – pokud už ale po kartě sáhnou,
pak ráno a dopoledne.
Nejčastěji lidé nakupují kartou v obchodech s potravinami a v supermarketech, tyto
platby tvoří přes 60 % z počtu transakcí. S velkým odstupem následují platby
v servisech aut a na benzinových stanicích.

První kvartál 2016
Česká bankovní asociace poskytla zajímavá čísla:
●

●

●

Počet vydaných platebních
karet celkem: 11 399 065,
z toho debetních: 9 164 399,
z toho kreditních: 2 234 666
Počet domácích plateb:
144 000 347
Počet plateb v zahraničí:
11 716 664

PRO F IME D IA.C Z

nanční specialista společnosti Home Credit.
Setkat se můžete i s dalšími
poplatky – například poplatkem za vedení karty či za dotaz na zůstatek v bankomatu
cizí banky. Hlavní výhodou
debetní karty je, že máte rychlý přístup k vašim penězům
v bance doma i v zahraničí
a nemusíte všude nutně nosit
hotovost. Součástí debetních
karet mohou být i další finanční produkty, nejčastěji
cestovní pojištění či pojištění
zneužití karty.
K běžnému účtu si můžete
sjednat i kontokorent, který
vám umožní čerpat peníze
„do minusu“. Počítejte však
s okamžitým úročením vypůjčené částky a nutností vyrovnání dluhu do jednoho roku.

Kreditní karty nabízejí
zajímavé slevy

Kreditní karta slouží k úhradě běžných denních výdajů
i k nakupování dražšího zboží nebo služeb na úvěr.
Pokud využíváte kreditní
kartu, půjčujete si peníze od
banky nebo nebankovní úvěrové společnosti, která kartu
vydala. Nemusíte tedy po určitou dobu čerpat peníze z vašeho osobního účtu. Na začátku
máte nastaven určitý „finanční limit“, takzvaný úvěrový
rámec, a peníze můžete opa-

kovaně čerpat a postupně
splácet. Když stihnete vyrovnat dluh v rámci bezúročného období, které zpravidla
trvá od 45 do 55 dní, za vypůjčení peněz nic nezaplatíte. Po
uplynutí bezúročného období
již počítejte s úročením vypůjčené částky za celou dobu,
kdy jste peníze měli půjčené.
Kreditní kartu využijete při
elektronických platbách, bezhotovostních nákupech v obchodech i na internetu.
Touto kartou se nevyplatí
vybírat peníze z bankomatu –
obvykle totiž zaplatíte vysoký
poplatek za výběr hotovosti
a navíc se na výběry hotovosti
nevztahuje bezúročné období.
Kromě bezúročného období jsou dalším velkým lákadlem kreditních karet slevy
na nákupy u vybraných obchodníků a vrácení určitého
procenta z každé platby zpět
na kartu. Když kartu hodně
využíváme, můžeme získat
i několik stokorun měsíčně.
„Uživatelé kreditních karet
si také mohou nechat převést
peníze na osobní účet nebo si
mohou vzít vybraný nákup zaplacený kartou na splátky,“
doplňuje Holoch. Při výběru
sledujte i doplňkové produkty jako například pojištění výdajů či pojištění zneužití
nebo krádeže karty.
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Pod lebkou a zkříženými hnáty
Nejznámější pirát světa, kapitán Jack Sparrow, vydělal miliardy dolarů. Ale jenom
na plátně, jde totiž o filmovou postavu. Ve své zlaté době piráti brázdili Karibik
a ve skutečnosti se „Johnnymu Deppovi“ příliš nepodobali. Dnes mají
u Somálska jen zrezivělé bárky.
EDWARD TEACH ZVANÝ
ČERNOVOUS. Anglický pirát
drancoval v Karibiku pouhých
pár měsíců. Nosil šest pistolí
a dvě šavle, ve vlasech měl
zapletené hořící doutnáky. Útočil
s lodí, která nesla název Pomsta
královny Anny, vybavenou čtyřiceti
děly. Nad ránem 22. listopadu 1718 ale
Černovousovu flotilu v zátoce Ocracoke
napadl poručík Robert Maynard. Pirát zemřel
dvaceti bodnými a pěti střelnými ranami. Jeho
useknutou hlavu pověsili na stěžeň.
SOUČASNÍ PIRÁTI
U SOMÁLSKA. Vody
kolem Afrického rohu
v Adenském zálivu patří
k nejnebezpečnějším na světě.
Piráty jsou mladí Somálci z chudých
oblastí. Za zajaté lodě žádají miliony
dolarů. Sumy z výkupného z nich dělají
boháče v zemi, kde je téměř polovina
obyvatel závislá na potravinové pomoci.

ŠÍLENÝ JACK SPARROW. Johnny
Depp hraje šíleného kapitána Jacka
Sparrowa už v pátém pokračování
Pirátů z Karibiku. Za jeden z dílů má
honorář okolo 50 milionů dolarů,
tedy asi jednu miliardu a 200 milionů
korun. Pirátské řádění na filmovém
plátně se mu vyplácí.
INZERCE

LEGENDÁRNÍ KAPITÁN
KIDD. Bukanýra Williama
Kidda odsoudili k trestu
smrti za pirátství, když
se vrátil z plavby
Indickým oceánem.
Sice ho najala vláda
Anglie, ale určila
datum, do něhož se
musí vrátit. Nestihl to,
navíc přepadl a oloupil loď, která byla
pod anglickou ochranou. 23. května 1701
ho oběsili až na druhý pokus, poprvé se
přetrhlo lano. Spisovatele Roberta Louise
Stevensona inspiroval k napsání známé
knihy Ostrov pokladů.

SIR FRANCIS DRAKE, korzár
s posvěcením královny. Španělské lodě
a osady na pobřeží Střední Ameriky
plenil Francis Drake již na konci
16. století s přímým svolením anglické
královny Alžběty. V roce 1581 ho pasovala
na rytíře, později se stal i členem parlamentu.
VIKINGSKÁ PRINCEZNA AWILDA.
Legenda praví, že vikingský král
přichystal svatbu své dcery Awildy
s dánským princem Alfem. Awilda a její
přítelkyně se oblékly jako muži a uprchly.
V Baltském moři pak ovládly pirátskou
loď bez kapitána. Dánský král vyslal syna,
aby piráty zastavil. Princ Alf bojoval tak statečně, že se
do něj Awilda zamilovala. Vzali se hned na palubě lodi a žili
šťastně až do smrti jako král a královna Dánska.
HENRY
MORGAN se
upil rumem.
Kolem
roku 1670
ničil Velšan Henry
Morgan z pověření
anglického
guvernéra Jamajky
španělská města
i koráby v Jižní
a Střední Americe.
Mělo to háček.
Anglie tenkrát
nebyla ve válce
se Španělskem,
takže do Londýna
proudily stížnosti.
Rum a těžké pití
přivedly kapitána
Morgana do hrobu.

ČESKÝ
KORZÁR
AUGUSTIN
HEŘMAN.
Po bitvě na Bílé
hoře musela
rodina Augustina Heřmana
zmizet z Čech. V Nizozemsku
se vyučil zeměměřičem. Odešel
do Ameriky, kde se na tři
roky stal korzárem na lodi
La Grace. S guvernérovým
svolením přepadal v Karibiku
nepřátelské koráby. Pak se
vrátil k obchodování s tabákem
a otroky. Proslul však jako
kartograf. Je po něm nazvaná
Marylandská dálnice 213 mezi
Chestertownem a Elktonem,
dodnes jí říkají The Augustine
Herman Highway.
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Zákulisí bulvárních kauz.
Pavel Novotný, nejznámější český bulvární novinář, dává exkluzivně
pro týdeník 5plus2 svérázně nahlédnout do práce paparazzi. Jak se
přišlo na nevěry, jež některé celebrity dohnaly až k rozvodu?
MIROSLAV ETZLER

VILMA CIBULKOVÁ

V roce 2011 nachytali bulvární novináři Miroslava Etzlera při důvěrné
chvilce s kolegyní ze seriálu Cesty domů Radkou Pavlovčinovou. V té
době byl ženatý s herečkou Vilmou Cibulkovou.
„Tehdy jsem byl šéfredaktorem týdeníku Spy. Za tři roky jsme tam
rozvrátili nebo aspoň nahlodali snad padesát vztahů, proto si všichni
dnes tak vážíme svých manželství. Etzler tehdy účinkoval v jednom
seriálu, mladičká Radka Pavlovčinová mu hrála milenku. A ejhle, spustili
se i v reálu. Moji fotografové zlikvidovali jeho vztah s Vilmou Cibulkovou
za půl hodiny, ne za půl roku, jak si myslel. Věřil, že jsem ho nechal měsíce
sledovat, mluvil o mně hrozně sprostě. Cibulková tu nevěru nesla zle,
Etzler si pak našel jinou a vlastně mi ho bylo celkem líto. Ale vykousávat
se v jeho postavení s o třicet let mladší princeznou v autě před barákem,
to bylo při naší tehdejší novinářské formě velmi krátkozraké.“

DARA ROLINS

MATĚJ HOMOLA
„Jejich manželství nefungovalo, byli si nevěrní navzájem. Jenže
zatímco Darinka využívala bezpečí úkrytu, pankáč Homola...
Dnes jsme kámoši, ale tohle tehdy podcenil. Nesledovali jsme
ho cíleně, kolegové jen namátkově zkusili počkat u klubu
Retro, kde měli Wohnouti koncert. Za půl hodiny se dočkali.
Matěj a já jsme k sobě po čase našli cestu, sám se mi
ozval, když jsem se sekal se současným partnerem
jeho Dary. Máme se nějak rádi. A tak mu to
nedalo, aby se nezeptal na něco, co mu od té
vysledované akce u silnice vrtá jeho chytrou
hlavou. ‚Pavle, já to bral, moje chyba, ale ty
vole. Hodinu jsme tam byli, nejdřív vzadu, snad
půl hodiny jsem pak za volantem balil špeka, ty
vole, kilometr na všechny strany rovina, jasná
noc, plac u silnice, já vím, že tam nikdo další
nebyl. Vy jste měli 200 fotek, Pavle, jak?’ Jsou
věci, kterými nemám potřebu se vytahovat a navíc,
nerad bych bral zásluhy kolegům Vadimu Kramerovi
a Pavlu Dvořákovi, ale Matějovi jsem to tajemství řekl.
Nezbylo mu, než uznale pokývat hlavou. Vykecal bych
vám to, ale co když tam zase jednou bude někdo
trkat a já to budu koordinovat?“

FOTO: ARCHIV MAFRA, PROFIMEDIA

Vztah lídra kapely Wohnout Matěje Homoly a zpěvačky Dary Rolins vzal za své poté, co byl
Homola v roce 2010 přistižen v dodávce s manažerkou jednoho rádia.

PAVEL NOVOTNÝ
FELIX SLOVÁČEK

DÁDA PATRASOVÁ

První zprávy o blízkém vztahu výtvarnice Lucie
Gelemové a manžela Dády Patrasové Felixe Slováčka
přinesla média už loni. Od té doby se neustále propírá
nepřehledný příběh toho milostného trojúhelníku.
„Na Slováčka jsem měl neskutečnou pifku. Je to zbabělá
držgrešle, kterou jsem kvůli jeho později propálené
milence obvinil rok předtím. A zažil nečekané - Patrasová
se Slováčkem na mě podali žalobu, kterou skoro nešlo
prohrát. To víte, když se na vás domluví podváděná
manželka se záletným manželem, protože z toho koukají peníze…. Nakonec jsme to ustáli na plichtu
a pravda se ukázala. Nezapomněl jsem mu to nikdy. Pokud se vrátím do bulváru a Felixovi bude ještě
v té době stát, chtěl bych mu tady a teď slíbit, že ho udělám, jak s tou Češkou, tak na tom Slovensku.
Že nerozumíte? To nevadí, to já jen tak mezi námi.“

Ve světě českého showbyznysu není snad jediná
osobnost, která by nevěděla, kdo je Pavel Novotný. Je
totiž bezesporu nejznámějším bulvaristou v Česku,
a to především díky svému několikaletému působení
v roli šéfredaktora dnes již neexistujícího týdeníku
Spy. Od tištěného média se svou bulvární agendou
následně přesídlil do on-line prostoru. Působil také
v nováckém pořadu Prásk!. K showbyznysu měl ale
blízko odjakživa, a to díky svému otci, baviči Petru
Novotnému. S hrdě nošenou přezdívkou protekční
spratek se před deseti lety prezentoval v bizarní
reality show Bar a později se mihnul i ve vile
VyVolených. Před dvěma lety mnohé šokoval, když
se stal hlavní tváří natáčení dokumentu Dělníci
bulváru, který odkryl praktiky bulvárních novinářů
i jejich vztahy s některými celebritami.
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Tak se rodily skandály
PETR KOLÁŘ

ZUZANA KOLÁŘOVÁ

Petr Kolář doplatil v roce 2011 na milostné hrátky v autě s divadelní uvaděčkou.
Chvíli to vypadalo, že jeho manželství i přesto vydrží, ale nakonec došlo na rozvod.
„Asi vykecám něco, co bych neměl, ale když já jsem na tuhle akci hrozně pyšný. Kolář
je naprosté hovado a já se jen modlil, ať ho nachytáme s biletářkou. Celá sledovačka slavné rychlovky na zadním sedadle Petrova teréňáku měla neskutečné
konsekvence a já vlastně nevím, zda si neříkám o žalobu. Ale co, vždyť je to
pravda: Koláře jsme si fakt vychutnali. Fotku, jak uvnitř auta, aby neměl
boty od bláta, přelézá zezadu dopředu, vidím dodnes. Co mě následně
udivilo, bylo chování jeho podváděné manželky, která samozřejmě
věděla svoje a bylo na ní hodně vidět, jak se jí provařená nevěra
manžela hodí k rozvodu. Hrála to dobře, ale podcenila nás. Zaměřil jsem se na ni a za týden už jsme jeli na titulní stránce nevěru
vzájemnou. Milencem byl dlouholetý kamarád a utěšovatel, který
už měl pro sebe a Zuzanu Kolářovou postavenou vilu, o které si jeho
žena a dvě děti myslely, že ji staví pro ně. Kolář tehdy dostal od ženy
návrh na vyrovnání, který psala advokátka milence manželky, ale Kolář
tyhle vesmíry nemá šanci vidět. Tak jsem ho varoval, za což mi dodnes
nepoděkoval. A to ten papír ležel v té zavřené vile a věděla o něm jen
Kolářová, její milenec a pak Kolář. Jak se dostal do týdeníku Spy, to si vezmu
do hrobu, ale na tenhle čtyřúhelník jsem moc pyšný. Ostatně Petr dodnes žije
s biletářkou a Zuzana s milencem v oné vilce. Nebýt mě a mých paparazzi, tak se
tam snad podváděli dodnes, hanbáři.“

MICHAELA MAUREROVÁ

MILAN KOŽÍŠEK

Půl roku po svatbě přistihli fotografové herečku Michaelu Maurerovou při líbání
s kamarádem. Manželství krizi v roce 2013 neustálo.
„Jestli si někdo vyžral kalich bulvární hořkosti do dna, byla to ona. Vdávala se,
tuším, po devítiletém chození, aby se za půl roku rozváděla – a to delší dobu
než byla vdaná. Slušná holka, co měla při svém výkusu s kamarádem
neuvěřitelnou smůlu. Já coby šéfredaktor týdeníku, který ji načapal, tehdy
snad jedinkrát z jedenapadesáti nevěr, které jsme spolu s mým týmem
odhalili, pocítil něco jako soucit a snad dokonce výčitky. Moji fotografové
tehdy číhali v pasáži Lucerna na Aňu Geislerovou, která tou dobou
pravidelně opouštěla podobné akce v živelné hádce s budoucím
exmanželem. Navíc zároveň existovala pravděpodobnost, že se na akci
ovíní i páreček Vilhelmová-Dyk. Démon alkohol ale ukázal tu noc
prsem na Maurerovou, která o půlnoci usedla na schody kina Lucerna
s kámošem a jejich povídání provázelo několik totálních výkusů, které
bohužel manžel nevydýchal. Dal bych ruku do ohně za to, že to byl
ojedinělý exces, ale i za takové se platí. Ostřílení celebritní nevěrníci by se
na podobně exponovaném místě, navíc během společenské akce, podobné
chyby nedopustili ani na heroinu.“

MIREK TOPOLÁNEK

LUCIE TALMANOVÁ

Někdejšího předsedu ODS překvapil v roce 2006 bulvár při
romantické večeři s tehdejší poslankyní a jeho současnou
ženou Lucií Talmanovou. Problém spočíval v tom, že tehdy
byla jeho manželkou jiná dáma.
„Dodnes si myslím, že Topol tehdy doslova čekal, až ho kluci
z Aha! načapou. S Talmanovou si byli blízcí od léta 2005.
Nezapomenu na lži paní poslankyně, která se snažila mírnit
ceres, který Topol dostával doma. Na***l mě jen jednou –
legendárním ohnáním se po fotografovi, který se mu při jeho
mediálně vděčném ‚volebním’ přesunu s kočárkem po Malé
Straně zcela legitimně sápal do kočárku, aby pořídil fotku
miminka. Každý to odsuzoval, aby ale hned cupital pro Blesk
a kouknul se na ksicht juniora. Fotograf tenhle výstup odnesl.
Nikoliv ale jako paparazzi, to dostal určitě pochvalu. Kde ho nepochválili, bylo v jeho hlavní práci u zásahovky
Policie ČR. U policie skončil a od té doby se věnuje špičkové paparazzi fotografii. I kvůli němu se k té práci chci
jednou ještě na chvíli vrátit.“

inzerce

Stop

padání

vlaSů
Je velmi obtížné se v dnešní době velkých reklam
orientovat tak, aby byl kupující absolutně spokojen. Za kvalitu a účinnost
výrobků firmy SENS však
hovoří velký ohlas spokojených klientů, kteří si
nemohou vynachválit zejména přípravek na podporu růstu vlasů. Proto jsme
se zeptali zástupců firmy
SENS, aby nám sdělili něco
bližšího o svých výrobcích.
Prosím Vás, můžete nám
říct něco bližšího o Vašich výrobcích, týkajících
se růstu vlasů, na něž je
v současné době takový
ohlas?
Naše firma se zabývá distribucí vlasové kosmetiky australsko-maďarské firmy zn.
THERMAL. Všechny výrobky
samozřejmě prošly klinickou
atestací.
Co říkáte neuvěřitelnému
ohlasu zejména na výrobek, který podporuje růst
vlasů?
Tento výrobek je připraven
výlučně na přírodní bázi. Obsahuje minerální látky, proteiny, včelí produkty, olej z kukuřičných klíčků, vitamíny E,
D, B a jiné přírodní látky. Výsledky jsou, jak jste podotkl,
téměř neuvěřitelné.
Jak se Váš přípravek aplikuje?
Aplikace je velmi jednoduchá. Jedna kúra se skládá
ze dvou částí – a to ze 2 ks
krému TH, který se vtírá
k vlasovým kořínkům, a 1 ks
šampónu TH, kterým se vlasy po 20 minutách působení
krému umyjí. U těžších případů u mužů i žen někdy doporučujeme absolvovat více
těchto kompletních kúr. Přesný návod k použití je přiložen
u každého z výrobků.
A poslední otázka – kde
lze zakoupit Vaše výrobky
a v jakých cenových relacích?
Jelikož v současnosti nejsou
výrobky běžně k dostání
v lékárnách, může si každý
zákazník přípravky koupit
nebo objednat u firmy SENS
– 697 01 Kyjov, Komenského
606, tel.: 518 615 091 a to TH
krém za 330,– Kč a TH šampón také za 330,– Kč, jedna
kúra za 990,– Kč.
Děkuji za rozhovor a přeji
mnoho úspěchů.
připravil M. K.

www.thermal-sens.cz

Nemusíte cestovat daleko.
Jiný svět máte na dosah ALEXANDRIA
Spa & Wellness hotel Luhačovice
Pokud potřebujete na chvíli polevit
v hektickém pracovním tempu, přinášíme
vám tip na nevšední pobyt ve stylovém
čtyřhvězdičkovém wellness hotelu v Luhačovicích, jedněch z nejkrásnějších lázních
České republiky.
Komplex velkoryse zrekonstruovaného wellness hotelu Alexandria tvoří dvě
propojené budovy. Ta původní si udržela
kouzlo třicátých let minulého století. Nová
hotelová část reprezentuje současnou generaci nejmodernějších evropských lázní.
Úroveň služeb je srovnatelná s Rakouskem
nebo Německem.
Magnetem je největší wellness centrum
v Luhačovicích ve stylu starořímských lázní.
Prvnímu podlaží vévodí antickými sloupy
lemovaný bazén se dvěma zlatými světélkujícími slunci na dně. Panoramatickým
výtahem propojené druhé patro okouzlí
prostředím rozličných vůní a barev, kde
lze vyzkoušet lázně různých teplot a přísad – parní, bylinkovou, laconium, finskou
saunu nebo orientální parní lázeň Rasul.
Nechybí ani celá škála originálních procedur včetně koupele v přírodní minerální

vodě. Úplné soukromí poskytne wellness
pro dva.
Interiér pokojů v hlavní budově navozuje prvorepublikovou atmosféru. Naopak
v nové části jsou pokoje v egyptském stylu s dekoracemi připomínajícími suvenýry
z Alexandrových cest.

INZERCE

Krajové speciality, flambování přímo
u stolu nebo večeři při svíčkách doprovázenou tóny klavíru si mohou hosté dopřát
ve vyhlášené Francouzské restauraci. Příjemnou tečkou pak může být noční klub
s živou hudbu.
Více na www.HotelAlexandria.cz

PENZE

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

V důchodu strávíme i čtvrt století
České ženy pobírají penzi více let než seniorky v severských zemích. Na stáří by tak měly začít spořit co nejdříve
ČR | Až čtvrt století si v průměru užijí
české ženy v důchodu, v případě mužů
je to let sice „jen“ sedmnáct, ale i tak to
jsou v porovnání s jinými vyspělými státy slušná čísla. Česko se tak v žebříčku
34 nejvyspělejších zemí světa pohybuje
okolo 12. místa. Až daleko za námi se
umístily země jako Švédsko, Dánsko
nebo Norsko, pověstné svými propracovanými sociálními systémy.
Údaje vyplývají ze studie Organizace
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD).
V Česku je doba, kterou ženy dnes
v průměru stráví v důchodu, delší než
průměr OECD, jenž činí 23 let. Ovšem
pozor. „Za rozdílnou dobou strávenou
v penzi v různých zemích stojí celá řada
důvodů, od celkové doby dožití až po
rozdíly v důchodových systémech, které nelze jednoduše porovnávat,“ konstatoval Martin Holub z odboru sociální
ochrany Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

Spoření na penzi u dětí

Svou roli v těchto statistikách hraje
nejen faktický věk pro odchod do důchodu, ale také množství lidí, kteří do penze odcházejí předčasně, případně rozdílné podmínky pro výpočet odpracovaných let u mužů a žen.
Když se sečte doba, kterou ženy už
nepracují a pobírají důchod, s přehle-

■

Rodiče mohou spořit na důchod svých potomků už od jejich útlého dětství. Novinku od
letošního roku nabízejí mnohé české finanční ústavy. Hlavní výhodou spoření pro mladé
lidi do 18 let věku je státní podpora. Ta činí 2 760 korun ročně. Právě tolik dostanete od
státu, pokud za 12 měsíců naspoříte alespoň 12 tisíc korun. Stát umožňuje po dovršení
plnoletosti vybrat třetinu naspořených peněz. Dvě třetiny včetně celé státní podpory
zůstávají na účtu do důchodu nebo do dovršení 60 let.

■

Dosud rodiče spořili ve velkém dětem hlavně prostřednictvím stavebního spoření,
a to opět především kvůli výhodné státní podpoře. Ta činí 2 000 korun při úspoře
alespoň 20 tisíc korun ročně. Po šesti letech se dají peníze včetně podpory vybrat
a použít na cokoliv. Je ale třeba počítat se vstupním poplatkem ve výši jednoho procenta
z cílové částky (v průměru 3 400 korun) a každoročním poplatkem za vedení účtu
(zhruba 300 korun).

dem vede Rakousko. Rakušanky totiž
stráví v důchodu celkem 27,5 roku, což
je absolutně nejvíc ze všech vyspělých
států. Na dalších místech následují Itálie (27), Francie (26,6), Lucembursko
(26,2), Belgie (26), Slovinsko (25,3)
a sousední Slovensko (25,2).
Tak či onak, čísla z této studie jasně

prokazují, že Češi by se měli na vlastní
důchod připravovat co nejdříve. A nejde jen o spoření na penzi v průběhu produktivního života, ale přispívat na stáří
svých dětí už mohou i jejich rodiče (viz
informace v boxu). Od začátku letošního roku je to nově možné i u dětí mladších 18 let.
(re, lidovky.cz)
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MYSLETE NA SVOJE DĚTI
A ZAČNĚTE JIM SPOŘIT NA DŮCHOD
„Jak ten čas letí. Před chvilkou to ještě byly malé děti a dnes mají svoje rodiny.“ Každý z nás si občas posteskne, jak ten
čas ubíhá. S tím bohužel nic neuděláme. Prostě přijdou určité události, které náš život výrazně ovlivní, jako např. nástup
do prvního zaměstnání, vlastní rodina, ale také odchod do penze. Ačkoli se nám v případě dětí může zdát penze jako
něco velice vzdáleného, podle Pavla Racochy, předsedy představenstva KB Penzijní společnosti, je právě dětský věk
optimálním obdobím, kdy začít spořit na důchod.
„Je pravdou, že našim dětem státní důchody stačit nebudou. Už dnešní penzisté mají v řadě případů problém pokrýt základní životní potřeby. Proto velmi vítám
letošní novinku ve spoření na penzi - možnost začít spořit dětem již od jejich narození,“ uvedl Pavel Racocha.
Tím, že se toto spoření od letošního roku otevřelo i pro děti, se prodlužuje
i časový horizont, tedy doba spoření. Pro dosažení potřebné částky na přilepšení
si k důchodu je tak možné platit nižší příspěvky. A když si děti návyk spoření po
dosažení zletilosti převezmou, vytvoří si dobrý základ do budoucna.
Velkou výhodou oproti minulosti je skutečnost, že naspořené peníze lze částečně použít ještě před dosažením důchodového věku. Při dovršení věku 18 let
a délce spoření minimálně 10 let je možné vybrat až třetinu vlastních příspěvků
a použít je třeba na financování studia apod. Dalším zajímavým benefitem, které
toto dlouhodobé spoření nabízí, je státní příspěvek od 1080 do 2760 Kč ročně,
maximum lze dosáhnout při měsíční úložce 1000 Kč.
„Je důležité si uvědomit, že tímto spořením dáváme dětem nejenom potřebný
finanční základ do života, ale také je vedeme k tomu, že je nezbytné vytvářet si
finanční rezervu do budoucnosti,“ uzavřel Pavel Racocha.
Pro více informací o produktech a službách Komerční banky kontaktujte svého bankovního poradce nebo volejte na bezplatnou Infolinku KB 800 521 521.
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Jen voda při sportování nestačí.
Tělu prospěje i nealko pivo
Kdo se rozhodl zpevnit
po lenošivém létu své tělo
pohybem, měl by myslet
i na to, že sportovní
aktivity musí být spojené
také s vhodnou formou
stravování. „Nehledejte
v tom ale vědu, není
nutné kvůli tomu
zavrhovat třeba máslo
nebo nealko pivo,“ říká
populární expert na
výživu Petr Havlíček.

Sportujete? Tohle
jsou svačiny vhodné
právě pro vás
• Jahodový koktejl
(100 g jahod, 150 ml nízkotučného mléka, 5 g cukru
nebo náhradní sladidlo)
• Ovocný salát
(100 g ananasu, 50 g
banánu)
• Zelenina se šunkou/sýrem
(200 g zeleniny, 50 g šunky nebo tvrdého sýra)
• Malinový tvaroh
(100 g malin, 50 g polotučného měkkého tvarohu)

5plus2
■ RÁDCE

• Jablko se sýrem cottage
(100 g jablka, 120 g sýra
cottage)
• 1 müsli tyčinka
a 1 nízkotučný jogurt

VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Jestliže se rozhodnete jednou týdně
vyrazit na půl hodiny kolem bloku na kolečkových bruslích nebo jednou za pár dní
zajdete na lekci jógy, s přizpůsobováním jídelníčku své sportovní aktivitě si patrně lámat hlavu nemusíte. Pokud se ale chcete
věnovat nějakému sportu aktivněji nebo
dokonce chcete kombinovat více sportů
najednou, je nezbytné si zároveň správně
rozvrhnout jídla během dne.
Pro výživu při sportu je bezesporu základem snídaně. „Je nesmírně důležitá, protože nastartuje metabolismus po mnoha hodinách, kdy byl bez potravy,“ vysvětluje
známý odborník na zdravou výživu Petr
Havlíček. Ovšem všeho s mírou. Vydatná
snídaně není totiž zrovna ideální, jestliže
se chystáte brzy ráno vyrazit například běhat. Posilnit byste se totiž měli nejpozději
hodinu před cvičením. „V nouzi postačí
před tréninkem kvalitní müsli, ovoce s jogurtem nebo celozrnná sušenka. Organismu potřebujete dodat sacharidy,“ říká výži-

Petr Havlíček

• 1 bílý jogurt,
100 g hroznového vína,
skořice

vový poradce. Prvních 20 až 30 minut tréninku tělo totiž využívá pouze sacharidy.
Až při delším úsilí přicházejí na řadu tuky.
V prvních 15 až 30 minutách po aktivitě
je tak ideální dát si nápoj, který obsahuje
sacharidy. To znamená ředěný džus nebo
ochucenou minerální vodu.

Neobědvejte u monitoru
Jestliže své tréninky soustřeďujete do odpoledních hodin, měli byste na ně brát
ohled už při obědě. Petr Havlíček radí především opustit při jídle stresové prostředí.
Jednoduše řečeno, přestat do sebe soukat
oběd z plastové misky, zatímco jste zra-

Narodil se 29. 4. 1969 v Ústí nad Labem.
Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně se státní
zkouškou z oboru technologie potravin.
■ Je známým výživovým specialistou, který radí
sportovcům i lidem s nadváhou.
■ Vystupoval spolu s Kateřinou Cajthamlovou
v seriálu o hubnutí „Jste to, co jíte“.
■ V mládí se věnoval kulturistice. „Řešil
jsem tím svoje mindráčky, byl jsem v té
době hrozně blbej. Proto mě teď do
klasického fitness už nikdo nedostane.
Box je mnohem lepší,“ říká nyní.

■

■

• Polovina balení polotučného jogurtového nápoje

FOTO | SHUTTERSTOCK A ARCHIV MAFRA

kem přilepení na monitoru počítače.
„Když konzumujete jídlo ve stresu, pak ho
i po čtyřech hodinách cítíte a je vám zle
a těžko,“ říká Havlíček, který je i odborným garantem iniciativy Vím, co jím.
Stejně tak není rozumné dopřát si k obědu hovězí steak s hranolkami s odůvodněním, že na odpolední fotbal s kolegy potřebujete sílu. „Když je navíc váš oběd smažený na nekvalitním oleji, žaludek má pak
klidně šest až sedm hodin co dělat. Lepší
je rozhodně ryba, která nabízí krátkou
a lépe zpracovatelnou vlákninu. Nebo
také jídla typu těstovinový salát či rizoto.“

S nápojem doplňte i cukry
Nezbytné je i myslet na svůj pitný režim.
Zdravý trénovaný člověk dokáže běžet
bez vody i hodinu. Amatér však nikoli.
Podstatně více se totiž zapotí a vydá ze
sebe tudíž daleko větší množství tekutin.
Zpravidla nejvíce tekutin ztrácíme v první
hodině tréninku, kdy se tělo musí nastartovat. A právě proto je pitný režim důležitou
položkou na cestě k lepší kondici.
Po krátkém sportovním výkonu si bohatě vystačíme s obyčejnou čistou vodou.
Při delší nebo hodně intenzivní fyzické námaze, za kterou můžeme považovat například hodinový hokejový trénink, bychom
ale měli sáhnout po nápoji s obsahem cuk-

ru a soli, tedy klidně i ochucené silněji mineralizované vodě. „Stejně tak, pokud třikrát týdně trávíme odpoledne sportem,
s obyčejnou vodou si rozhodně nevystačíme,“ dodává Havlíček, který má i překvapivý tip na vhodný nápoj po extrémně náročné fyzické zátěži. „Doporučil bych kvalitní nealko pivo. Je to optimální regenerační nápoj, a navíc přináší energii. V oblíbených ochucených pivech je příliš cukru.“
Zároveň také prozrazuje jednoduchý
způsob, jak zjistit množství tekutin, které
bychom po tréninku měli doplnit. „Zvážíme se před aktivitou a po ní a k rozdílu přičteme 50 procent. Tolik bychom bezpodmínečně měli vypít do dvou hodin po výkonu, abychom doplnili pitný deficit,“ vysvětluje Havlíček.
Z hlediska zdravé výživy existuje pochopitelně celá řada potravin, kterým je
příhodné se vyhýbat. Často se spekuluje
i o obyčejném máslu, které se dostává do
pomyslného souboje s margarínem. Podle
Havlíčka zde však nelze ani jedno jednoduše zavrhnout. „Aktivní sportující člověk si v rozumné míře může vybrat, zda si
pečivo namaže máslem, margarínem či
žervé. Pro neaktivní lidi s vysokým cholesterolem je dobrá volba margarín. Důležitý je však skutečně intenzivní pohyb.
Ani deset tisíc kroků denně vám nenahradí veškerou aktivitu,“ uzavírá.
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Tajné komunistické stavby:
Studená válka. Období takřka neustálého chřestění
zbraněmi a mnohdy až paranoidního strachu
z překvapivého útoku nepřítele. V komunistickém
Československu vznikaly nejen tisíce krytů civilní
obrany, ale i přísně utajované bunkry pro papaláše
a pro případ vedení války. Před veřejností skrývaný
byl také luxusní horský hotel, kde se ubytoval
i Brežněv, když si přijel do Krušných hor zastřílet.
5plus2
■ NA
RÁDCE
VÝZVĚDÁCH
JOSEF HORA
ČR | Václavské náměstí, 70. léta minulého století. V hotelu Jalta se ubytovávají zahraniční turisté. Nejsou žádnými nepřátelskými agenty ani diplomaty. Nemají proto ani tušení, že jejich pokoje jsou nepřetržitě odposlouchávány tajnou službou. Hotel v samém centru hlavního města byl totiž za komunistického režimu jednou velkou špiclovací centrálou. A co víc, v podzemí se skrýval bunkr pro případ jaderné
války, odkud se měly řídit vojenské operace. O existenci takového zařízení neměli
tušení ani zaměstnanci hotelu.
Podobných staveb byla na našem území celá řada, některé jsou zcela uzavřeny
dodnes, z jiných jsou muzea. Utajovány
byly i stavby ryze civilní. To proto, že
sloužily výhradně pro domácí i zahraniční
komunistické potentáty.

Místo, kam Brežněv
přijel lovit kance
Krušné hory. Divoké lesy na hranici tehdejšího Československa a západního Německa nelákaly jen uprchlíky, kteří se chtěli dostat přes drátěné ploty na svobodu, ale paradoxně i nejvyšší komunistické papaláše.
V Jelení, osamocené vesničce jen pár kilometrů od přísně střežené železné opony, se

nacházela veřejnosti nepřístupná luxusní
podniková chata tehdejšího ministerstva zahraničí. Určena byla pro významné politické návštěvy. Na podzim roku 1963 zde trávil čas i nejdůležitější muž celého východního bloku – předseda prezídia Nejvyššího
sovětu SSSR Leonid Brežněv. Lidé z okolí
dodnes vzpomínají, jaké manévry tenkrát
jeho návštěvu provázely.
„Jako vojín jsem Brežněvovi a jeho loveckému doprovodu otvíral v údolí Bukového potoka průchod zátarasem.
Prošel kolem
mě v gumových holínkách
s loveckou pušku přes rameno.
Nezapomenu na
jeho typické husté
obočí. V zákrutě lesa
pak všichni zmizeli směrem k demarkační čáře,“ vzpomíná Zdeněk Kolář, který zde tehdy sloužil.
Dnes už není po luxusním zařízení hotelu ani památky, objekt dlouhá léta chátral
a zůstalo jen nádherné dřevěné obložení
a stropy. Budovu ale nedávno koupil česko-indický pár, který zde začal provozovat
také hotel. Stejně jako Leonid Brežněv za
ubytování pravděpodobně neplatil, neplatí
se ani dnes. Noví majitelé turisty ubytovávají zdarma, místo peněz případně poprosí
o pomoc při opravě domu.

FOTO | ARCHIV MAFRA

Největší kryt pod
Prahou funguje dodnes
V období totality se očekávalo, že hlavním cílem případného útoku „západních
imperalistů“ bude Praha. V hlavním městě proto vzniklo přes 800 krytů pro civilní
obyvatele. Jeden z největších, kryt Folimanka, je skrytý za pancéřovými vraty
pod Nuselským mostem a mělo se sem vejít přes 1 300 lidí. A pozor – dodnes je stále funkční. Má vlastní studny, agregát, toa-

lety, je osvětlený, vytápěný a větrá se pomocí přetlaku. Je zde také ošetřovna a dokonce i místnost pro odklízení mrtvol.
Podle pamětníka, sedmdesátiletého Jaroslava Teplého, se hlavní chodba krytu dříve využívala k poněkud obyčejnějším činnostem – pěstovaly se zde žampiony.
„Bylo to v 80. letech, kdy byla doba taková uvolněnější,“ řekl Teplý pro server
iDNES.cz. Vzpomíná, jak sem vždy jezdívalo několik multikár naložených bedýnkami se substrátem.
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Michal Horáček uvádí

Petr

2016

HAPKA ŽIJE!

RICHARD KRAJČO
VOJTĚCH DYK
BÁRA BASIKOVÁ

Ondřej Ruml, Lenka Nová, František Segrado,
Jan Sklenář, Naďa Válová a další
Instrumentoval, orchestr řídí a na klavír hraje

ONDŘEJ BRZOBOHATÝ

24. 11. 2016, 19:30, O2 ARENA PRAHA
ZMĚNA OBSAZENÍ VYHRAZENA

Česká republika

7. října 2016 17

bunkry i hotel pro Brežněva
Ten potom dělníci na korbě vyměnili za
žampionovou sklizeň. Jaroslav Teplý, který u Folimanky pracoval jako truhlář, několikrát dělníky požádal o substrát a dostal ho. Také si mohl část vstupní chodby
osobně projít. Dnes se v krytu běžně konají exkurze pro veřejnost. Ty nejbližší jsou
v plánu 15. října, 19. listopadu a 17. prosince, vždy od 9 do 15 hodin, a to zdarma.

Hotel Jalta jako maskovaná
centrála pro vedení války

centrum Varšavské smlouvy. Po zahájení
provozu ani personál nevěděl, co se skrývá v jeho podzemních patrech. Byl zde vybudován protiatomový kryt, kam se mělo
při útoku schovat až 150 komunistických
špiček. Byl dimenzován tak, aby odolal
výbuchu jaderné hlavice, v plném obsazení zde mohli lidé přežít i dva týdny. V bunkru byly nádrže na pitnou vodu, jímky, telefonní ústředna a dokonce malý operační
sál. Z krytu vedlo několik únikových cest,
jedna pár metrů od hotelu, druhá do sousedního domu.
V době míru kryt sloužil k zaznamenávání odposlechů. „Napíchnuta“ byla restaurace i všechny hotelové pokoje, ve kterých se vždy ubytovávalo mnoho cizinců.
Špiclovány byly nejen hovory mezi lidmi
na pokoji, ale i telefonické hovory. Ty se
pro potřeby odposlechů dělily do tří kategorií – červené, zelené a žluté. V pokojích
červené kategorie se ubytovávali hosté ze
Západu a ty byly odposlouchávány nepřetržitě. Pokoje zelené a žluté byly sledovány podle aktuální potřeby.
Komunistický bunkr se před třemi roky
přeměnil na Muzeum studené války.

Stavba bunkru pro krizový
štáb zavřela část města
Hotel Jalta na pražském Václavském náměstí patří mezi nejslavnější a také nejdražší hotely v Česku. Ovšem zdaleka ne
všichni ví, že se v něm dlouhá desetiletí
skrýval tajný podzemí úkryt, o jehož existenci vědělo jen minimum lidí. A třeba zaměstnanci hotelu nikoliv. Veřejnost se
o stavbě dozvěděla až v roce 1997, kdy
byl úkryt předán majitelům hotelu.

Špiclování ambasád
Čeští agenti měli v hotelu Jalta přístup
i k dění na ambasádě Spolkové republiky
Německo, která v Jaltě sídlila v 70. letech.
Ale odposlechy fungovaly do roku 1989
i na většině ostatních západních ambasád
v Praze, někde byly umístěny
i skryté kamery. Diplomaté to většinou
tušili, když bylo potřeba, hráli divadlo
a veškeré důležité informace si často
sdělili v několika rychlých větách před
nebo po oficiální návštěvě ambasády.
„Na přibližně deseti ambasádách v Praze
fungovaly odposlechy až někdy do roku
1992, jedna z nich byla například ta
německá,“ řekl pro týdeník 5plus2 bývalý
premiér Slovenska Vladimír Mečiar.

Vraťme se ale na začátek. Když v roce
1945 americké bomby poničily v místech,
kde se nyní Jalta nachází, původní dům,
úřady ho nechaly zbořit. V roce 1953 zde
na přání tehdejšího prezidenta Antonína
Zápotockého vyrostl hotel Jalta, název dostal po nejznámějším letovisku na ostrově
Krym, oblíbeném místě sovětských i jiných státníků z komunistických zemí. Hotel měl v případě války sloužit jako štábní

ní přelety armádních vrtulníků, které dodávaly materiál. Kryt ale nikdy využit nebyl, proběhlo pouze několik cvičení. V režimu utajení zůstal i po revoluci a veřejnost se o něm dozvěděla teprve v roce
2012. Objekt nyní patří Ministerstvu vnitra, které ho chtělo prodat soukromníkům.
Jako nejreálnější se zdála možnost usídlit
zde výrobce plastových dílů nebo společnost, která by kryt využívala jako datové
centrum. Z toho ale sešlo a objekt se nyní
jen čas od času otevře zájemcům na prohlídku.

Tajné metro, nebo kamufláž
zapomenutého projektu?

Přímo pod Pražským hradem je vedle stanice metra Malostranská na trase A stanice ještě jedna – dříve tajná a hlavně veřej-

nosti nepřístupná. Plány její výstavby pochází už ze 30. let minulého století, vybudovaná pak byla v 50. letech. Proč vznikla
už o 15 let dřív, než se rozjely první vagony metra v Praze na trase C, se dnes přesně neví.
„Je to záhada. Nikomu se dodnes nepodařilo vypátrat, jestli to bylo tehdy míněno jako skutečná stanice podzemní dráhy,
nebo to byla kamufláž pro něco jiného,“
řekl pro deník Metro vedoucí archivu dopravního podniku Pavel Fojtík. Stanice
měla být vybudovaná v letech 1952 až
1959. Na dlouhých osm let tehdy dokonce přestaly jezdit mezi Klárovem a Čechovým mostem tramvaje, aby stavbařům nikdo nekoukal přes rameno.
V 80. letech převzal stanici od Ministerstva vnitra pražský dopravní podnik. Ten
jistou dokumentaci vlastnil, velkou část jí
ale spláchly povodně roku 2002, takže
dnes se původní záměr výstavby s největší pravděpodobností už nedohledá. Stanice nyní slouží jako technologické zázemí
ochranného systému metra. V případě hypotetické katastrofy, kdy by se občané Prahy museli schovat pod zem, by se díky tajné stanici přiváděla voda či elektřina do
prostor pražské podzemní dráhy.
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RAKOVINA
PRSU
PROTONOVÁ LÉČBA
Jeden z největších a nejtajnějších projektů
komunistického Československa vznikl
na počátku roku 1970 na Vysočině.
Když tehdy přijeli do malého pětitisícové městečka Třešť na Jihlavsku vojáci,
místní lidé nechápali, co se děje. Armáda
uzavřela část města a začala s bedlivě utajovanou výstavbou krytu s názvem S-7.
Ten měl v případě útoku zajistit bezpečí
až 250 lidem, kteří by byli chráněni nejen
před bombardováním, ale i před chemickými zbraněmi a radiací v případě jaderného útoku. V bunkru by sídlil krizový štáb,
místo bylo vybavené na svou dobu nejmodernějším zařízením. Předně bylo vybudováno vlastní rozhlasové studio, odhlučněná telefonní ústředna s dálnopisem, nechyběly agregáty na výrobu elektřiny, ubikace či jídelna.
Lidé z Třešti začali místu říkat Jáma,
podle toho, že dělníci nejdřív vykopali
jako základ obří, asi 30 metrů hlubokou,
díru. Ve stráních na severní straně krytu
vznikla záložní nádrž na topný olej s obsahem 40 tisíc litrů, který měl pohánět kotelnu s dvěma vlastními nádržemi na 20 tisíc
litrů topného oleje. Objekt byl oplocen, tajná stavba musela být hotova rychle, pracovalo se i v noci a nad Třeští byly časté noč-

MYSLÍME NA VAŠE SRDCE I NA PODZIM
Protonová léčba zasáhne cíleně pouze nádor
a tím chrání srdce, plíce, míchu i druhý prs.
Významně tak snižuje riziko vzniku sekundárních nádorů.

POKUD MÁ BÝT SOUČÁSTÍ LÉČBY
OZAŘOVÁNÍ, PTEJTE SE NA PROTONY.
KONZULTACE ZDARMA.
VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz
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Role syčáků jsou mi bližší
ČR | Principál Divadla Bez zábradlí Karel Heřmánek v řadě inscenací divadla
nejen hraje, ale také je sám režíruje. Jak
sympatický elegán přiznal ve studiu Rádia Impuls, má tato „dvojrole“ své praktické důvody. „Chtěl jsem vždy hlavně
hrát a mít lepší režiséry, než jsem já. Ale
protože divadlo žije ve skromných podmínkách, tak si nemůžeme dovolit to, co
jsme si mohli dovolit na začátku, když
jsme tady měli výborné režiséry z Ruska
nebo Maďarska. Vždycky jsem totiž
chtěl pracovat s těmi lepšími, než jsem
já,“ vysvětlil Heřmánek.
Co přesně znamenají ony skromné podmínky divadla, ale nechtěl více rozebírat.
„Nerad bych si na toto téma stěžoval, protože koho to vlastně zajímá? Zkrátka ne-

máme adekvátní podmínky, jako je mají
jiná divadla,“ řekl Heřmánek s tím, že
sponzorským darům se jako principál rozhodně nebrání. „Kdyby byli zájemci, hlaste se! Určitě se neurazím,“ smál se ve studiu herec, který se mimo jiné proslavil filmem Smrt krásných srnců na motivy knihy Oty Pavla. „Já sám na tenhle film už
nevzpomínám tak často, ale jsem rád, že
ho mají lidé v paměti. Hrozně rád vzpomínám na pana Kachyňu, který film režíroval. Měli jsme se opravdu rádi a měl jsem
štěstí dělat s ním tři nebo čtyři filmy hned
za sebou,“ vrátil se v čase Heřmánek.
Mladším nebo spíše menším divákům
se zase vryl do povědomí díky své roli Lucifera v dnes již kultovní pohádce S čerty
nejsou žerty. „Při tomhle natáčení jsme

se vážně vyřádili. Zrovna jsem trochu improvizoval a pamatuju si, jak mi režisér
Hynek Bočan říká: Hele, já si myslím, že
tohle už by ten čert neudělal. A já mu na
to řekl: Hynku, viděl jsi už někdy čerta?
Na to mi už jen odpověděl, ať si tedy dělám, co chci,“ připomněl si vtipnou příhodu někdejší Lucifer.
Potvrdil také, že herci si daleko více libují v záporných rolích. „Určitě bych dal
přednost syčákovi než nějakému hodnému… No, ani by to ke mně nešlo!“ nezaváhal ani na chvíli Heřmánek, který tvoří
už dlouhé roky harmonický pár se svou
manželkou Hanou Heřmánkovou. Seznámili se v dabingu v době, kdy působila
jako hlasatelka Československé televize.
„Hrozně se mi líbila a nebyl jsem sám,

protože měla spoustu ctitelů. Tehdy přišla nenalíčená, a tím pádem byla ještě
krásnější. No a jak jsme tak spolu dabovali u mikrofonu, měl jsem dobrou náladu.
A protože jsme předtím měli nějaký
flám, tak jsem byl tak nějak odvážnější
a pozval jsem ji ještě ten večer na představení,“ zavzpomínal na své osudové životní setkání.
(vrm)

INZERCE

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Hit Lady Carneval
vznikl za 20 minut

Karel Gott, Karel Svoboda a Jiří Štaidl budou reprezentovat Československo na hudebním festivalu v brazilském Riu de Janeiro. Tak v roce
1968 rozhodlo ministerstvo kultury.
„Vyzvali nás, abychom napsali písničku. Musela to být chytlavá melodie s dobrým rytmem. Zajímavé je,
že takovou písničku napsal Karel
Svoboda za pouhých dvacet minut,”
prozradil Karel Gott na rádiu Český
Impuls AM 981. K té rychlosti prý
přispěla radost z cesty do Brazílie.
„Dnes se můžete rozhodnout a zítra
do takové země odletíte, ale za totality to bylo jak cesta na jinou planetu,“
dodal Karel Gott. Nahrávka vznikla
7. října 1968.
Páni a paní, vím, jak se ruší žal.
Já tíhnu duší jen k Lady Carneval.
Já kdysi pannám, já ba i vdovám
lhal.
Teď v srdci chovám jen Lady Carneval...
(Hudba: Karel Svoboda,
text: Jiří Štaidl)
Jak vznikla písnička Josefa Zímy
a Karla Štědrého Milenci v texaskách z filmu Starci na chmelu, se dozvíte v příštím Hudebním kalendáři.
Poslouchejte rádio Český Impuls
ve středu v 11:30. Druhý program
Ráááádia Impuls uslyšíte na středních vlnách, AM 981 kHz, nebo na
www.ceskyimpuls.cz.
(tom)

František 9
DISPOZICE:
UŽITNÁ PLOCHA:
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

5+1
86,4 m2
66 m2

Výše měsíční splátky v programech
Nulová hotovost a Mladá rodina

8 489 Kč

Nevyhazujte peníze za nájem,
pořiďte si vlastní dům
za skvělou měsíční splátku!

Objednávejte

ZDARMA

KATALOG DOMŮ A SLUŽEB

+420 377 825 782

www.ekonomicke-stavby.cz
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TIP PRO VÁS
Diskuzní pořad Rozstřel
zahájil Klaus se Zemanem
ČR | Václav Klaus a Miloš Zeman. Minulý a současný prezident odstartovali
jako hosté nový pořad portálu iDNES.cz a videoportálu iDNES.tv Rozstřel. Moderátory Rozstřelu jsou šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl a videoeditor iDNES.cz Vladimír Vokál. Do
studia si budou zvát zajímavé hosty
z oblasti politiky, ekonomiky, kultury
i sportu.
(re)

Filharmonie sází na zahraniční esa
ČR | Světoví sólisté, exkluzivní posila dirigentského týmu, ale i workshopy pro
předškoláky. Na tyto trumfy sází Česká
filharmonie v nové sezoně, která odstartovala minulý týden. Už pátý rok stojí
v čele dirigentů tohoto uznávaného tělesa
Jiří Bělohlávek. Jeho tým posílila zahraniční jména.
„Dva programy bude dirigovat Semjon
Byčkov, nový umělecký ředitel Čajkovského projektu. Po jednom programu připraví Jakub Hrůša, nový šéfdirigent Bam-

berských symfoniků, Američan David
Robertson, Fin Sakari Oramo a další,“
uvádí za Českou filharmonii Luděk Březina. Milovníci vážné hudby se mohou těšit
i na skvělé sólisty. „Mezi vrcholné představitele houslového umění patří bezesporu Nikolaj Znaider, který zahraje s Českou filharmonií a Jiřím Bělohlávkem Mozartův Pátý houslový koncert. Mezi klavíristy jsou nejvíce zastoupeni francouzští
umělci,“ líčí namátkou Březina. Filharmonie pamatuje také na vzdělávací projekty.

Naplánováno je na 400 akcí pro 55 tisíc
návštěvníků.
„Vedle workshopů pro předškoláky,
školáky i středoškoláky a vystoupení
filharmoniků v menších uskupeních je
pro rodiče s dětmi přichystáno opakování
Pikniku a Předmikulášské. Pokračovat budou například i pravidelné workshopy
v nízkoprahových a komunitních centrech,“ dodává Březina. Novým hlavním
mediálním partnerem České filharmonie
je mediální skupina MAFRA.
(vrm)

INZERCE

VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ
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Jiří Bělohlávek, šéfdirigent České
filharmonie.
FOTO | ARCHIV MAFRA

LIMITOVANÁ EDICE
s motorem HONDA GCV 160
v rámci EKO-DOTACE
za skvělých

13 590 Kč

s DPH.

Pohonná jednotka VARI
XP-200 včetně plné
záruky v rámci
EKO-DOTACE
za skvělých

10 990 Kč

DŮVODY,
PROČ LIDÉ VYMĚNILI
STARÝ MOTOR
ZA NOVÝ:

SNADNÝ START

VYSOKÝ VÝKON

MALÁ SPOTŘEBA

s DPH.

NÍZKÉ EMISE

VLASTNÍTE STARŠÍ TERRU NEBO VARI-SYSTEM? CHCETE VYMĚNIT STARÝ NEEKOLOGICKÝ DVOUTAKT ZA MODERNÍ SILNÝ ČTYŘTAKTNÍ
MOTOR S NÍZKOU SPOTŘEBOU? MÁME ŘEŠENÍ! PRÁVĚ PRO VÁS JE URČENA AKCE EKO- DOTACE OD VARI. POKUD KE SVÉMU NEJBLIŽŠÍMU PRODEJCI PŘINESETE SVŮJ STARÝ, TŘEBA I NEFUNKČNÍ DVOU- ČI ČTYŘTAKTNÍ MOTOR S ŘÍDÍTKY A ODSTŘEDIVOU SPOJKOU
80 MM (TZN. POHONNÉ JEDNOTKY, POUŽÍVANÉ NA STROJÍCH TERRA NEBO VARI (AKCEPTUJEME I KOMPATIBILNÍ POHONNÉ JEDNOTKY OD
JINÝCH VÝROBCŮ), ZÍSKÁTE V RÁMCI EKO-DOTACE ZVÝHODNĚNÍ 6 000 KČ NA NÁKUP NOVÉ POHONNÉ JEDNOTKY VARI PJXP200 NEBO
PJGCV160 VČETNĚ NOVÝCH ŘÍDÍTEK, PŘÍRUBY A SPOJKY. PRO PŘÍPADNÉ TECHNICKÉ DOTAZY KONTAKTUJTE SVÉHO NEJBLIŽŠÍHO PRODEJCE ČI SERVIS VARI. AKCE JE OMEZENA POČTEM MOTORŮ A MŮŽE BÝT KDYKOLIV UKONČENA. VÍCE INFORMACÍ NA www.vari.cz.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI: Karlovy Vary, Jana Slouková - MBN, Dolní Kamenná 1035/12, T 353 565 419, 608 444 133 • Klatovy, FRANČÍK,
5. Května 329, T 376 323 787 • Litoměřice, SVOBA, Žernosecká 2226, T 416 733 051 • Louny, HSQ-CENTRUM, Zeměšská 2787, T 732 500
962 • Plzeň, AGROWEST a.s., Hřbitovní 29, T 377 462 108 • Plzeň, AT SERVIS, Husova 73, T 377 221 789 • Roudnice nad Labem, ROSS
UNIVERSUM, Žižkova 2491, T 416 830 283 • Sušice, PRŮCHA-MOTOROVÉ NÁŘADÍ s.r.o., Volšovská 1224, T 376 528 940, 602 546 022

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.

Splňte si sen,
zazpívejte si
s orchestrem při
Sanremo Junior
ČR | Může to být brána do světa showbyznysu. Nebo třeba „jen“ zajímavá
zkušenost. Česká republika se podruhé zapojí do mezinárodní pěvecké
soutěže Sanremo Junior 2017, ve které soupeří zpěváci a zpěvačky ve
věku od šesti do 15 let. V jednom
z nejprestižnějších klání svého druhu
dětští talenti vystupují za doprovodu
živého 39členného orchestru. Grand
finále se uskuteční v květnu ve světoznámém divadle Ariston v italském
městě Sanremo. Na podzim se konají
konkurzy na českou a slovenskou část
soutěže, kam se můžou přihlásit
i vaše děti. Česko vloni ve finále reprezentovala 11letá Kristýna Petráková,
která za svůj výkon získala speciální
ocenění komise. V současnosti bude
Kristýna vystupovat v novém muzikálu Alenka v kraji zázraků a zazpívá si
také jako host na turné Leony Machálkové, která jí minulý rok při zkouškách na vystoupení v Sanremu dala
mnoho užitečných rad. Český finálový večer je na programu 22. února. Patronkami naší části soutěže jsou tři
mladé talentované dámy – Markéta
Konvičková (finalistka SuperStar),
Ivana Korolová (herečka a moderátorka na TV Déčko) a Genny Ciatti (moderátorka a také muzikálová herečka
a zpěvačka). Medálním partnerem
akce je týdeník 5plus2 a deník Metro.
Více informací o soutěži najdete na
webu www.sanremojunior.cz. (re)

TV program týdeníku 5plus2

6.25

sobota 8. října 2016

ČT1

NOVA

Polopatě 7.15 Blaťácká povídačka 7.55
Taková normální rodinka (5) 8.50
Nejlepší Bakaláři 9.50 Gejzír 10.20
Všechnopárty 11.10 Otec Brown IV

6.00 Jake a piráti ze Země Nezemě
(15)
6.30 Král džungle II (11)
6.55 Kačer Kabrňák II (12)
7.25 Příběhy Toma a Jerryho II (5)
7.50 Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví III (25)
8.10 Tvoje tvář má známý hlas
10.55 Koření
11.50 Volejte Novu
12.30 Rady ptáka Loskutáka
13.30 Tipy ptáka Loskutáka
13.45 Šifra Karla Velikého
16.20 Alvin a Chipmunkové 3
18.00 Comeback
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Zlatá flétna
13.50 Pohádka z Kampy
14.30 Škola, základ života
16.00 Příběhy slavných - Jana Dítětová
16.55 Hercule Poirot XIII
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

ZÁBAVA

KOMEDIE

Prima
6.05
6.35
7.05
7.35
8.10
8.40
9.45
10.10
11.10
11.50
13.25
15.25
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Astro Boy II (15)
Ninjago
Ninjago
M.A.S.H (223)
M.A.S.H (224)
Autosalon
Autosalon Extra
Dr. Dokonalý (6)
Ohnivý kuře pod pokličkou
Pevnost Boyard
Big Ben II (8)
Vraždy v Midsomeru VIII
Prostřeno! Poslední večeře
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

ZÁBAVA

Nova Cinema
5.30 Gilmorova děvčata V (21, 22), seriál (USA,
2004) 6.55 Nová cestománie 7.25 Dave, komedie
(USA, 1993) 9.35 Beze stopy IV (21, 22), krimiseriál
(USA, 2005) 11.25 Teleshopping 11.50 Gilmorova
děvčata VI (1, 2), seriál (USA, 2005) 13.45 Horší než
smrt, komedie (USA, 2010) 15.40 Záblesk slávy,
drama (USA, 2012) 18.00 Křupan, komedie (USA,
2000) 20.00 Pán prstenů: Návrat krále, fantasy
film (USA, 2003) 0.00 Labyrint lží, akční film (USA,
2008) 2.35 Informátoří, krimifilm (USA/N, 2008)

Prima cool
6.55 Souboj bijáků (2) 7.55 Kurýr II (5) 8.55 12 opic
(6) 9.55 Top Gear VII 11.45 Applikace 12.20 Re-play
12.55 Kurýr II (5) 13.55 Simpsonovi XXV (13) 14.25
Simpsonovi XXV (14) 14.55 Simpsonovi XXV (15)
15.25 Simpsonovi XXV (16) 15.55 Legenda II (7)
16.55 Legenda II (8) 17.55 Simpsonovi XXV (17)
18.30 Simpsonovi XXV (18) 18.55 Simpsonovi XXV
(19) 19.30 Simpsonovi XXV (20), animovaný seriál
(USA, 2014) 20.00 Jeho fotr, to je lotr!, komedie
(USA, 2004), hrají R. de Niro, B. Stiller, D. Hoffman
a další 22.40 Havran, thriller (USA, 2012), hrají
J. Cusack, L. Evans, A. Eveová a další 1.05 Re-play
1.40 Applikace 2.15 Aliho parťáci 2.45 Graceland (3)

Prima Max

20.00 StarDance VIII... když hvězdy
tančí
Boj o krále a královnu tanečního
parketu opět začíná. Přímým
přenosem provázejí T. Kostková
a M. Eben. Soutěžní páry předvedou tanec ča-ča a waltz
22.00 Galavečer EKO-cen E.ON Energy
Globe ČR
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.15 Takhle jsme to nemysleli
0.25 Bolkoviny
1.10 Banánové rybičky
1.40 Brno Open 2009
2.30 Sama doma
4.05 Na forbíně TM
5.00 Malá farma: Husy, krůty
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

20.20 Probudím se včera
Komedie (ČR, 2012). Hrají
J. Mádl, E. Josefíková, F. Blažek,
V. Preiss, M. Táborský. Režie
M. Šmídmajer
23.00 Pád Bílého domu
Akční film (USA, 2013). Hrají
A. Eckhart, M. Freeman, G. Butler, F. Jacobsen, R. Mitchellová.
Režie A. Fuqua
1.20 Šifra Karla Velikého
Dobrodružný film (N, 2008).
Hrají B. Sadler, B. Zimmermannová, H. Bohm, S. Kampwirth,
L. L. Friesová. Režie R. Huettner
3.40 Kolotoč
4.20 Comeback
4.50 Novashopping
5.50 Jake a piráti ze Země Nezemě

20.15 Pevnost Boyard
21.50 Martin a Venuše
Romantická komedie (ČR, 2012).
Hrají M. Taclík, K. Boková-Lišková,
J. Budař, Z. Stivínová, T. Hanák
a další. Režie J. Chlumský
0.10 Psycho
Thriller (USA, 1960). Hrají
A. Perkins, J. Leighová, J. Gavin,
M. Balsam a další. Režie
A. Hitchcock
2.20 Vraždy v Midsomeru VIII
Tajemný sklep. Krimiseriál
(VB, 2004). Hrají J. Hopkins,
J. Nettles, J. Wymarková a další.
Režie S. Hellingsová
3.55 Scénář lásky
Romantický film (N, 2007). Hrají
L. Martineková, Ch. Waltz a další

7.05 Zpravodajství FTV Prima 8.15 Ninjago 8.45
Astro Boy II (15) 9.15 Vítejte v novém těle V (5)
10.15 Spravedlnost v krvi VI (4) 11.10 Doktor z hor:
Nové příběhy VI (9) 12.10 S Italem v kuchyni 12.55
Spravedlnost v krvi VI (5) 13.50 Doktor z hor: Nové
příběhy VI (10) 14.50 Zkrocení zlé ženy 17.35 S Italem v kuchyni 18.20 Vítejte v novém těle V (6)
19.20 Teď vaří šéf! 20.15 Hawaii 5-0 V (10) 21.10
Hawaii 5-0 V (11) 22.10 Jak porodit a nezbláznit se,
komedie (USA, 2012), hrají J. Lopezová, C. Diazová,
E. Banksová a další 0.35 Dobrá manželka V (17)
1.30 Tyranosaurus: Zhouba Aztéků, horor (USA,
2008), hrají I. Ziering, M. Sanchez, K. Queypo a další

Fanda
8.00 GOAL - fotbalový magazín 8.50 Darts World
Grand Prix 10.55 Házená - Bundesliga 12.45 European Poker Tour 2016 (18) 13.45 Lidé zítřka (11), sci-fi
seriál (USA, 2013) 14.55 Kobra 11 XVI (8), krimiseriál
(N, 2011) 15.50 Kobra 11 XVI (9), krimiseriál (N, 2011)
16.45 Star Trek, sci-fi film (USA, 1979) 19.20 Ripleyho věřte nevěřte II (5) 20.20 Obávaný bojovník,
akční film (HG/Čína/USA, 2006) 22.20 Šílený Max
a Dóm hromu, sci-fi film (Austr./USA, 1985) 0.20
K.O. Night Show (887)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 143

neděle 9. října 2016
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.45 Škola,
základ života 8.15 Úsměvy Jana
Kačera 8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.05 Cirkus Humberto (8)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Kouzelná tetička Valentýna
Pohádka (ČR, 2008)
14.00 Pavouk se smaragdovýma očima
Pohádka (ČR, 1986)
14.45 126. Velká pardubická s Českou
pojišťovnou
17.25 Jmenuji se po tátovi
Drama (ČR, 1989)
18.25 Herbář
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Doktor Martin 2
Staré lásky. Seriál (ČR, 2015)
20.55 168 hodin
21.29 Výsledky losování Šťastných 10
21.30 Hrobník
Horor (ČR, 2008)
23.00 Komisař Moulin
0.35 Banánové rybičky

NOVA
6.20
6.45
7.15
7.40
8.00
9.05
10.30
12.20
14.35
16.20
18.05
19.30
20.20
23.05
23.35
1.20
2.15
3.00
3.55

Král džungle II (12)
Kačer Kabrňák II (13)
Příběhy Toma a Jerryho II (6)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví III (26)
Víkend
Gympl s (r)učením omezeným
(96)
A zase jedna Popelka
Romant. film (Kan./USA, 2008)
V dobré společnosti
Komedie (USA, 2004)
Ten svetr si nesvlíkej
Komedie (ČR, 1980)
Byl jednou jeden polda 3: Major
Maisner a tančící drak
Komedie (ČR, 1999)
Comeback
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas
Střepiny
Jako štvaná zvěř
Akční film (USA, 1995)
Beze stopy IV
Volejte Novu
Comeback
Gympl s (r)učením omezeným

Prima
6.50
7.15
8.15
9.20
9.55
11.00
11.40
12.15
13.10
13.45
14.10
15.05
17.10
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.25
0.20
1.15
3.00

Astro Boy II (16)
Ninjago
M.A.S.H (224, 225)
Prima ZOOM Svět
Největší tankové bitvy (1)
Partie
Božské dorty od Markéty
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Chalupáři (6)
Vraždy v Midsomeru VIII
Krimiseriál (VB, 2004)
Pečeme podle hvězd
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Mordparta (7)
Oběť. Krimiseriál (ČR, 2016)
Vylomeniny
Dívka z divočiny
Dobrodružný film (Kan., 2010)
Legenda (7)
Big Ben II (8)
Nečekaný záskok
Komedie (N/Rak., 2008)

Nova Cinema
6.25 Záblesk slávy 8.45 Alvin a Chipmunkové 3
10.30 Teleshopping 10.55 Koření 11.50 Pán prstenů: Návrat krále, fantasy film (USA, 2003) 15.40
Probudím se včera, komedie (ČR, 2012) 18.10 Vzpomínky IV (10, 11) 20.00 Nemocnice Parkland, drama
(USA, 2013) 22.00 Blade 2, horor (USA/N, 2002)
0.25 Lovci zločinců III (3), krimiseriál (USA, 2013)

Prima cool
5.00 Graceland (3) 6.35 Autosalon 7.35 Aliho parťáci 8.15 Applikace 8.50 Re-play 9.25 Kurýr II (6)
10.25 12 opic (7) 11.25 Top Gear VII 12.40 Kurýr II
(6) 13.40 Simpsonovi XXV (17-20) 15.35 Jeho fotr,
to je lotr! 17.55 Simpsonovi XXV (21, 22) 18.55
Simpsonovi XXVI (1, 2) 20.00 Smrtonosná past 2
22.40 Živí mrtví V (15) 23.40 Comedy Club 0.10
MotorSport 0.40 Autosalon

Prima Max
9.15 Astro Boy II (16) 9.45 Vítejte v novém těle
V (6) 10.45 Spravedlnost v krvi VI (5) 11.40 Doktor
z hor: Nové příběhy VI (10) 12.40 S Italem v kuchyni
13.25 Spravedlnost v krvi VI (6) 14.20 Doktor z hor:
Nové příběhy VI (11) 15.20 Martin a Venuše 17.40
S Italem v kuchyni 18.25 Vítejte v novém těle V (7)
19.25 Vychytávky Ládi Hrušky 20.15 Transformers 3
23.40 Boj o patent, životopisné drama (USA, 2008)

pondělí 10. října 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Oddělení zvláštní péče
10.25 168 hodin 11.00 Já, Mattoni

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová VI
14.45 Platina
15.05 To je vražda, napsala II
15.55 Vraždy na severu
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VIII... kolem dokola
20.05 Rapl (7/13)
21.05 Rozsudek
21.35 Reportéři ČT
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Kriminalista
23.15 Na stopě
23.40 Profil zločinu V
0.30 AZ-kvíz
0.55 Kalendárium

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.15
23.00
23.45
0.45
2.30
3.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3100)
Comeback
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa VII (20)
Ordinace v růžové zahradě (4)
Beze stopy IV
Kriminálka Las Vegas XIV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3101)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
MasterChef Česko
Okresní přebor (7)
Okresní přebor (8)
Lovci zločinců IV (15)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (5)
Beze stopy IV
Střepiny
Co na to Češi

6.05
6.30
7.15
8.40
10.05
12.10
13.35
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
22.55
0.10
2.10

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (17)
Ninjago
M.A.S.H (225, 226)
Přístav (73)
Žena zákona (33)
Krimiseriál (Fr., 1996-2008)
Siska II (10)
Krimiseriál (N, 1999)
Komisař Rex VII (4)
Krimiseriál (N/Rak., 2002)
Castle na zabití VI (2)
Říše snů. Krimiseriál (USA, 2013)
Rosamunde Pilcherová: Čekání
na duhu
Romantický film (N, 2014)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (51)
Kohoutí zápasy. Seriál (ČR, 2016)
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Jste to, co jíte
Žena zákona (33)
Siska II (10)

5.30 Jake a piráti ze Země Nezemě (15) 5.50 Večírek 7.40 Vzpomínky IV (10, 11) 9.25 A zase jedna
Popelka 11.45 V dobré společnosti 13.55 Byl jednou
jeden polda 3: Major Maisner a tančící drak 16.00
Smím prosit? 18.05 Gilmorova děvčata VI (3, 4)
20.00 Soukromá válka pana Wilsona 22.10 Ďábel
v těle 23.55 Politická hra (4) 0.50 Ďábel v těle

Prima cool
9.45 Námořní vyšetřovací služba L. A. (6) 10.45 Hawaii 5-0 V (18) 11.40 Top Gear VII 12.50 Simpsonovi
XXV (21, 22) 13.45 Simpsonovi XXVI (1, 2) 14.45 Applikace 15.15 Re-play 15.45 Griffinovi VII (5) 16.15 Hvězdná brána IX (5) 17.10 Top Gear VII 18.15 Simpsonovi
XXVI (3-6) 20.15 Letopisy rodu Shannara (3) 21.20
Teorie velkého třesku III (18, 19) 22.15 Agresivní virus II
(7) 23.15 Tyran II (6) 0.15 Letopisy rodu Shannara (3)

Prima Max
8.55 Vítejte v novém těle V (7) 9.55 Spravedlnost
v krvi VI (6) 10.50 Doktor z hor: Nové příběhy VI
(11) 11.50 S Italem v kuchyni 12.45 Spravedlnost
v krvi VI (7) 13.40 Doktor z hor: Nové příběhy VI (12)
14.40 Smrtonosná past 2 17.20 S Italem v kuchyni
18.15 Vítejte v novém těle V (8) 19.15 Malé královny
krásy III (10) 20.15 Kempink 2 22.20 Smršť nad
Pacifikem 0.15 Transformers 3, akční film (USA, 2011)

úterý 11. října 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.50 Vraždy na severu 10.45 Doktor
Martin 2 11.40 Černé ovce 11.55
StarDance VIII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová VI
14.45 Lůžko
15.05 To je vražda, napsala II
15.50 Vraždy na severu
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VIII... kolem dokola
20.05 Nejlepší Bakaláři
21.15 Zdivočelá země
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.10 Hercule Poirot XIII
23.40 Profil zločinu V
0.35 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
23.35
0.30
2.20
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3101)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa VII (21)
Ordinace v růžové zahradě (5)
Beze stopy V (1, 2)
Kriminálka Las Vegas XIV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3102)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(679)
Víkend
Lovci zločinců IV (16)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (6)
Beze stopy V (1, 2)
Áčko
Co na to Češi

6.10
6.35
7.20
8.45
10.10
12.10
13.35
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.15
23.05
23.50
0.30
2.25

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (18)
Marvel superhrdinové Avengers: Sjednocení!
M.A.S.H (226, 227)
Ohnivý kuře (51)
Žena zákona (34)
Siska II (11)
Komisař Rex VII (5)
Castle na zabití VI (3)
Krimiseriál (USA, 2013)
Rosamunde Pilcherová: Pírka ve
větru
Romantický film (N, 2003)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Chalupáři (7)
Romeo z autobusu. Komediální
seriál (ČR, 1975)
Teď vaří šéf!
Očima Josefa Klímy
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Žena zákona (34)
Siska II (11)

8.05 Smím prosit? 10.35 Beze stopy IV (23, 24)
12.25 90210: Nová generace III (9) 13.15 Gilmorova
děvčata VI (3, 4) 15.35 Ten svetr si nesvlíkej 17.10
V těle boubelky VI (11) 18.05 Gilmorova děvčata VI
(5, 6) 20.00 Proud času, dobrodružný film (USA,
2003) 22.20 Jesse Stone: Bludiště pochybností,
krimifilm (USA, 2012) 0.15 Politická hra (5)

Prima cool
9.15 Griffinovi VII (5) 9.45 Námořní vyšetřovací
služba L. A. (7) 10.45 Hawaii 5-0 V (19) 11.40 Top
Gear VII 12.45 Simpsonovi XXVI (3-6) 14.45 Teorie
velkého třesku III (18, 19) 15.40 Griffinovi VII (6)
16.10 Hvězdná brána IX (6) 17.10 Top Gear VII 18.15
Simpsonovi XXVI (7-10) 20.15 To nejlepší z Top
Gearu (1) 21.20 Teorie velkého třesku III (20, 21)
22.20 Partička 23.10 Grimm III (11) 0.05 Partička

Prima Max
9.35 Vítejte v novém těle V (8) 10.35 Spravedlnost
v krvi VI (7) 11.35 Doktor z hor: Nové příběhy VI (12)
12.35 S Italem v kuchyni 13.20 Spravedlnost v krvi
VI (8) 14.15 Doktor z hor: Nové příběhy VII (1) 15.15
Kempink 2 17.20 S Italem v kuchyni 18.15 Vítejte
v novém těle V (9) 19.15 Malé královny krásy III (11)
20.15 Rozpoutané peklo 22.40 Život v utajení (2/2)
0.40 Smršť nad Pacifikem, akční film (USA, 2005)

středa 12. října 2016
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.50 Vraždy na severu 10.45 Příběhy
slavných - J. Dítětová 11.40 Černé ovce
11.55 StarDance VIII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová VI
14.45 Stopař
15.05 To je vražda, napsala II
15.55 Vraždy na severu
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 StarDance VIII... kolem dokola
20.05 Vraždy v kruhu
21.20 Marta a Věra 2 (6/8)
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Tři králové (5/7)
22.45 Na stopě
23.10 Otec Brown IV

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
23.05
0.50
2.25
3.30
4.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3102)
Ordinace v růžové zahradě 2
(679)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa VII (22)
Ordinace v růžové zahradě (6)
Beze stopy V (3, 4)
Kriminálka Las Vegas XIV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3103)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
MasterChef Česko
Tísňová linka
Thriller (USA, 2013)
Beze stopy V (3, 4)
Áčko
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě (6)

6.10
6.40
7.25
8.50
10.05
12.10
13.35
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.50
0.25
2.20

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (19)
Nexo Knights
M.A.S.H (227, 228)
Chalupáři (7)
Žena zákona (35)
Krimiseriál (Fr., 1996-2008)
Siska II (12)
Krimiseriál (N, 1999)
Komisař Rex VII (6)
Krimiseriál (N/Rak., 2002)
Castle na zabití VI (4)
Krimiseriál (USA, 2013)
Rosamunde Pilcherová: Na
křídlech lásky
Romantický film (N, 2010)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (52)
Hříchy minulosti. Seriál (ČR, 2016)
Show Jana Krause
Telebazar
Karolína, domácí kuchařka
Žena zákona (35)
Siska II (12)

8.45 Beze stopy V (1, 2) 10.55 90210: Nová generace III (10) 11.50 V těle boubelky VI (11) 12.45
Gilmorova děvčata VI (5, 6) 14.55 Proud času 17.10
V těle boubelky VI (12) 18.05 Gilmorova děvčata VI
(7, 8) 20.00 Zákon přitažlivosti, komedie (Irs./VB/N,
2004) 21.55 Ďábelská hra, krimikomedie (USA,
1999) 23.45 Politická hra (6) 0.40 Ďábelská hra

Prima cool
9.50 Námořní vyšetřovací služba L. A. (8) 10.45
Hawaii 5-0 V (20) 11.40 To nejlepší z Top Gearu (1)
12.50 Simpsonovi XXVI (7-10) 14.45 Teorie velkého
třesku III (20, 21) 15.40 Griffinovi VII (7) 16.10 Hvězdná brána IX (7) 17.10 Top Gear VII 18.15 Simpsonovi
XXVI (11-14) 20.15 Poslední loď II (13) 21.20 Teorie
velkého třesku III (22, 23) 22.15 Partička 23.05 Cesty
k úspěchu 23.15 Grimm III (12) 0.10 Partička

Prima Max
8.50 Astro Boy II (19) 9.20 Vítejte v novém těle
V (9) 10.20 Spravedlnost v krvi VI (8) 11.15 Doktor
z hor: Nové příběhy VII (1) 12.15 S Italem v kuchyni
13.05 Spravedlnost v krvi VI (9) 13.55 Doktor z hor:
Nové příběhy VII (2) 14.55 Rozpoutané peklo 17.20
S Italem v kuchyni 18.15 Vítejte v novém těle V (10)
19.15 Malé královny krásy III (12) 20.15 Titanic 0.25
Sofiino vítězství, krimikomedie (N, 2013)

čtvrtek 13. října 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.50 Vraždy na severu 10.45 Kolo
plné hvězd 11.40 Černé ovce 11.55
StarDance VIII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová VI
14.45 Telegram
15.05 To je vražda, napsala II
15.55 Vraždy na severu
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VIII... kolem dokola
20.05 Nejlepší Bakaláři
21.15 Gejzír
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Čtyři vraždy stačí, drahoušku
23.30 Kingová II
0.15 AZ-kvíz
0.40 Rozsudek

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
23.20
1.10
2.45
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3103)
MasterChef Česko
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa VIII (1)
Ordinace v růžové zahradě (7)
Beze stopy V (5, 6)
Kriminálka Las Vegas XIV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3104)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(680)
Hvězdná párty
Prásk!
Rychlejší
Akční film (USA, 2010)
Beze stopy V (5, 6)
Prásk!
Co na to Češi

6.10
6.40
7.25
8.50
10.10
12.10
13.35
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.30
23.45
0.30
2.20

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (20)
Nexo Knights
M.A.S.H (228, 229)
Ohnivý kuře (52)
Žena zákona (36)
Krimiseriál (Fr., 1996-2008)
Siska III (1)
Svědkyně. Krimiseriál (N, 2000)
Komisař Rex VII (7)
Krimiseriál (N/Rak., 2002)
Castle na zabití VI (5)
Čas ukáže. Krimiseriál (USA, 2013)
Rosamunde Pilcherová: Zeptej
se srdce
Romantický film (N, 2010)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Dr. Dokonalý (7)
Lékařský seriál (SR, 2012)
TOP STAR magazín
Ano, šéfe!
Pečeme podle hvězd
Žena zákona (36)
Siska III (1)

8.15 Lovci zločinců IV 9.10 Beze stopy V (3, 4) 11.20
90210: Nová generace III (11) 12.10 V těle boubelky
VI (12) 13.05 Gilmorova děvčata VI (7, 8) 15.25
Zákon přitažlivosti 17.10 V těle boubelky VI (13)
18.05 Gilmorova děvčata VI (9, 10) 20.00 Námořní
vyšetřovací služba V (6, 7) 21.55 Příběhy obyčejného šílenství 0.15 Stoupenci zla III (1)

Prima cool
9.25 Griffinovi VII (7) 9.50 Námořní vyšetřovací
služba L. A. (9) 10.50 Hawaii 5-0 V (21) 11.45
Poslední loď II (13) 12.45 Simpsonovi XXVI (11-14)
14.45 Teorie velkého třesku III (22, 23) 15.40 Griffinovi VII (8) 16.10 Hvězdná brána IX (8) 17.10 Top
Gear VII 18.15 Simpsonovi XXVI (15-18) 20.15 Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku IV (1, 2) 22.20
Teror ve vlaku 0.15 Poslední chlap na Zemi II (6)

Prima Max
8.05 Astro Boy II (20) 8.35 Spravedlnost v krvi VI
(9) 9.30 Doktor z hor: Nové příběhy VII (2) 10.30
S Italem v kuchyni 11.10 Spravedlnost v krvi VI (10)
12.10 Doktor z hor: Nové příběhy VII (3) 13.10 Titanic 17.20 S Italem v kuchyni 18.15 Vítejte v novém
těle IV (1) 19.15 Malé královny krásy III (13) 20.15
Vrať se do hrobu!, komedie (ČR, 1989) 22.25 Chyťte ho!, komedie (USA, 1995) 0.35 Sofiino vítězství

pátek 14. října 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala II
9.50 Vraždy na severu 11.00 Reportéři ČT 11.40 Černé ovce 11.55 StarDance VIII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 StarDance VIII... když hvězdy tančí
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Farmářská jízda
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 StarDance VIII... kolem dokola
20.05 Já, Mattoni
Americký sen. Seriál (ČR, 2016)
21.05 13. komnata Jana Kalouska
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Všechnopárty
22.25 Kolo plné hvězd
23.25 Případy detektiva Murdocha VIII
0.05 AZ-kvíz
0.35 Bolkoviny

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.25
1.00
3.30
4.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3104)
Ordinace v růžové zahradě 2
(680)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa VIII (2)
Ordinace v růžové zahradě (8)
Beze stopy V (7, 8)
Kriminálka Las Vegas XIV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3105)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kameňák
Filmová komedie (ČR, 2003)
Expendables: Postradatelní 3
Akční film (Fr./USA, 2014)
Zločinec
Krimifilm (USA, 2008)
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě (8)

6.05
6.30
7.15
8.40
10.05
12.10
13.35
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.40
0.20
0.55

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (21)
Nexo Knights
M.A.S.H (229, 230)
Mordparta (7)
Oběť. Krimiseriál (ČR, 2016)
Žena zákona (37)
Krimiseriál (Fr., 1996-2008)
Siska III (2)
Krimiseriál (N, 2000)
Komisař Rex VII (8)
Krimiseriál (N/Rak., 2002)
Castle na zabití VI (6)
Krimiseriál (USA, 2013)
Rosamunde Pilcherová:
Presumpce lásky
Romantický film (N, 2010)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (74)
Ne. Komediální seriál (ČR, 2015)
Ženy sobě
Romantická komedie (USA, 2011)
Comedy Club
Žena zákona (37)

7.00 Jesse Stone: Bludiště pochybností 8.45 Beze
stopy V (5, 6) 10.55 V těle boubelky VI (13) 11.50
Gilmorova děvčata VI (9, 10) 14.00 Námořní vyšetřovací služba V (6, 7) 15.55 Takový je byznys,
komedie (USA, 1990) 18.05 Gilmorova děvčata VI
(11, 12) 20.00 Matrix, sci-fi thriller (USA, 1999) 22.45
Anděl smrti, thriller (USA, 1998)

Prima cool
6.00 Alias (17, 18) 7.50 Top Gear VII 9.20 Griffinovi
VII (8) 9.50 Námořní vyšetřovací služba L. A. (10)
10.45 Hawaii 5-0 V (22) 11.45 Autosalon 12.50 Simpsonovi XXVI (15-18) 14.45 Teorie velkého třesku IV
(1, 2) 15.45 Griffinovi VII (9) 16.10 Hvězdná brána IX
(9) 17.10 Top Gear VIII 18.15 Simpsonovi XXVI (19-22)
20.15 Legenda II (9) 21.10 Legenda II (10) 22.10
Divoký Grizzly 0.15 Everest: Za hranice možností II (2)

Prima Max
9.10 Astro Boy II (21) 9.40 Vítejte v novém těle IV (1)
10.40 Spravedlnost v krvi VI (10) 11.35 Doktor z hor:
Nové příběhy VII (3) 12.35 S Italem v kuchyni 13.20
Spravedlnost v krvi VI (11) 14.15 Doktor z hor: Nové
příběhy VII (4) 15.15 Vrať se do hrobu! 17.20 S Italem
v kuchyni 18.15 Vítejte v novém těle IV (2) 19.15 Malé
královny krásy III (14) 20.15 Bullittův případ 22.45
Pach krve 4: Krvavý počátek 0.45 Chyťte ho!
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Hana Šubová (58)

Bývalá zootechnička
a prodavačka je nyní
v invalidním důchodu.
Jako chůva v minulosti také hlídala hlavně
vietnamské děti. Sama
má dvě dospělé dcery
a syna. Žije v Praze. Doma jí dělá společnost fenka bišonka. Má ráda českou
klasiku, hlavně svíčkovou. Nesnáší houby a mořské plody. Těší se, že ze soupeřů se v budoucnu stanou její přátelé.

Úterý: Jakub Michalovský (26)

Je marketingovým specialistou. V Praze vystudoval Vysokou školu ekonomickou. S přítelkyní bydlí na Břevnově, ale pochází ze
Zlína. Má rád tradiční
česká jídla, hlavně omáčky, řízek i zeleninu. Neví o ničem, co by nesnědl. Zajímá
ho zákulisí pořadu a nové zkušenosti.

Středa: Eva Telvaková (45)

Už 20 let pracuje jako
sanitářka ve vinohradské nemocnici. Je vdaná a má dva dospělé
syny. Bydlí v Hloubětíně. Syn David má již
vlastní rodinu a Eva je
hrdou babičkou vnučky Lilien. Ráda připravuje omáčky, ale nemusí ty sýrové.
Miluje sladké, hlavně rýžový nákyp.
Evu do pořadu přihlásila její maminka,
protože chce, aby si to dcera vyzkoušela. Těší se, že si užije týden plný zábavy.

Čtvrtek: Kateřina Miláčková (23)

Studuje magisterský
obor na České zemědělské univerzitě. Je
svobodná, bydlí ve zrekonstruovaném bytě
ve Lhotce s kamarádkou a kočkou. Baví ji
vaření, bowling, jízda na kole a lyžování. Nejvíc si pochutná na hovězím steaku s pečenými americkými brambory.
Nesnáší rajčata, prorostlé maso, koprovou omáčku a nic z kávy či kapučína.
Dále nejí parmazán, goudu, neuvařené
a nepečené salámy. Nikdy by nesnědla
vnitřnosti, nevadí jí jen játra.

Pátek: Jana Jakubičková (67)

Je v důchodu a vede
kroužek keramiky na
speciální škole. Je rozvedená a má dvě dospělé děti a tři vnoučata.
Doma chová leguána
a pěstuje květiny. Žije
v Bohnicích. Do pořadu se přihlásila
sama, protože se ráda seznamuje s novými lidmi a velice ráda vaří. Není moc vybíravá, jedním z jejích oblíbených jídel
je svíčková. Nesnáší francouzské brambory a nikdy by nesnědla smažený
hmyz. Těší se na nezvyklé zážitky.

Česká republika

Záchranka musí odvézt
soutěžící, které je zle
Pořad Prostřeno! na televizi Prima tentokrát svede ke stolu hostitele z Prahy
ČR | V Praze se utkají čtyři ženy a jeden
muž. Nejvíce na sebe upozorní Hana,
která vaří jako první, pak kritizuje a ve
finále se jí udělá tak špatně, že hostitelka Jana volá záchranku.
Invalidní důchodkyně Hana, která se
potýká s onkologickým onemocněním,
ze sebe v pondělí vydá úplně všechno.
Spoléhá na osvědčené domácí recepty,
i když někomu připadá rozvařená rýže
v její bramboračce dost zvláštní. Hanka
miluje svíčkovou a uvaří pro své hosty
„falešnou“ ze zadního hovězího. Maso
ale zůstane docela tuhé.
V úterý prostírá Jakub. Mladý hostitel vsadí na moderní menu s paštikou
z kachních jater s brusinkami, krásně zeleným hráškovým krémem a všemi oblíbenou panenkou, tentokrát s hříbkovou
omáčkou a pečenými brambory s rozmarýnem. Mohlo by to být vítězné menu,
ale Hanka, která v pondělí odvařila, má
spoustu připomínek a řečí.
Sanitářka Eva si na středu plánuje sýrovou roládu, vývar z hovězího žebra s
domácími nudlemi, kachnu na medu se
zelím a bavorské vdolečky. Soupeři se

Kateřina (uprostřed) to od Hany (druhá zprava) dost schytá.
už předem olizují. A na závěr přijde
romská zábava s kapelou.
Ve čtvrtek u vysokoškolačky Kateřiny padají docela drsná slova kvůli polévce. Hance připadá jako kejda pro prasata! A nijak zvlášť nedopadnou ani výpečky z libové vepřové kýty.
Páteční večeře u důchodkyně Jany
bude dramatická. Chystá menu ze zdravého pštrosího masa, které má dietetické účinky a připomíná hovězí. Při před-

FOTO | FTV PRIMA

krmu však Hance stoupne teplota na čtyřicítku. Je malátná, třese se a vzhledem
k tomu, že je vážně nemocná, což
ovšem soupeři až dosud nevěděli, hostitelka radši zavolá záchranku. Všichni
jsou v šoku, ale večeře pokračuje dál.
Kdo to v Praze nakonec vyhraje? Sledujte Prostřeno! každý všední den na
Primě v 17.50 a v sobotu také Prostřeno! – Poslední večeře v 17.35, kde si to
hostitelé definitivně vyříkají.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PRAHY
Špenátová roláda s toustíky

Ingredience: 250 g špenátového protlaku, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce mléka,
6 vajec, pepř, sůl, 200 g anglické slaniny, 1 pomazánkové máslo, 3 lžíce majonézy, česnek. Postup: Špenátový protlak vydusíme do sucha, přidáme 3 žloutky. Z bílků vyšleháme tuhý sníh, přidáme ho do mléka, v němž jsme rozmíchali mouku. Osolíme a vše promícháme.
Nalijeme na plech s pečicím papírem a
na 150 °C pečeme 5 až 8 minut. Náplň:
Smícháme pomazánkové máslo a majonézu, osolíme, přidáme prolisovaný
česnek a promícháme. Pomazánku rozetřeme na vychladlý plát těsta, který poklademe plátky anglické slaniny, rozkrájenými natvrdo vařenými vajíčky a kousky kapie. Zarolujeme a zabalíme do fólie či papíru. Vychladíme v lednici.

Hráškový krém
Krásně zelená polévka je poslední dobou oblíbená. Ingredience: 500 g hrášku, 0,5 l kuřecího vývaru, 10 g másla,
200 ml smetany, sůl, pepř, bylinky, 1 cibule. Postup: Uděláme si základ s cibulí na másle, poté přidáme hrášek a zalijeme vývarem, necháme povařit. Po uvaření rozmixujeme dohladka, osolíme,
opepříme a nakonec přidáme smetanu.
Necháme ještě chvíli provařit.

Kachna na medu se zelím a knedlíkem
Ingredience: 1 kachna, sůl, kmín, med,
zelí. Karlovarské knedlíky: 7 rohlíků,
2 vejce, petrželka, špetka muškátového
květu, sůl. Bramborové knedlíky:
1 kg brambor, 2 vejce, hrubá mouka dle
potřeby, sůl. Postup: Kachnu osolíme,
okmínujeme, podlijeme vodou a dáme
péct, během pečení poléváme. Pečeme

do zlatova na 200 stupňů Celsia. Ke konci pečení kachnu potřeme medem. Karlovarské knedlíky: Rohlíky nakrájíme
na malé kostičky, přidáme trochu soli,
nasekanou petrželku, špetku muškátového květu. Vejce si rozdělíme na žloutky
a bílky, vše promícháme se žloutky a nakonec přidáme sníh, který jsme si ušlehali z bílků. Z těsta vytvarujeme dvě šišky, které zabalíme do potravinářské fólie. Vaříme ve vroucí osolené vodě, po
vychladnutí nakrájíme. Bramborový
knedlík: Uvařené brambory necháme
vychladnout a nastrouháme. Brambory
dáme na vál, na ně vyklepneme dvě vajíčka a hrubou mouku. Vypracujeme
tuhé těsto, vytvarujeme válečky a vaříme ve vroucí vodě 20 minut, poté nakrájíme na kolečka. Podáváme ke kachně
s dušeným zelím.

Česká republika
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Ondra: Když lezu, nevnímám
Sice nenosí masku
a nestřílí pavučiny jako
Spiderman, přesto se
zdá, jako by měl Adam
Ondra v sobě pavoučí
DNA. Sportovní lezec je
opět mistrem světa.
JAN DANĚK
ČR | V přírodě na skalách a převisech
při zdolávání nejobtížnějších výstupů
posouvá lidské hranice. A když se koná
mistrovství světa v lezení, dokazuje svoji jedinečnost Adam Ondra i tam.
Z pařížského šampionátu dovezl
23letý sportovní lezec stříbro v boulderingu, den nato brněnský rodák obhájil
světový titul v lezení na obtížnost. „Do
finálové cesty jsem nastupoval jako poslední a jako jediný jsem topoval (vylezl
až na vrchol). K tomu sedm tisíc lidí
v zádech, kteří dělají takové ovace. Byl
to neskutečný pocit! V závodní kariéře
asi největší zážitek,“ vzpomíná Ondra

na báječné zářijové vystoupení ve Francii. Mladík z brněnských Žabovřesk je
většinou introvert, když však věděl, že
se mu na krku bude houpat zlato, už na
umělé stěně zaťal pravačku a začal jásat. „Bylo to procitnutí do úplné pohádky, sám jsem tomu nechtěl věřit.“
Ondra je mezi světovými lezci výjimečný. Po zlaté Paříži si absolvent Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy
univerzity od závodění zase odpočine.
Chce se „ukrýt“ mezi skály do přírody.
„Asi se motivace na závody uklidní.
A třeba příští rok ani neplánuju závodit,“
naznačuje Ondra. „Na skalách to ani
není sport. Spíš aktivita, vytváření vlastních výzev,“ dodává trojnásobný mistr
světa, kterému se v lezeckých kruzích
přezdívá mimozemšťan. Možná by se hodila i přezdívka lidský pavouk, vždyť Ondra často šplhá strmě vzhůru, jako by na
jeho končetinách byly přísavky. „Když
lezu, nic moc nevnímám. Nedívám se doprava doleva. Moje tělo neřídí mysl, ale
spíš intuice,“ líčí český reprezentant.
„V podstatě je to psychologický stav,
kdy jsem totálně ponořený do lezení.“
O jeho úspěších se dozvídají především lezci a sportovní nadšenci, za pár

Adam Ondra má z mistrovství světa v lezení na obtížnost a boulderingu
osm medailí. Na přírodních skalách zase posouvá lidské hranice. FOTO | MAFRA
let by se to mohlo změnit. Lezení bylo
poprvé zařazeno do programu olympijských her, premiéru si odbude v Tokiu
2020. „Je super, že aspoň jednou bude
lezení na olympiádě,“ libuje si Ondra.
Formát soutěže ho ale zklamal. Lezce
čeká japonský trojboj složený z boulderingu, lezení na obtížnost a na rychlost.

„Naše asociace dostala od Mezinárodního olympijského výboru jen jednu sadu
medailí a musela se rozhodnout, co zvolí. Podle mého názoru si trochu nešťastně vybrala kombinaci tří disciplín,“ sděluje Ondra. Přesto ho vidina olympiády
láká. Vždyť je to motivace, po níž jeho
tělo a mysl tolik prahne.

INZERCE

Nenecháme“
prošustrovat

už ani korunu

„ Ústeckého kraje

Společně s více než 20 tisíci z vás jsme připravili plán
toho, co je pro váš kraj nejdůležitější.
Zaměříme se především na:
• dokončení silniční páteřní sítě – D8, R7, I/13,
dálničních přivaděčů do Děčína, obchvatů měst a dalších dopravních staveb
• aktivní oslovení investorů, kteří vytvoří nová a lépe placená pracovní místa
• řešení sociálně vyloučených lokalit a omezení obchodu s chudobou
• spravedlivý systém sociálních služeb a dávek
• kvalitní zdravotní péči a lepší platy pro zdravotnický personál
Děkujeme za názory, nápady a podporu
na www.chcemelepsicesko.cz
facebook.com/anobudelip

Petr
Urbánek
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Havlovu lavičku
platil ze svého

„

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

EVA ZAHRADNICKÁ
ČR | Poprvé na ni usedli lidé ve Washingtonu před třemi lety, v Evropě se
havlovský symbol demokracie objevil
o dva měsíce později v parku svatého
Patrika v irském Dublinu. V Čechách
byla Lavička Václava Havla poprvé instalována 1. května 2014 v jeho rodné
Praze. Teď už mají kulatý stůl se dvěma
zahradními křesly vyzývajícími k demokratickému dialogu také středočeské
Černošice. „Lavička zapadá do našeho
pohledu na to, jak by se město i země
měly spravovat. Odpovídá našemu pohledu na svět, proto jsme za ni rádi,“
řekl černošický starosta Filip Kořínek.
Donátorem černošické Lavičky Václava Havla je ale Michael Pánek, místostarosta nedalekých Dobřichovic. „Pro

Uprostřed
stolu tentokrát
není lípa, ale krásný
sedmiletý platan.
instalaci Lavičky Václava Havla jsem
se rozhodl po přečtení několika pomlouvačných článků o Václavu Havlovi na
internetu. Rozhodl jsem se uspořádat
tuto akci jako protiváhu těmto štvavým
článkům,“ uvedl Pánek, který veškeré
dvousetpadesátitisícové náklady na lavičku hradil výhradně ze svých soukromých zdrojů. „Chci uctít nejen památku
dobrého prezidenta a politického vězně,
ale také památku svého otce, který v komunistických lágrech strávil jako politický vězeň čtrnáct let,“ dodal Pánek,
který tento symbol demokracie nakonec
umístil v Černošicích – zdejší náměstí

INZERCE

Reliable security systems

Zbavte se obav,
dopřejte si bezpečí

Ochránit dům kamerami se vyplatí

Výjimečná akce na nejlepší sestavu pro rodinný dům
• 4 kamery
• AHD rozlišení
• Rekordér
• Kompletní příslušenství

Jen za 69

30 Kč s DP

H

Tato nabídka je platná jen do 12. 10. 2016
či vyprodání skladových zásob !

cctv.inshop.cz

774 833 233

-20%

kód 5+2

Přímý prodejce: 4ISP, s.r.o.

Purkyňova 1805, 250 82 Úvaly
CNC

CCTV

Lokální distributoři:
PEPA Elektro
Výletní 5260, Chomutov
tel: 776 072 355

eZAPA
Březno 30, 440 01 Postoloprty
tel: 721 573 222

ATK electronic
Tyrše a Fügnera 291, 436 01 Litvínov
tel: 603 827 576

FANAK, s.r.o.
Dukelská 5417, 430 01 Chomutov
tel: 725 507 702

Pavel Linhart
Mikulášovice 617, 407 79 Mikulášovice
tel: 737 770 813

ADVISOR SOFTWARE, s.r.o.
Kamenická 471/81, 405 02 Děčín II
tel: 604 874 327

®

„Hovoří demokracie“. Tak nazval zesnulý architekt Bořek Šípek svoje dílo.
Teď se jím pyšní i Černošice.
FOTO | PETR TOPIČ
totiž vybudoval. Uprostřed stolu však
není lípa jako český národní strom, nýbrž platan. I to byl jeden z důvodu, proč
padla volba právě na Černošice. „Lavička je umístěna výjimečně okolo asi

sedm let starého platanu. Je to krásný
strom, a tak svěřenecký fond Bořka Šípka souhlasil s variantou, že bude postavena kolem něho,“ vysvětlil Jan Ziegler
z mediální agentury Lomonmedia.
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Tady jsem doma.

NAKUPUJTE
V ON-LINE
BAZARU

ZA AKČNÍ CENY
SEŽENETE
VŠECHNO PRO
VAŠE DĚTI!

HLEDÁME OBCHODNÍHO PARTNERA
DO FRANČÍZOVÉ SÍTĚ
INTER CARS
Přední evropský dodavatel
náhradních dílů pro osobní
a nákladní automobily,
motocykly a vybavení servisů,
působící ve 14 státech Evropy,
hledá regionální partnery pro
provoz obchodních zastoupení
frančízového typu. Mimořádná
příležitost k podnikání v oboru
prodeje a distribuce autodílů
pro schopné profesionály.

INTERCARS.CZ

POŽADUJEME

 detailní znalost regionu a vytvořenou distribuční síť odběratelů
 samostatnost a zodpovědnost
 ﬁnanční zázemí
 zkušenosti v oblasti distribuce náhradních dílů
 zkušenosti s vedením lidí
 dobrá organizace práce a kontroly
 schopnost plánování
 kreativitu a ﬂexibilitu
 zdravé sebevědomí
 loajalitu

 606 036 148

NABÍZÍME

 know-how (25 let zkušeností v distribuci náhradních dílů na automobily)
 skladovou zásobu a široký sortiment náhradních dílů
 moderní informační systém pro řízení skladu a prodeje
 řízení skladu na bázi bar code systems
 systém zaškolení a dalšího vzdělávání
 logistické řešení
 velmi výhodné a motivační podmínky spolupráce
 záštitu a podporu nadnárodní společnosti působící v celé Evropě

VÝHODY

 vlastní prodejní a skladový areál
 team zkušených zaměstnanců

 INFOCZ@INTERCARS.EU

ABSOLVENTI
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Praxe je pro učně k nezaplacení
Kontakt se zákazníky
pomáhá mladým lidem
v budoucím uplatnění.
MIRKA SALAVOVÁ
ÚSTÍ NAD LABEM | Víte, že některé učňovské obory nabízejí v rámci odborného výcviku své služby i veřejnosti a že
takové se nacházejí i v Ústí nad Labem? Pokud tak například máte pocit,
že nastal čas na změnu vizáže, můžete
využít kadeřnických a kosmetických
provozoven, jedna se nachází nad Letním kinem v Ústí nad Labem.
V rámci odborného výcviku si za výhodné ceny může zákazník nechat
umýt, ostříhat, nabarvit nebo vyfoukat
hlavu. V pánském oddělení nabízí 11
možných úkonů – mytí vlasů, stříhání,
úpravu vousů nebo barvení, v dámském
dokonce 30 – mytí vlasů, regenerace, zástřih, trvalá ondulace, melírování, barvení či vodová ondulace. Studenti mimo
jiné zvládnou i náročné večerní účesy.

Za stříháním k učnicím. Pomůžete jim ve výcviku a ještě ušetříte. FOTO | L. NĚMEC
Omračující jsou i ceny. V kadeřnické
provozovně Severočeské střední školy
stojí pánské stříhání pouze 55 korun,
úprava plnovousu je za dvacku. Nízké
jsou i ceny dámského střihu, trvalá ondulace pak přijde na 200 až 300 korun.
V rámci odborného výcviku se studentky nejdříve učí veškeré techniky na
česacích hlavách, ale to zdaleka nestačí.

To nejdůležitější přichází až se zákaznicemi. „Práce se zákaznicemi na praxi je
pro děvčata přínosná v tom, že se zdokonalují ve svém oboru, ale i v komunikaci s lidmi. Navíc za svou práci dostávají
finanční odměnu,“ řekla kadeřnická
mistrová Květa Osvaldová ze Severočeské střední školy.
Svou návštěvou tedy pomůžete stu-

dentům, aby pochopili, jaká je hodnota
peněz a že pouze dobře odvedená práce
si zaslouží ohodnocení. Dáte jim možnost si v praxi vyzkoušet techniky a postupy, které je učí jejich pedagogové
a mistrové, díky čemuž pro ně jejich
obor přestane být teorií a stává se praxí.
Studenti vám navíc mohou doporučit
nejnovější trendy ve střihu, barvách, popřípadě péči o poškozené vlasy.
Kadeřnické služby ale nejsou jediné,
které mohou zákazníci využít. Severočeská střední škola nabízí také služby
kosmetické provozovny – depilaci teplým voskem, péči o ruce a nehty, tvarování obočí, líčení nebo barvení řas.
Avšak sortiment se neomezuje pouze
na zevnějšek zákazníků. Například SPŠ
stavební a SOŠ stavební a technická nabízí za jednotnou úplatu 100 korun za
hodinu práce soustružnické, frézařské,
zámečnické, ale i elektroinstalační práce, za které se cena stanovuje dle objemu a náročnosti. Využít lze i služby autodílny, kde je za práci účtována jednotná cena 200 korun za hodinu.

INZERCE

NABÍZÍ STIPENDIJNÍ PROGRAM
Podporované obory u partnerských škol:
• NOVĚ Provozní chemik
• Aplikovaná chemie
• Mechanik elektrotechnik
• Elektrikář silnoproud
• Opravář zemědělských strojů

Odborné
exkurze

Měsíční
stipendium
až ve výši
1000 Kč/měsíc

Příspěvek
na dopravu
až ve výši
600 Kč/měsíc

Benefity společnosti Lovochemie, a.s.:
• dotované stravování
• příspěvky na kulturu, zdraví a sport
• sociální výpomoc v těžké situaci
• týden dovolené navíc
• zázemí skupiny AgrOfErt
• příspěvek na penzijní a životní pojištění

Partnerské školy:
• gymnázium a střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala
v Ústí nad Labem (www.gym-ul.cz)
• Střední průmyslová škola Ústí nad Labem (www.spsul.cz)
• Střední odborná škola technická a zahradnická
v Lovosicích (www.soslovo.cz)

Garance získání
zaměstnání
při dobrém
prospěchu

Stipendijní
program

Letní placené
brigády
Odborné
praxe

Vybavení
pracovními
pomůckami
v hodnotě
3000 Kč
Ro oj
Rozvoj
znalostí
a dovedností
v úzké vazbě na
naše praktické
potřeby
ř

Kontakt Lovochemie, a.s.: Anna Adamcová, 725 579 774, Anna.Adamcova@lovochemie.cz, www.lovochemie.cz

Absolventi
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Firma chce víc chemiků
V kraji je nedostatek
odborníků. Unipetrol
podporuje studenty.

Děčínská škola
získala špičkový
simulátor situací
v dopravě

TOMÁŠ KASSAL
LITVÍNOV | Tohle partnerství funguje.
Společnost Unipetrol a Vysoká škola
chemicko-technologická prodloužily
o další rok spolupráci, která pomáhá firmě vychovávat si nové experty a studentům najít uplatnění. Na Mostecku, kde
Unipetrol v Chemparku zaměstnává na
2,5 tisíce lidí, je nedostatek kvalifikovaných odborníků trvalý problém.
Partnerství trvá už 14 let. Pražská Vysoká škola chemicko-technologická
(VŠCHT) na tento další rok získá od
Unipetrolu příspěvek 800 tisíc korun.
„V současnosti čelíme generační výměně, kvůli níž musíme aktivně hledat absolventy, kteří budou mít potenciál v budoucnu nahradit kolem 400 našich zkušených zaměstnanců,“ vysvětluje generální ředitel Unipetrolu Andrzej Modrzejewski.
„Proto se zaměřujeme na spolupráci

nejen s VŠCHT Praha, ale i s jinými školami,“ zmínil Modrzejewski.

Odměna za diplomky
Prodloužení smlouvy zajistí vysoké škole podporu pro pět různých projektů.
Dvě stě tisíc korun například půjde na

odměny za nejlepší diplomové práce
a studijní výsledky. Jiný příspěvek podpoří chemické olympiády pro žáky a studenty nebo projekt Hodina moderní chemie. Při něm zástupci VŠCHT zajíždějí
do škol s interaktivním pořadem, který
je plný atraktivních pokusů, jenž pomáhá získat děti pro studium chemie.

INZERCE

Koordinátor údržby
Technolog provozu
Prodejce
Obsluha CNC

DĚČÍN | Jeden z nejmodernějších vozidlových simulátorů získají díky
spolupráci se Saskem studenti děčínské Dopravní fakulty ČVUT. Simulátor na pohyblivé plošině, který umí
například sledovat dopravní situaci,
chování řidiče, jeho únavu, ale i pozornost, kterou věnuje řízení, má výrazně přispět ke vědecko-výzkumné
činnosti fakulty.
Díky projektu za 16 milionů korun
studenti vyjedou i na dvě letní školy,
příští rok zavítají na školení do Cvikova, o rok později se bude letní škola konat přímo v Děčíně.
(ula)
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Tajenka: posledního přítele.

Téma: Čeština bez ypsilonu? Končím, řekla modelka,
Přežila by, tvrdí jazykovědec kterou proslavilo poprsí
ČR | Třináct let bděl nad naším jazykem
z pozice šéfa Ústavu pro jazyk český.
Před několika dny ve funkci skončil. Jazykovědec Karel Oliva nás ale bude
opravovat dál.
„Jsem autorem jedné varianty automatických oprav ve Wordu, konkrétně
těch zelených vlnovek, červené dělal
jiný tým. Červené znamenají, že slovo
je napsáno špatně. Třeba ‚bizardní‘ místo ‚bizarní‘. Systém má v sobě seznam
několika milionů slovních tvarů, a pokud tam nějaké vámi použité slovo nena-

ypsilonu. „Třeba to k tomu dospěje. Bulharština má jen měkké i a taky žije.“
V čem nejčastěji děláme hrubky?
Více čtěte v pátečním vydání týdeníku Téma.
(čer)

„

Třeba to
k tomu
dospěje. Bulharština má
jen měkké i a taky žije.
jde, podtrhne ho. Zelené vlnovky jsou
daleko ambicióznější. Dívají se, jestli je
věta sestavená dobře. Tento systém třeba kontroluje slovosled. Vím ale nejlépe, že tyto nástroje odhalí jen zhruba
čtyřicet procent chyb. Spoléhat na to je
šílenost,“ tvrdí Karel Oliva s tím, že někdy možná dojde v češtině ke zrušení

Nové vydání týdeníku Téma pořídíte v novinových stáncích za 25 korun. Zkuste i zvýhodněné elektronické předplatné: www.etema.cz.

ČR | Dominika Mesarošová (31 let)
oznámila, že přehlídka ve spodním
prádle, která se uskutečnila minulý víkend, byla její poslední. Chce totiž
skončit s modelingem a bude se věnovat hlavně svým podnikatelským aktivitám. „Mám fungující agenturu s hosteskami a věnuju se projektu Leťte
s Dominikou k moři, takže nemám
moc času. Ne, že bych na to neměla,
ale museli by mě zaplatit opravdu velkolepě, abych se svlékla,“ nechala se
podle Expres.cz slyšet blondýnka.
Bývalou Playmate na přehlídku doprovodil přítel Petr, s nímž žije sedm
měsíců. Také jemu občas pomáhá
v práci a má tedy co dělat.
Dominika Mesarošová se na titulních stranách společenských magazínů začala objevovat před více než
osmi lety, kdy všichni doslova v přímém přenosu mohli sledovat, jak se
její dekolt zvětšuje. Modelka se nejprve vyzbrojila velikostí tři. To jí však
nestačilo, tak zašla na další zákrok,
z nějž už odcházela jako majitelka poprsí velikosti číslo pět. Modelka je přesvědčená, že za svou popularitu vděčí
vlastní píli, nikoliv poprsí.

Dominika Mesarošová v prádle.
„Má cena na trhu určitě stoupla, ale
nemyslím si, že by mi úplně pomohla
prsa. Je to o tom, že se posouvám dopředu já jako osoba,“ prohlásila před
lety.
(zar, iDNES.cz)

Mostecko
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Gambleři poprvé v Lize mistrů
Mostecký celek má za sebou historický turnaj, kde nepropadl. Příště tam chce znovu a skončit lépe
TOMÁŠ KASSAL
MOST, MARIBOR | Další úspěch mají
za sebou hráči malé kopané Gamblers
Most. Jako úřadující mistři republiky se
dostali na turnaj Ligy mistrů v malém
fotbalu ve slovinském Mariboru. Postoupili ze skupiny a jsou tak mezi 32
nejlepšími týmy Evropy.
Jenže… Před turnajem byly jejich
představy ještě optimističtější. „Věřím,
že jsme vybrali takový tým, který dokáže v turnaji dojít daleko. Náš cíl? Sníme
o triumfu v Lize mistrů, ale tentýž sen
má všech 68 týmů turnaje. My chceme
jít postupně, to znamená zvládnout základní skupinu a ve vyřazovacích bojích už se může stát všechno,“ přemítal
před turnajem kapitán a manažer týmu
Ondřej Bíro.

Těsná porážka
Jeho předtucha, že se ve vyřazovacích
bojích může stát všechno, se naplnila.
Bohužel. Gamblers totiž hned v prvním
kole dostali jednoho z nejtěžších možných soupeřů, rumunský MAV Continental. Tým s mnoha rumunskými reprezentanty byl považován za jednoho z favoritů a nakonec také skončil třetí, když
prohrál jen v semifinále.
Jenže i Most má ve svém týmu reprezentanty, takže ve vzájemném zápase
nebyli Gambleři bez šance. „Do utkání
nastoupili bez respektu a po gólu svého
nejproduktivnějšího hráče Jakuba Poláka šli do vedení. To bohužel ztratili gólem do šatny v poslední minutě prvního
poločasu. V tom druhém nakonec byli
šťastnější Rumuni, kteří vstřelili vítězný
gól na 2:1 a postoupili dále,“ popsal
INZERCE

Liga mistrů
Výsledky Ligy mistrů v malé
kopané ve slovinském Mariboru:

Gamblers Most (na snímku):
- Szigetszentmiklós (HUN) 2:1
(branky: Kešner, Polák)
- Veni Vidi Vici (CRO)
2:3
(branky: Macko, Polák)
- LPF Tolmin (SLO)
2:1
(branky: Polák, Kešner)
- MAV Continental (ROM) 1:2
(branka: Polák)
Zápasy o medaile
Čtvrtfinále: Sairan (KAZ) - MAV
Continental (ROM) 2:2 (3:4 pen.),
Restaurace U Pecků Praha ( CZE) Juventus Sibiu (ROM) 1:1 (3:4
pen.), FC Boromir (ROM) - NK
Kapela Ekosen (SLO) 2:0, Ecos
(BIH) - Aramis SE - Mad Dogs
(HUN) 0:0 (1:2 pen.)
Semifinále: MAV Continental Juventus Sibiu 1:2, FC Boromir Aramis SE 1:2
O 3. místo:
FC Boromir - MAV Continental 0:2
Finále:
Aramis SE - Juventus Sibiu
1:1 (3:2 pen.)

stručně průběh smolného zápasu Aleš
Janeček, manažer Mostecké ligy malé
kopané, jejíž kvalita pomáhá i Gamblers Most.

Historický úspěch
Stačilo málo a na pozici rumunského
týmu byli až do závěru Ligy mistrů mostečtí hráči. I když přání Gamblers bylo
jiné, ani tak o svůj kredit veleúspěšného
českého týmu nepřišli. „Byť se výsledek
může jevit vzhledem k předstartovním
očekáváním jako lehké zklamání,
přesto jde o mimořádný zápis do historie mosteckého malého fotbalu. Nezbývá než doufat, že Gambleři v budoucnu
zanechají v dalších ročnících Ligy mistrů výraznější stopu. Musíme si také
uvědomit, jak masovým fenoménem
malý fotbal je a jak výjimečné je konečné umístění z pohledu existence několika tisíc týmů malého fotbalu napříč Evropou,“ upozornil Janeček.
To si uvědomuje i kapitán Gamblerů,
manažer a reprezentační brankář v jedné osobě Ondřej Bíro. „Máme za sebou
jeden z největších zážitků za celou dobu
existence klubu. Ač výsledek nedopadl
úplně podle očekávání, bereme celý víkend jednoznačně pozitivně a na závěr
bychom chtěli ještě jednou poděkovat
všem, kteří se na výjezdu podíleli. Hráčům, fanouškům a především našim
sponzorům,“ řekl Bíro.
Podobně hodnotil účast další hráč
Gamblerů Robert Dvořák. „Finálový
turnaj Ligy mistrů v malé kopané pro
mě osobně představoval nejvyšší ocenění za celých jedenáct krásných let působení v týmu Gamblerů. S drobnými
komplikacemi se nám podařilo vypravit

do Slovinska mužstvo s tím nejlepším,
co v současné době Gamblers nabízí.
I proto jsme měli vysoké cíle a ze sportovního hlediska nám možná proto v určitých fázích chybělo více pokory,“ přemítal po turnaji Dvořák.
Své kvality ostatně Mostečtí předvedli v základní skupině Ligy mistrů, kde
se představili jako jeden ze čtyř českých
týmů. Společně s Restaurací U Pecků
Praha dokázali svou skupinu vyhrát.
Uspěli hned v prvním zápase, navzdory
únavě po dlouhé cestě do Slovinska. Porazili maďarského soupeře 2:1 brankami Ladislava Kešnera a Jakuba Poláka
2:1. Ve druhém zápase ale prohrál Most
s chorvatským týmem 2:3 (branky David Macko a Jakub Polák), takže ve třetím musel vyhrát. Se slovinským LPF
Tolmin se to povedlo, když výsledek
i střelci byli stejní jako v prvním utkání.

ME, Liga mistrů, Superliga
Z českých celků se nejlépe dařilo Restauraci U Pecků, která prošla do čtvrtfinále. Tam na penalty prohrála s dalším
rumunským týmem Juventus Sibiu. Ten
mimochodem v semifinále porazil
MAV Continental a celkově skončil
v soutěži druhý. Prvním vítězem Ligy
mistrů v malé kopané se stal maďarský
celek Aramis SE-Mad Dogs.
Čtveřice Gamblers Most Ondřej
Bíro, Jakub Polák, David Macko a Tomáš Režný má za sebou náročné léto,
když ještě před Ligou mistrů vybojovala v dresu české reprezentace bronzové
medaile na Euro. A neodpočinuli si ani
minulý víkend, kdy se pro změnu vydali do Jihlavy v dresech Mostu. Hrálo se
tam třetí kolo DRFG Superligy.

+

ní kanceláří NIKAL
5 PLUS 2 pro Vás ve spolupráci s cestov
připravila speciální nabídku zájezdů

DUBAJ Okružní cesta

USA & KANADA

• 6x ubytování ve 4 a 5* hotelech!
• 6x snídaně - formou bufetu
• Okružní cesty v komfortním klimatizovaném
autobusu
• 2 výlety v ceně!
• Návštěva Abu Dhabi!
• Okruh„Classic Dubai“!
• Odborný průvodce CK NIKAL

• 13x ubytování v osobně vybraných hotelech
střední třídy
• 13x kontinentální snídaně
• 1x typická rodinná večeře u Amišů
• 10% slevová poukázka Macy‘s v New Yorku
(největší nákupní centrum)
• Kompletní okružní program v ceně!
• Odborný průvodce CK NIKAL

Termíny zájezdu: Duben / Květen / Červen 2017

Možnost parkování na
letišti ZDARMA!

7 dní

osoba/ dvoulůžkový pokoj od

4990 Kč

Termíny zájezdu: Červen / Září 2017

Možnost parkování na
letišti ZDARMA!

DUBAJ & MALEDIVY

ČÍNA Peking & Šanghaj

Termíny zájezdu: Únor / Březen / Duben 2017

•
•
•
•

• 6x ubytování ve 4* hotelech
• 6x snídaně - formou bufetu
• Doprava na okružní cestě v komfortním
klimatizovaném autobusu
• Jízda nočním vlakem z Pekingu do Šanghaje
• 4 výlety V CENĚ!
• Uvítací koktejl při příjezdu
• Odborný průvodce CK NIKAL

osoba/dvoulůžkový pokoj od

25990 Kč

• 6x ubytování ve 4* hotelech
• 4x přenocování na 4* lodi při plavbě po řece Yangtze
• 1x přenocování v nočním vlaku z Xi‘an do
Pekingu
• 4x plná penze na palubě lodi
• 7x snídaně - formou bufetu
• Kompletní okružní program v ceně!
• Odborný průvodce CK NIKAL

osoba/ dvoulůžkový pokoj od

9 990 Kč

NO
VÉ
!

ŠPANĚLSKO – ANDORRA

7x ubytování ve 4* hotelech!
7x snídaně - formou bufetu
Okružní cesty v komfortním klimatizovaném autobusu
4 výlety v ceně!
• prohlídka měst:
Vic und Ripoll, Toulouse a Carcassonne
• Výlet do Andorry
• Odborný průvodce CK NIKAL

Možnost parkování na
letišti ZDARMA!

•
•
•
•

8 dní

NO
VÉ
!

ČÍNA s plavbou po řece Yangtze

• 7x ubytování ve 4* hotelech
• 7x snídaně - formou bufetu
• Doprava na okružní cestě v komfortním
klimatizovaném autobusu
• 3 výlety V CENĚ!
• Projížďka městem Málaga
• Výlet do města Ronda • Výlet do„bílých“ vesnic
• Odborný průvodce CK NIKAL

Termíny zájezdu: Duben / Květen 2017

11990 Kč

osoba/dvoulůžkový pokoj od

Možnost parkování na
letišti ZDARMA!

14 dní

26990 Kč

osoba/dvoulůžkový pokoj od

INDIE Okružní cesta

Termíny zájezdu: Duben / Květen / Červen 2017
• 7x ubytování v dobrých 3 a 4* hotelech
• 7x snídaně - formou bufetu
• Okružní cesty v komfortním klimatizovaném
autobusu
• 6 výletů v ceně!
• Old Delhi • New Delhi • Taj Mahal
• Fatephur Sikri • Jaipur • Amber Fort
• Odborný průvodce CK NIKAL

10 dní osoba/dvoulůžkový pokoj od13990 Kč

PORTUGALSKO – ALGARVE

KYPR Okružní cesta

• 7x ubytování ve 4* hotelech
• 7x snídaně - formou bufetu
• Doprava na okružní cestě v komfortním
klimatizovaném autobusu
• 3 výlety V CENĚ!
• Okružní cesta Lisabonem • Návštěva Évora
• Panoramatická jízda z Lisabonu na pobřeží Algarve
• Odborný průvodce CK NIKAL

• 7x ubytování ve 4* hotelech
• 7x snídaně - otevřený bufet
• Doprava na okružní cestě v komfortním
klimatizovaném autobusu
• 3 výlety v ceně!
• Výlet Famagusta • Výlet Kyrenia
• Výlet Salamis kostel St. Barnabas
• Odborný průvodce CK NIKAL

Termíny zájezdu: Březen / Duben / Květen 2017

Možnost parkování na
letišti ZDARMA!

14990 Kč

osoba/dvoulůžkový pokoj od

Termíny zájezdu: Březen / Duben / Květen 2017

8 dní

Možnost parkování na
letišti ZDARMA!

10 dní

Termíny zájezdu: Březen / Duben / Květen 2017

NO
VÉ
!

NO
VÉ
!

ŠPANĚLSKO – ANDALUSIE

Možnost parkování na
letišti ZDARMA!
NO
VÉ
!

14 dní

Možnost parkování na
letišti ZDARMA!

41990 Kč

osoba/dvoulůžkový pokoj od

Termíny zájezdu: Duben / Červen / Září 2017
12x ubytování ve 4 a 5* hotelech
6x plná penze na Maledivách
6x snídaně formou bufetu v Dubaji
Doprava na okružní cestě v komfortním
klimatizovaném autobusu
• Uvítací nápoj při příjezdu
• Odborný průvodce CK NIKAL
Možnost parkování na
letišti ZDARMA!

15 dní

8 dní

13990 Kč

osoba/dvoulůžkový pokoj od

Termíny zájezdu: Únor / Březen 2017

Včetně fantastických
okružních cest!

8 dní

osoba/ dvoulůžkový pokoj od

3 990 Kč

Zavolejte - bezplatná linka: ✆ 800 101 606 ❙ www.nikal-zajezdy.cz
…Spolu
poznáme svet!

Naše kancelář v Česku:

Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná • provozovna: Kotkova 710/3
66902 Znojmo • IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • 16-616

Váš akční kód

telefonicky + internet:

CZ 17 5PL 204

^

