Ústecko

ČÍSLO 42 ROČNÍK III

Nejčtenější týdeník v České republice

7. 11. 2014

www.5plus2.cz

Odhodily oblečení
a mají nahý kalendář
Splnit si svůj odvážný sen se
rozhodly druholigové
volejbalistky z Chabařovic.
Nafotily kalendář s lechtivými
snímky. Strana 32

+ TV program na celý týden

Každý pátek ZDARMA

Je mu padesát, ale pořád nezpomalí

PŘÍBĚH

Náhle přišel o zrak, nyní
touží po medaili z Ria

V 80. letech patřil do české plavecké
špičky. Po revoluci začal Miroslav Smrčka podnikat, ale krutá rána osudu zapříčinila, že se jednapadesátiletý Ústečan
k plaveckému sportu vrátil. Smrčka totiž před třemi roky ze dne na den oslepl. Nyní opět pilně trénuje a jeho snem
je účast na paralympiádě v Rio de Janeiru.
Strana 2

NOVINKA

Auto na elektřinu je dnes
pouze pro dobrodruhy
Je jedním z nejznámějších muzikantů pocházejících z Ústí. Baskytarista Richard Scheufler dává svým kytarám jména a
po třech letech bude mít koncert se svým synem v Ústí, kde se před padesáti lety narodil. „Nyní mám velmi rychlou
etapu v osobním životě. Letím a nemůžu zpomalit,“ říká oslavenec. VÍCE NA STRANĚ 4 A 5.
FOTO | PETR TIBI

Klapky neplní svůj účel
Ústí se ohradilo proti Labi zábranami, voda by ovšem prošla kanalizací
ONDŘEJ KŮS
ÚSTÍ NAD LABEM | Brání velké vodě
v zaplavení důležité silnice. Nyní jsou
však znečištěné. Řeč je o zpětných klapkách v Žižkově ulici, která plní funkci
přivaděče na dálnici D8 z centra Ústí.
Klapky se postavily jako součást nedávno vybudovaných protipovodňových opatření na levém břehu Labe. Jejich princip je jednoduchý. Dešťová
voda steče z vozovky do kanalizace a

dále skrze klapky do přilehlé řeky Bíliny. Proud je otevře vlastní silou.

336

tolik milionů korun
stála opatření proti
povodni v Ústí n. L.

„A když jde naopak voda z toku nahoru, zpětné klapky přetlačí, aby zůstaly
zavřené,“ obecně vysvětluje činnost zařízení mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. „Klapky se budují i kvůli tomu,

aby se do nich nedostávali drobní živočichové jako krysy, nebo žáby,“ doplňuje
Svejkovský.
Klapky ovšem působí hned na první
pohled neudržovaně a neplní svůj účel.
V případě, že by se při povodních hladina Bíliny zvedla, dostala by se totiž
voda potrubím nahoru do Žižkovy ulice
a zaplavila ji. „Je to šlendrián,“ rozčílil
se při pohledu na zanesené klapky Jan
Zahálka ze Střekova.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 6

Ústecký podnikatel se vydal svým elektromobilem do Anglie a musel dobíjet
baterii i ze zástrčky od topinkovače. Situace se ale každým měsícem lepší, první dobíjecí stanici má dokonce už i Ústí
nad Labem.
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ZAUJALO NÁS

V Telnici funguje obecní
rozhlas. Písničky nevysílá
Starosta podkrušnohorské obce nechce prý tlampači otravovat místní obyvatele nesmyslnými hlášeními. Zatím
nechal vysílat například sdělení, že se
bude konat očkování psů, nebo že bude
zavřený tunel.
Strana 6

SPORT

Závodil na letištní ranveji
a běžel kolem airbusu
Na poměrně aktivní vzletové a přistávací dráze v Budapešti se neběhá každý
den. Ústečan Tomáš Zámostný si to ale
vyzkoušel!
Strana 31
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Přišel o zrak a chce medaili z Ria
Nevidomý plavec z Ústí
chce překonat světový
rekord a sní i o medaili
z paralympiády. Jeho
tým shání sponzory, kteří
by ho podpořili.
ONDŘEJ KŮS
ÚSTÍ NAD LABEM | V 80. letech patřil
do české plavecké špičky. Po revoluci
začal Miroslav Smrčka podnikat, ale
krutá rána osudu zapříčinila, že se jednapadesátiletý Ústečan k plaveckému
sportu vrátil.
Smrčka totiž před třemi roky ze dne
na den oslepl. „Jednoho dne jsem se probudil a neviděl jsem,“ líčí Smrčka klíčový okamžik svého života. Příčinu náhlé
ztráty zraku hledal stěží. Podle něj za ní
zřejmě stál každodenní stres a hektický
způsob života.
„Měl jsem předtím asi dva nebo tři
roky bolesti, které se stále zvětšovaly.
Ani lékaři nepoznali, že mě bolí hlava
od očí,“ vrací se Ústečan do minulosti.
„Když má člověk životní vypětí, nervy
a stres, může se časem stát, že dostane
infarkt myokardu, nebo prodělá mozkovou příhodu. Já měl, bohužel, nejslabší
místo na těle oční nervy. Odumřely
mi,“ popisuje muž.
Ztráta zraku je definitivní, nelze ji nijak léčit. „Vše v mém životě se změnilo. To, co dříve bylo samozřejmostí, po
ztrátě zraku již nebylo. Dva roky jsem

Miroslav Smrčka musí nyní jezdit trénovat do teplického bazénu, protože
ten ústecký se právě rekonstruuje.
FOTO | ONDŘEJ KŮS
se potácel. Pak jsem dostal krásný nápad, že bych se mohl opět vrátit do bazénu,“ vypráví muž.
Smrčky se ujalo pár kamarádů, kteří
ho znali ještě z doby, kdy se věnoval plavání závodně. „Nebyl na tom psychicky
dobře,“ vzpomíná na začátky jeho kamarád, asistent i manažer v jedné osobě
Petr Budínský.

Byl v reprezentaci
Pro Smrčku to znamenalo návrat do života. Od dětství se totiž věnoval plavání
na vrcholové úrovni. S jeho oblíbenou
disciplínou znak se dostal do národního
týmu. Absolvoval řadu zahraničních závodů, na mistrovství republiky se v letech 1982-86 umístil ve znaku na druhém místě.
Po politickém bojkotu olympiády v
Los Angeles se pokusil o emigraci do

Švédska. V zahraničí však dlouho nesetrval. „Byl jsem tam asi jen dva měsíce,
vrátil jsem se domů. Pak jsem měl všude zavřené dveře,“ popisuje Smrčka moment, kdy jeho závodní kariéra pomalu
spěla ke konci.

Musí si počítat tempa
Pomineme-li krátký návrat k plaveckému sportu v roce 1996, kdy se Smrčka
jako pětatřicetiletý připravoval na mistrovství světa veteránů v anglickém
Sheffieldu a nakonec se na něm umístil
šestý, jeho plavecká pauza trvala dlouhých 23 let.
Na svůj handicap si v bazénu zvykal
stěží. Nejprve se učil plavat beze strachu. „Své pocity bych přirovnal ke
klaustrofobii. Jste ve vodě, musíte trefit
dráhu a čeká vás obrátka. Čekáte na zapísknutí asistenta, nebo si počítáte tem-

pa, abyste nenarazil hlavou do zdi,“ popisuje pocity Smrčka.
„Pro nevidomého je nejhorší skočit
šipku. Je to skok do neznáma,“ doplňuje ho Budínský. Jeho svěřenec se musí
naučit plavat rovně.
Jeho snem je účast a možná i zisk medaile na paralympiádě v Rio de Janeiru
v roce 2016. V jeho případě nejde o nic
nereálného. Chomutovský plavecký oddíl Smrčkovi nedávno uspořádal na
jeho podporu první závody. „Vyzkoušel jsem si poprvé závod 50 metrů znak
a kraul. Znak se mi povedl, zaostal jsem
za světovým rekordem o osm desetin,“
říká Smrčka.

Troufá si na mladé
Teď trénuje prakticky každý den. Pro
jeho disciplínu neplatí žádná věková
omezení, o to to bude mít Smrčka na
soutěžích těžší. „Je mi 51 let a troufám
si mezi mladé kluky, kteří jsou na to fyzicky velmi dobře. Ale doufám, že to doženu zkušenostmi,“ věří si plavec.
Tvrdý trénink a příprava něco stojí,
za nominačními časy je navíc třeba cestovat do zahraničí. Proto hledá Smrčkův tým sponzory, kteří by sportovce
podpořili. Budínský na to konto dodává, že hodlá uspořádat v nejbližší době
v Chomutově i speciální akci. „Každý
si na ní bude moci zaplavat s černými
brýlemi. To aby si lidé mohli vyzkoušet, jaké to je, když zdravý člověk najednou oslepne a má plavat,“ vysvětluje
Budínský. Výtěžek akce poputuje na finanční podporu Smrčkovy přípravy.
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KOUPÍM

Staré sklo, porcelán, hračky, obrazy,
nábytek, lampy, hud. nástroje, hodiny,
radia a gramo, voj. věci, vánoční, různé
stroje. Vše staré, starožitné i veteš.
Různý sběratelský materiál a zajímavosti:
lahve, pohledy, peníze,vyznamenání apod.

VOLF, tel.: 776 118 764

Přijedu - zaplatím, seriózně.

chcete být
i vy v našem

týdeníku?
Šárka Zpěváková
+420 601 392 950
sarka.zpevakova@mafra.cz
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Elektromobil je pro dobrodruhy
Ústecký podnikatel se
vydal autem na
elektřinu do Anglie a
musel dobíjet baterii i ze
zástrčky od topinkovače.
VLADIMÍR MAYER
ÚSTÍ NAD LABEM | Jedním z mála majitelů elektroautomobilu je v Ústí podnikatel Martin Hausenblas. Ten si v červnu koupil sportovně laděný vůz Tesla
85 Performance za 2,7 milionu korun.
K nové dobíjecí stanici v obchodním
domě Forum však jezdit nebude, protože jeho auto je širší a na střechu centra
se nedostane.
Nadále tak bude muset své auto v
Ústí dobíjet jen doma. „Trvá to asi
sedm hodin a přijde to na 250 korun. S
plnou baterií následně ujedu asi 400 kilometrů,“ vysvětlil muž, který se nejspíše stane novým náměstkem ústeckého
primátora za hnutí PRO! Ústí.
V roce 2015 plánuje Tesla postavit v

Ústí má svou první dobíjecí elektrostanici

Dvě nazeleno natřená parkovací
místa upozorňují v nákupním centru
Forum na první veřejnou dobíjecí stanici pro elektromobily v Ústí nad Labem. Podobných stanic je po celé republice kolem čtyřiceti, v Ústeckém
kraji už je jen v Chomutově.
„Abyste si mohli dobít své auto, potřebujete náš čip,“ uvedl Tomáš Knespl, manažer projektu ČEZ Elektromobilita. Za tento čip zaplatíte paušálně
150 korun za měsíc a poté si kdekoliv dobijete své auto zdarma.
Můžete využít dvě zástrčky - jednu klasickou (ta dobije vaše auto asi za
8 hodin), nebo silnější na 32 ampérů. S tou váš elektromobil bude mít plnou baterii za dvě až tři hodiny. Další stanici plánuje ČEZ otevřít na jaře
poblíž elektrárny v Trmicích u dálnice D8.
„Výhledově počítáme, že se bude na těchto stanicích moct platit formou
SMS a že budou rychledobíjecí. Na nabití vám pak bude stačit jen půl hodiny,“ dodal Knespl.
(may)
Česku dvě takzvané superdobíjecí stanice. Jedna by měla stát na dálnici D1 poblíž Brna a druhá právě kolem Ústí. „A
v této stanici si auto dobiji už za čtyřicet
minut,“ pochvaluje si Hausenblas.

Ten si myslí, že kdo má dnes elektromobil, musí být dobrodruh. „V tomto
ohledu to je pionýrská doba. Jako bychom jezdili s parním strojem v době,
kdy byli jen koně,“ našel přirovnání.

Na vlastní kůži to poznal, když vyrazil s kamarádem v srpnu do Anglie. Do
Holandska jejich cesta probíhala plynule. Po každých 300 kilometrech zastavili u superdobíjecí stanice, dali si kávu
nebo jídlo a vyrazili dál. Z Holandska
do Londýna je ještě čekalo dalších 530
km. Museli hledat nabíječku ve Francii.
„Jenže tam je v neděli úplně mrtvo. V
pondělí jsme začali hledat dobíječky,
jenže najednou jsme měli už jen pár kilometrů na dojezd. Nakonec jsme uprosili lidi v restauraci a připojili jsme se
přes zástrčku na topinkovač. Jenže za
celý den jsme si tam nabili elektřinu asi
jen na 140 kilometrů.“
To jim do Londýna nestačilo. Proto
zastavili už v Anglii v jednom kempu,
kde jejich auto dostalo za 6 hodin „šťávu“ na dalších 100 kilometrů. „V Londýně byl už supercharger a to byl fofr.
Jenže při přemisťování po Anglii jsme
nakonec se museli dokonce nechat jednou odtáhnout. Výlet do Anglie nám trval šest dní a byl to hrdinský výkon,“
směje se Hausenblas a současně dodává. „Dnes už je situace lepší, v Anglii za
těch pár měsíců přibylo několik stanic.“
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Magical
DÁREK Revue
Máme pro Vás

Velká show pro celou rodinu
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Je mi padesát, ale pořád lítám a
Je jedním z vůbec
nejznámějších muzikantů
ze severu Čech.
Baskytarista Richard
Scheufler dává svým
kytarám jména a po
třech letech bude mít
koncert se svým synem
v Ústí, kde se před
padesáti lety narodil.

Richard Scheufler oslaví padesáté narozeniny v klubu Doma v Ústí nad Labem, kde se narodil. KARIKATURA | RADEK FETTERS
ÚSTÍ NAD LABEM | Richarda Scheuflera si všichni zařadí hned mezi virtuozní
baskytaristy, ale on současně umí výborně zpívat a skládat hudbu! „Miluji filmovou muziku a velké pompézní symfonie,“ svěřil se hudebník, který 1. listopadu oslavil abrahámoviny. „Nyní mám
velmi rychlou etapu v osobním životě,
letím a nemůžu zpomalit,“ dodal.
Cítíte se dobře jako padesátník?
Jedna slečna mě nedávno odhadovala
na pětadvacet. Nevím, jak na to přišla.
(smích) Každopádně žiju umělecký život a tito lidé se většinou cítí mladí. Já
INZERCE

navíc neholduji alkoholu, ani cigaretám
natož jiným podpůrným záležitostem.
Moje tělesná schránka snad ještě dlouho vydrží pohromadě a jsem za to vděčný, jinak bych nemohl hrát na baskytaru
virtuozní věci.
Své narozeniny oslavíte koncertem
ve svém rodném Ústí nad Labem až
v půlce ledna se svým synem Richardem, který vás doprovází na bicí a
máte spolu kapelu Scheufler Project. Jak často takto hrajete? Vím,
že v Ústí to bylo naposledy před třemi lety.

Našemu projektu s Richardem bych se
chtěl hodně věnovat. Už bych chtěl mít
kolem sebe kompletní kapelu, Nebudu
zatím prozrazovat jména, ale v Ústí už s
námi bude hrát kytarista a klávesista. A
jako host přijede zazpívat Kamil Střihavka. Náš projekt je i důvodem, proč
vlastně omezuji ostatní aktivity okolo.
Chceme dělat víc vlastních věcí. Současně mě baví třeba kompozice, což málo
lidí ví. Jsem skladatel a tomu se chci
hodně věnovat, miluju filmovou hudbu
a pompézní symfonie.
Jak se vám se synem hraje?
Hraje se mi s ním skvěle. Neřešíme žádné problémy souhry a podobně. Jsme
jedna krev a blíž už to nejde. Je to cítit
ze všeho, co v hudbě uděláme. Při hře informace probíhají podprahově, stačí jen
hrát. Jsme jeden na druhého hned napojeni.
Nejvíc jste momentálně vytížen hraním s rockovou kapelou Krucipüsk,
ale hrajete ještě někde? Co třeba
Pražský výběr II, kde jste s Michalem Kocábem také spolupracoval.
Pražský výběr II už spí a podle mě skončil a už nikdy nebude. Líto mi to není,
každá životní etapa má začátek a konec
a je potřeba si vylít pohár, aby se mohl
nalít něčím novým. Pro mě je důležité,
abych dělal dobrou hudbu, není důležité
s kým. Emoce nejsou dobré. Hraju s
Krucipüskem a jsem za to vděčný. Současně ještě zaskakuji v uměleckém souboru RockOpera Praha.
Hrál jste pop (například po boku
Karla Gotta, Lucie Bílé atd.), ale i tvrdý rock (Krucipüsk). Je to tak, že
jste takový nájemný žoldák? Nebo
máte nějaký oblíbený styl hudby?

Kvalitní hudebník může hrát cokoli. Pokud je jeho talent výrazný, je nad všemi
hudebními styly. Až tak ho nezajímají.
V jaké kapele vás to nejvíc bavilo?
Kapely „neprožívám“. Každá hudba
nese své informace a kvalitu. Baví mě
hrát s vyspělými, svobodnými hudebníky. S nimi lze hrát jakýkoliv styl. Vždy
bude s takovými hráči probíhat vyšší
stupeň komunikace a přenos informací
na pozadí.
Pražský výběr II i Krucipüsk mají výrazné lídry - Michala Kocába a Tomáše Hájíčka. Přibližte nám je.
Oba jsou vyspělí hudebníci. S Tomášem si v Krucipüsku užíváme groove, s
Michalem to zase byla virtuozita a jistá
aranžérská rozmanitost. Každá kapela
má své fluidum, své vnitřní sdělení.
Podle toho jsou dané nároky na hudebníky. Nemluví se o tom, každý ví sám za
sebe, co je potřeba. Pokud tohle hudebníci pochopí, jsou hráčsky a lidsky patřičně vybavení, odpadají zbytečné egoistické střety a netrpí kamarádství.
Pro kolik jste hrál nejvíce lidí a s
kým a kde to bylo?
S Daliborem Jandou pro 35 tisíc lidí někde na Slovensku. Už je to dávno. Ale
třeba s Krucipüsk hrajeme na festivalech i pro 25 tisíc lidí.
Dá se hraním vydělat?
Živit se hudbou není nic špatného. Je to
poctivé zaměstnání, jako každé jiné.
Ale kdybych chtěl více přiblížit věci,
které se odehrávají na pozadí hudební
politiky, lidského vkusu, umu a dalších
záležitostí, bylo by to dlouhé téma. Hudbou se uživit není tak snadné a samozřejmé, jak se mnohým čtenářům zdá.

Ústecko
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nezpomalím, tvrdí baskytarista
Vždy jste se živil hraním, nebo jste
někdy dělal i jinou práci?
Po návratu ze základní vojenské služby
jsem učil v autoškole. Jinak jsem se živil hudbou nebo její výukou.
Kdy a jak jste začal hrát na baskytaru?
Začal jsem hrát ve 13 letech. Baskytaru
mi přinesl strejda Jirka. Jednoho dne
řekl: „Tady máš baskytaru. Za jarní
prázdniny se na ni něco nauč. Za 14 dní
hrajeme.“
Prý dáváte svým kytarám jména.
Proč a jaká to jsou?
Vše, co nás obklopuje, má duši. Když tohle člověk připustí, není nikdy sám a
věci okolo něho ožívají. Mé baskytary
jsou živé bytosti. Proto mají jména: Romeo, Julie, R2, Slapper s přezdívkou
„Pohádka“ nebo Mr. Bassman. Jména
mi usnadňují komunikaci s nimi. A povídám si s nimi často. Po každém koncertě nebo zkoušce jim poděkuju.
Kolik v současnosti vlastníte baskytar?

Měl jsem jich šest a nyní čekám na další
dvě. Mám například šestistrunný model
Romeo a Julie od roku 1997, potom
mám barevnou čtyřstrunku Pohádku,
kterou využívám hodně s Krucipüskem.
Mám také nástroj, který umí midi, takže
pak zní třeba jako klávesy. Na každý
koncert beru čtyři kytary, pro různé potřeby potřebuji jiný nástroj. Každá tónina zní u rozdílných nástrojů jinak a využiji to ve studiu při nahrávání.

Dnes mám aparáty Eden. Pokud jde o
baskytary, spolupracuju s výrobci na jejich vývoji a to je jiný druh spolupráce
než třeba s distributory.

Julie si moc neužije

Jak vzpomínáte na své působení v
Anglii? Jak jste se tam dostal a co
jste tam dělal?
Vzpomínám na to kladně. Byla to dobrá
zkušenost. Měl jsem tam své koncerty,
hrál v klubech a festivalech. Sám i s kapelami. Nikdo mě neznal, nic ode mě neočekával, a já cítil svobodu. Byl jsem
sám pro sebe a bavil lidi svojí hrou. Nic
víc.

V rockové kapele asi bezpražcovou
Julii moc nevyužijete, že?
Krucipüsk má dělat akustický koncert,
tak tam si konečně zahraje. Julie u mě
kralovala hlavně za doby Lenky Filipové, ale nyní si moc neštrejchne, bude asi
naštvaná.
Kupujete si ještě někdy kytary,
nebo aparát? Nebo vše už dostáváte v rámci spolupráce s výrobci?
Vše v rámci spolupráce nedostávám.
Aparáty Ampeg jsem si například koupil a snil jsem o nich poměrně dlouho.

INZERCE

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
Fabia: 3,4–4,8 l/100km, 88–110 g/km

HNeD víte,
že přijížDí NĚKDo
zcela Nová ŠKoDa Fabia
Přijďte se podívat na opravdu výjimečný vůz, jakým je ŠKODA Fabia nové generace.
Svatý Martin letos přesedlal! Právě teď vám představujeme zcela nový vůz ŠKODA Fabia,
který je nepřehlédnutelný ve všech směrech. Strhne vaši pozornost atraktivním vzhledem
v designovém jazyku značky ŠKODA VisionC, ale tím to teprve začíná: 125 barevných kombinací,
bezkonkurenční prostor, až o 17 % úspornější motory, nekompromisní bezpečnost a moderní
technologie, které z nové Fabie dělají smartphone na kolech. Navštivte svého autorizovaného
prodejce ŠKODA a přesvědčíte se sami.

skoda-auto.cz

Ještě vydáváte audioškoly na baskytaru?
Ano vydávám, i když mám raději osobní výuku se žákem. Ne vše se na DVD
vejde. A nelze reagovat na potřeby jednotlivých žáků.

Prý jste i natáčel hudební klipy v Africe. O co přesně šlo?
Ano, v Guineji v hlavním městě Conakry. Byly to klipy ke skladbám „Between
Us“ a „In Your Hands“.

5+2 DOTAZY
Richard SCHEUFLER

Oblíbené jídlo? Syrové plátky
lososa.
Oblíbená barva? Modrá.
Oblíbená muzika? Dobrá, styl
nerozhoduje.
Oblíbené číslo? 7 a 9.
Oblíbený den v týdnu? Nerozlišuji
pracovní den ani svátek.
Chtěl byste být ženou? Nechtěl,
mají to těžší v životě. Snad jen mají
delší orgasmus než my chlapi.
V jakém městě byste chtěl žít?
Žiju v Praze a líbí se mi tu, stejně
jako se mi líbilo v Londýně.
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KRÁTCE
První víno ochutnáte
na ústeckém náměstí
ÚSTÍ NAD LABEM | V úterý 11. 11. si
nenechte ujít „Oslavy a degustace Svatomartinského vína“, které se uskuteční
na ústeckém Lidickém náměstí. Již od
od 11.11 hodin si budete moci ochutnat
první svěží letošní víno. Akce potrvá do
20.00 hodin a je součástí celorepublikové kampaně se zaměřením na propagaci
českých a moravských Svatomartinských vín.
(may)

Nový rektor ústecké
univerzity vybrán nebyl
ÚSTÍ NAD LABEM | Na jméno budoucího rektora si Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) bude muset ještě
počkat. Akademický senát univerzity totiž při prvních volbách ani v nejzazším
možném hlasování budoucí hlavu UJEP
nevybral. Akademiky tak čekají nové
volby. Po dvou kolech hlasování se souboj původně čtyř kandidátů zúžil na
duel stávajícího rektora UJEP Reného
Wokouna a děkana Fakulty umění a
designu Michala Kolečka. Ani v dalších
dvou kolech však nikdo z nich nezískal
potřebnou nadpoloviční podporu
40členného senátu.
(hrk)

Ústecko

V Telnici funguje obecní
rozhlas. Bez písniček
Starosta podkrušnohorské obce nechce prý tlampači
otravovat místní obyvatele nesmyslnými hlášeními.
Zatím nechal vysílat například sdělení, že se bude
konat očkování psů, nebo že bude zavřený tunel.

Musí vychytat mouchy

ONDŘEJ KŮS
TELNICE | V Telnici mají po letech
opět funkční rozhlas. Sloužit má hlavně
pro informování lidí o dění v krušnohorské obci. Přehrávání písniček nemá vedení vesnice v plánu.
„Vysílat chceme jenom příležitostně.
Nechci otravovat lidi nesmyslnými relacemi,“ říká starosta Rudolf Fiala o novém rozhlasu, který obecní kasu přišel
na tři sta tisíc korun a samospráva si na
něj vzala úvěr.
Fiala dodal, že hlášení budou obsahovat informace z Integrovaného záchranného systému a přehled různých události, které se budou v Telnici dít. „Vysílali
jsme hlášení o tom, že se bude konat očkování psů. Svolával jsem lidi na schva-
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Oslovení obyvatelé vesměs novinku
ocenili. „Minule hlásili, že kvůli uzavírce tunelů na dálnici D8 budou vesnicí
projíždět kamiony a že bychom si měli
dát pozor,“ kvitoval s povděkem jeden
z místních.

lování rozvojového plánu obce, takže si
myslím, že to opodstatnění má,“ tvrdí
Fiala.

Některým vadil v letních měsících zkušební režim, během nějž se provoz rozhlasu ladil. „Hrála v něm muzika, něco
do něj říkali, ale nedávalo to smysl.
Bylo to dost otravné, navíc to bylo dost
nahlas. Člověk chce mít na vesnici
klid,“ řekla jedna ze zdejších obyvatelek.
Rozhlas je bezdrátový. Úřad jej proto
nechal nainstalovat na sloupech veřejného osvětlení, které ve večerních hodinách baterku tlampače dobíjí. Dodavatel zařízení podle Fialy bude ještě u amplionů vychytávat mouchy. „Firma dostala zatím jen polovinu peněz. Druhou
půli dostane až po úplném zprovoznění.
Mělo by to být na konci roku,“ avizuje
starosta.

Klapky neplní svůj
účel, jsou zanesené
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1

Investorem stavby bylo Povodí Labe.
„Klapky pro nás čistí externí firma dvakrát ročně,“ přiblížil Jiří Mach ze státního podniku. Dodal, že jejich znečištění
nechá prověřit.
O Žižkovu ulici (jinak silnice II/613)
se stará Správa a údržba Ústeckého kraje a klapky jsou součástí vozovky. „Ačkoliv odvodnění komunikací jsou součástí komunikace, o které se stará správce komunikace, zpětné klapky jsou součástí protipovodňových opatření, o které by se měl starat magistrát,“ míní krajská mluvčí Magdalena Hanáčková.
Magistrát tuto povinnost odmítl. „Do
doby darování je výlučným vlastníkem
vybudovaných protipovodňových opatření Povodí Labe, které má právo s tímto též hospodařit,“ reagovala mluvčí
města Romana Macová.
Mezi protipovodňová opatření na levém břehu řeky patří ochrana proti dvacetileté vodě u dopravního uzlu pod Větruší. Další objekt stojí v linii železniční
trati od Mariánské skály podél obchodního centra Forum. A třetí stavbu představují hráze pro mobilní stěny pod tratí
v Krásném Březně.

„Linii protipovodňových opatření
tvoří podzemní konstrukce, mobilní protipovodňové zábrany, pevné stěny a zesílení železničního tělesa pro omezení
propustnosti podloží,“ vyjmenoval
všechny druhy ochrany Ladislav Merta
z Povodí Labe. Stavební akce přišla na
336 milionů korun, město se na ní podílelo 40 miliony.
Pravý břeh je již delší čas před dvacetiletou vodou chráněný. Střekovské nábřeží, které povodně ohrožují nejčastěji, chrání kilometr dlouhá mobilní bariéra. Před obytnou zástavbu se staví vždy
při riziku rozvodnění. Při loňských povodních hráz neodolala a voda se přes
ni přelila.

komerČnÍ PŘÍLoha

Ocenění z Křešic

Jako ocenění přístupu Ústeckého
k raje, účinné a r ychlé pomoci,
ale také osobního zájmu a účasti,
převzal hejtman Oldřich Bubeníček
če s t n o u m e d a i l i o b ce K ř e š i ce
z rukou starosty Václava Kovaříka.
Stejné poděkování včetně medaile
ob dr žel také ředitel k rajského
úřadu Milan Zemaník jako
p o děkování z a činnos t celého

úřadu.
V přátelském rozhovoru
s hejtmanem probrali také
uplynulé volební období a situaci
v obci po komunálních volbách.
Hejtman popřál starostovi úspěch
a vyjádřil přání setkat se např. při
prohlídce budovy obecního úřadu,
který prochází rekonstrukcí díky
dotaci od Ústeckého kraje.

Hlasujte do 15. listopadu
Již posedmé vyhlašuje Ústecký kraj
anketu Dopravce roku, v níž v y,
tedy cestující veřejnost, vyberete
dopravní společnost, která získá
na další rok tento prestižní titul.
Hlasovat v anketě můžete až
do 15. listopadu, a to zasláním
hlasovacích lístků, které pořadatel
zveřejňoval v Krajských novinách

ÚK, v okresních mutacích Deníku,
v t ý d e n í k u 5 +2 i v m ě s í č n í k u
Metropol, na adresu k rajského
úřadu a také jejich vhozením do
hlasovacích uren v informačních
k a n ce l á ř í c h d o p r avc ů . M o ž n o
hlas ov at t aké e l e k tro ni ck y na
krajském webu. Výsledky budou
vyhlášeny na začátku prosince.

Hlasujte v anketě Dopravce roku 2014 Ústeckého kraje
a získejte zajímavé ceny

Vyberte ze seznamu dopravců (uveden níže) maximálně 3 dopravce, s jejichž
službami jste v jednotlivých kategoriích nejvíce spokojeni a seřaďte od
prvního do třetího místa. Hlasovat můžete do 15. listopadu 2014.
Spolehlivost

Jednání dopravní obsluhy

1. ..............................................................

1. ..............................................................

2. ..............................................................

2. ..............................................................

3. ..............................................................

3. ..............................................................

Pohodlí a čistota dopravního prostředku Celkové hodnocení

1. ..............................................................

1. ..............................................................

2. ..............................................................

2. ..............................................................

3. ..............................................................

3. ..............................................................
Seznam dopravců Ústeckého kraje:
ČSAD Slaný a.s., BusLine a.s., Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, DP města
Děčína, a.s., ARRIVA Teplice s.r.o., DP měst Mostu a Litvínova, a.s., DP měst
Chomutova a Jirkova a.s, Autobusy KAVKA, a. s., DP města Ústí nad Labem a.s.,
Autobusy Karlovy Vary a. s., České dráhy, a.s., Vogtlandbahn-GmbH.
Možnosti hlasování:
1. Poštou – soutěžní lístek zašlete na adresu Krajský úřad Ústecký kraj,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Obálku označte
„DOPRAVCE ROKU 2014“
2. Na webových stránkách Ústeckého kraje – www.dopravceroku.cz
3. Odevzdáním anketního lístku na informačních místech u smluvních
dopravců Ústeckého kraje
Do slosování budou zařazeny pouze ty soutěžní lístky, které budou řádně
vyplněny všemi předepsanými údaji. Bližší informace o anketě a úplná pravidla
losování naleznete na internetových stránkách www.dopravceroku.cz.
Slosovací údaje
Jméno a příjmení:
Adresa bydliště: (ulice, město, PSČ)
Telefon:
Podpis *:
!Bez vyplněných údajů nelze lístek zařadit do losování!

Mediální partner

* Podpisem a odevzdáním tohoto anketního lístku udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů
a použitím telefonního čísla v rozsahu a způsobem dle článku 8. podrobných pravidel ankety Dopravce roku 2014.
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Dobrou školou je
Gymnázium Jateční

V budově krajského úřadu předala
náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová
f inanční šek y pro vítězné školy
v soutěži Dobrá škola vyhlašované
právě Ústeckým krajem. Soutěž letos
vyhrálo Gymnázium Jateční, trofej
a šek řediteli školy Alfrédu Dytrtovi
předal spolu s náměstkyní i hejtman
Oldřich Bubeníček.
Do soutěže se mohly zapojit školy,
k teré jsou zřizované Ústeck ým
krajem a byly hodnoceny např.
za úspěšnost ve vědomostních
soutěžích, za spolupráci s vysokými
školami a se zaměstnavateli, dále ve
vydavatelské činnosti.
Oceněné školy v soutěži Dobrá
školy Ústeckého kraje:
1. Gymnázium, Ústí nad Labem,
Jateční 22, 1 000 tis. Kč,
2. G y m n á z i u m , Te p l i c e , Č s .
dobrovolců 11, 750 tis. Kč,
3. Střední průmyslová škola, Ústí
nad Labem, Resslova 5, 500 tis.
Kč,
4. Podkrušnohorské gymnázium,
Most, ve výši 400 tis. Kč,
5. Hotelová škola, Obchodní
akademie a Střední průmyslová
š k o l a , Te p l i c e , B e n e š o v o
náměstí 1, 350 tis. Kč,
6. Gymnázium, Kadaň, 5. května
620, 300 tis. Kč,

Řediteli gymnázia Alfredu Dytrtovi
předává cenu Jana Vaňhová
spolu s hejtmanem Oldřichem
Bubeníčkem.
7.

Střední škola obchodu,
řemesel, služeb a Základní
škola, Ústí nad Labem, ve výši
250 tis. Kč,
8. Střední škola technická, Most,
200 tis. Kč,
9. V y š š í o d b o r n á š k o l a
ekonomická, sociální
a zdravotnická, Obchodní
akademie, Střední
pedagogická škola a Střední
zdravotnická škola, Most, 150
tis. Kč a
10. G y m n á z i u m J o s e f a
Jungmanna, Litoměřice,
Svojsíkova 1, 100 tis. Kč.

Autobusy Solaris pro
Dopravu Ústeckého kraje
Krajský radní
pro dopravu
Jaroslav
Komínek
spolu se
zástupci
příslušného odboru pok račuje
v kontrolních cestách do provozů
výrobců nových autobusů, které
nasadí krajští dopravci v rámci
Dopravy Ústeckého kraje od ledna
2015. Třetí návštěva, předcházející
by ly ve f irmách SO R Lib chav y
a IVECO Vysoké Mýto, proběhla ve

společnosti Solaris Bus & Coach S.A
v polské Poznani.
Krajská delegace si prohlédla celý
proces v ýroby vozidel pro dva
z dopravců Doprav y Ústeckého
kraje, společnosti ARRIVA Teplice
s.r.o. a BusLine a.s. Autobusy Solaris
zelené barvy v počtu 31 kusů budou
od ledna 2015 využívat cestující
v oblastech Teplicko, Ústecko a
Děčínsko. Z lotily zelených autobusů
Dopravy Ústeckého kraje nabízejí
nejvyšší kapacitu míst a nasazovány
budou na páteřních linkách.

Kriminalistika jako
téma výstavy
Putovní v ýstava K riminalistika
ve foto gr af ii, k ter á by la v l o ni
o t e v ř e n a v M u z e u Po l i c i e Č R
v Praze, se po několika zastaveních
ve městech ČR dostala také do
Ústeckého kraje. Ve čtvrtek 23. října
vpodvečer ji slavnostně otevřel
v prostorách teplického zámku, tedy
v Regionálním muzeu, radní
Ústeckého kraje Martin Klika. Díla
zachycují práci kriminalistických
techniků, technické prostředk y
používané v kriminalistice, stopy
z místa činu, reálné předmět y
i fotografie vytvořené
v laboratorních podmínkách.

Odborná nezávislá porota vybrala
padesát fotograií do expozice a určila
pořadí vítězů. Nejvyšší příčku obsadila
Jana Charouzková z Ústeckého kraje,
občanská zaměstnankyně krajské
policie, se snímkem Daktyloskopická
stopa trochu jinak.
Padesátka nejlepších fotografií je
v Regionálním muzeu v Teplicích
na Zámeckém náměstí
vystavena až do
14. prosince, a to ve
všední dny od 12 – 17
hodin, o sobotách
a nedělí vždy od 10 – 12
a 13 – 17 hodin.

www.kr-ustecky.cz
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Žijeme stále déle, peněz moc nepřibylo
ÚSTECKÝ KRAJ | Stačilo 25 let od revoluce a život a postavení seniorů v Česku
se v mnohém proměnily. Je jich mnohem více, žijí mnohem déle. A mají také
o něco více peněz.
Demografické údaje hovoří jasně muži oproti listopadu 1989 žijí průměrně o 7 let déle a mají šanci dosáhnout 75

let. Průměrná délka života u žen se prodloužila o 6 let na 81 let. Příčinou je
nejen lepší lékařská péče a medikamenty, ale také kvalitnější strava, lepší životní prostředí či aktivnější přístup k životu. Důsledkem prodloužení života je, že
zatímco v roce 1989 žilo v Česku 1,3 milionu lidí (13 procent obyvatel) nad 65

let, letos je to 1,83 milionu (17 procent).
Za zvýšením poměru seniorů v populaci
však stojí i skutečnost, že se rodí stále
méně dětí.
Ani v následujících letech demografové neočekávají výraznou změnu tohoto
trendu, který však s sebou nepřináší pouze ekonomické hrozby, ale také velké vý-

INZERCE

zvy, jak by se mohli lidé i ve vyšším
věku podílet na rozvoji společnosti.
Jako první na novou situaci zareagovali
obchodníci, kteří už několik let sestavují
balíčky produktů a služeb cílených přímo na seniory. Ti jich také rádi využívají, ovšem pouze v rámci svých možností. Reálně totiž mají k dispozici jen o desetinu více peněz než před 25 lety.
Senioři proto kvitují s povděkem i nabídky různých neziskových organizací,
seniorských klubů, ale i mnohých městských úřadů, které jim vycházejí vstříc a
poskytují jim bohatý kulturní program,
aktivizační projekty či další možnosti na
trávení volného času, hledání náplně
podzimu života i zapojení se do dění ve
svém okolí. Dobrým signálem pro celou
naši společnost je také to, že podobných
aktivit pro seniory sále přibývá.
(dv)

Elektrické vozíky pro seniory
a nejen pro ně.

KAM ZAJÍT
Najděte si klub seniorů
ve svém městě

SLEVA

40%

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

7

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

- Stabilní a bezpečné vozíky
- Snadné ovládání
- Možnost nastavit konstantní, bezpečně
nízkou rychlost jízdy
- Elektromagnetická brzda
- Jízda je možná i uvnitř budov, lze zajet do
výtahu i do bytu.
- Otočné sedadlo pro snadné vystupování.
- Prakticky nulové provozní náklady na ujetý kilometr.
- Bezkonkurenční ceny, dostupné pro každého.
- Možnost vyzkoušet na pobočkách.
- Prodejní a servisní zázemí velké firmy

Kompletní sortiment a informace na
Prodejny a servisy BG Technik cs, a.s.:
Praha 5
Liberec
U závodiště 251/8
Tanvaldská 1458
Tel: 720 694 944
Tel: 602 750 656

SELVO.cz

Ostrava
Výstavní 123/11
Tel: 602 457 141

Libice nad Cidlinou
Opolanská 350
Tel: 325 607 336

V každém větším městě fungují kluby,
kde se senioři setkávají a kde se mohou
věnovat společenským, uměleckým či
sportovním aktivitám.

ÚSTÍ NAD LABEM

Senior klub YMCA
Drážďanská 106, Krásné Březno
Tel.: 739 633 522 739 633 522
E-mail: orion@usti.ymca.cz
Senior klub Elixír
Masarykova 625/330
Tel.: 475 208 795, 608 084 082,
725 008 287
E-mail: elixiros@seznam.cz

DĚČÍN

Klub seniorů Zlatý podzim
Bezručova 656/21
Tel.: 737 767 860
E-mail: centrum@cssdecin.cz

LOUNY

Senior klub Louny
Přemyslovců 2206 (býv. rest. Luna)
Tel.: 605 214 704
E-mail: wilma.svobodova@seznam.cz

MOST

Klub seniorů v Mostě
Javorová 3107
Tel.: 476 448 199
E-mail: klub.senioru@gmail.com

Ústecký kraj
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Je nutné trávit čas aktivně,
radí seniorům psycholožka
Jak zvládnout přechod
do důchodu a
neupadnout v osamění?
Opřít se o rodinné
vztahy a zajímat se
o svět kolem sebe.

ideálně nefungují ani vztahy v rodině.
„Často se setkáváme se seniory, kteří
žijí osaměle. Nejčastěji je to tím, že jejich děti žijí daleko od nich a přestože
jim nabízejí, aby se za nimi odstěhovali, starší lidé to odmítají. Chtějí dožít
svůj život tam, kde byli zvyklí být po
celý život,“ vysvětluje psycholožka.
Kontakty s rodinou jsou potom sporadické a senioři tráví hodně času sami.
Někdy se však stane, že se vztahy s
rodinou z nějakého důvodu pokazily a
ani jedna strana neudělá nic pro jejich
nápravu.

MICHAL DVOŘÁK
ÚSTECKÝ KRAJ | Říká se, že nejšťastnějšími Evropany jsou němečtí důchodci. A nejde jen o to, že ve srovnání třeba s těmi českými jsou na tom ekonomicky mnohem lépe. Svůj volný čas si
ale dokážou - i díky penězům - patřičně
užít. Cestují po celé Evropě, navštěvují
lázně, sdružují se do spolků.
Také u nás však přibývá lidí v důchodovém věku, kteří nesní o posedávání
na lavičce a krmení holubů, ale snaží se
žít aktivně.
„Trend je zřejmý. Dnes mají senioři
pro aktivní trávení času více možností.
Akce pro ně pořádají například kluby
seniorů, ale také sociální odbory městských úřadů, a je evidentní, že senioři
těchto nabídek využívají,“ dokládá psycholožka Alena Dobišová.
Odborníci se shodují v tom, že přechod člověka z pracovního procesu do
důchodu je jednou z nejzásadnějších
změn v životě, která s sebou nese značná rizika. Změna denního režimu, přeru-

Neuzavírejte se doma

Stále více měst nabízí pro své seniory například sportovní vybavení v parcích, kde si mohou starší lidé zacvičit.
FOTO | ALEXANDR SATINSKÝ
šení zaběhnutých návyků, ztráta sociálních vazeb, to vše může nepřipraveného člověka uvrhnout do chaosu.
„Nejprve jsem si myslela, že si budu
v důchodu prostě jen užívat. Chodit na
procházky, číst knížky, na které jsem

neměla čas. Po několika týdnech jsem
ale zjistila, že mi strašně chybějí lidé,“
říká Růžena Černá z Teplic.
Právě pocit osamění může vyústit ve
stav, kdy se bude senior stále více uzavírat před okolním světem. Zvlášť, když

„Nejhorší variantou v této situaci pro
osamělého seniora je uzavírat se doma,
nemít sociální kontakty a to především
se svými vrstevníky,“ upozorňuje Dobišová, která vede Manželskou a
předmanželskou poradnu v Litoměřicích.
Nejčastěji se seniory řeší právě problémy týkající se vztahů v širší rodině,
především s dětmi.
Jak z toho ven? Otevřít se světu kolem sebe. Aktivní život totiž nabízí lidem příležitost k interakci s ostatními
lidmi, ale i se životním prostředím.
Lidé by i ve vyšším věku měli rozvíjet
své dovednosti a učit se novým. „Je nutné trávit čas aktivně, mít své koníčky.
Zkrátka pokud to zdravotní stav dovolí,
žít plnohodnotný život i v tomto věku,“
dodává Alena Dobišová.

INZERCE

5 DŮVODŮ,
PROČ BÝT U VZP
Klienti naší pojišťovny se vždy mohou spolehnout na:
komplexní zdravotní péči na území celé ČR
největší počet smluvních zdravotnických zařízení
celorepublikovou síť poboček VZP
beneﬁty pro všechny věkové skupiny
možnost on-line komunikace s VZP
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Půl roku v nekonečnu. „Vesmír
V 6 hodin ráno budíček,
ve 22 hodin večerka.
Na tom by nebylo nic
zvláštního, kdybyste
takový režim neprožívali
na oběžné dráze. „Půl
roku ve vesmíru vás
změní,“ říká astronaut
Alexander Gerst. Za pár
dní se vrací na Zemi.

a doslova životními souputníky, takže na
chvíle strávené s nimi tady na ISS nikdy
nezapomenu. A také na pohled na Zemi
shora. To změnilo navždy mou perspektivu pohledu na naši planetu,“ prohlásil.
Právě ze střediska v Oberpfaffenhofenu experti koordinují vědecké experimenty prováděné astronauty ve vesmírné laboratoři Columbus, která je součástí ISS. Mise Alexandera Gersta trvá
166 dní, jmenuje se Blue Dot a zahrnuje
více než 160 experimentů z oblasti biologie, fyziky, medicíny i dalších oborů.
Patří mezi ně například první použití
elektromagnetického levitátoru, který
na ISS dorazil v polovině srpna kosmickou lodí George Lemaître. Jde o pec,
která taví a nechává tuhnout kovové slitiny, aniž by se dotkly stěn nádoby.

„

LUCIE SÝKOROVÁ
OBERPFAFFENHOFEN | Po dobu šesti měsíců zažíval šestnáctkrát denně východ a západ Slunce. Z výšky 420 kilometrů pozoroval naši modrou planetu
ze všech stran a úhlů. Podílel se na více
než 160 vesmírných experimentech, nafotil a poslal na Zem stovky fotografií.
Již za čtyři dny se ale opět dotkne nohou pevné země. Německý astronaut
Alexander Gerst je součástí 40. a 41. expedice na Mezinárodní vesmírné stanici
(ISS), která obíhá Zemi od roku 1998
a je označována jako největší technologický projekt všech dob.
Původním povoláním geofyzik a vulkanolog je celkem jedenáctým Němcem ve vesmíru a třetím na ISS. Do astronautského programu ESA se přihlásil
v roce 2009 a uspěl mezi více než osmi
tisíci uchazeči. Na vesmírnou stanici ho
pak po téměř třech letech tréninku vynesla letos na konci května ruská loď
Sojuz, která startovala z kosmodromu
Bajkonur v Kazachstánu. A právě tam
se Alexander Gerst spolu s oběma kolegy z expedice vrátí z vesmíru již v pondělí 10. listopadu.

Je úžasné, že
můžete
malíčkem hýbat věcmi,
které na Zemi váží 200
kilogramů. Na druhou
stranu kapučíno musím
pít brčkem ze sáčku.

„

Co se týká
medicíny, jsme
takoví pokusní králíci.
Například chování těla
ve stavu beztíže velmi
připomíná symptomy
osteoporózy.
„Samozřejmě se těším. Chyběla mi
hlavně moje přítelkyně a rodina, ale
také pozemská zeleň. Možnost jít se jen
tak projít nebo zaběhat si do lesa,“ konstatoval Gerst minulý týden na své poslední videokonferenci z vesmíru, která
se konala v německém Oberpfaffenhofenu poblíž Mnichova.
„Ale jsou zároveň věci, které mi rozhodně budou chybět. S kolegy z expedice, Maximem Surajevem a Reidem Wisemanem jsme se stali skutečnými přáteli

Mladý německý vědec Alexander Gerst se do kosmického výcviku zapojil
teprve před pěti lety. Teď končí svou první misi ve vesmíru.
FOTO | FLICKER

ALEXANDER GERST
narodil se 3. května 1976 v Künzelsau
v německé spolkové zemi
Bádensko-Württembersko
■ je geofyzik a od roku 2009 člen oddílu
astronautů Evropské kosmické agentury
■ expedice 40/41 na Mezinárodní vesmírné
stanici je jeho prvním kosmickým letem
■ do vesmíru vzlétl přesně 28. května 2014
na palubě Sojuzu TMA-13M ve funkci
palubního inženýra lodi, společně
s Maximem Surajevem a Gregory
■

„V budoucnosti se díky těmto pozorováním mohou vyvinout nové materiály
pro letadlové turbíny nebo motory do
aut, které budou mnohem lehčí a zároveň robustnější,“ vysvětluje Gerst.
„Zabývali jsme se také výzkumem užitkových rostlin, které by mohly růst i v suchých oblastech a mohly by tak výrazně
přispět k zásobení oblastí trpících nedostatkem potravin. Co se týká medicíny,
jsme takoví pokusní králíci, provádíme
měření sami na sobě. Bereme si i krev, vyšetřujeme se ultrazvukem,“ usmívá se astronaut. Přispět by tím mohli například ke
zdokonalení léčby arteriosklerózy nebo
osteoporózy. „Způsob, jakým se tělo přizpůsobuje stavu beztíže, se velmi podobá
symptomům, které mají lidé trpící osteoporózou,“ podotýká Gerst.
Pozorování toho, jak hoří ve stavu
beztíže různé materiály, by zase mohlo
pomoci k výrobě nových typů hasicích
přístrojů nebo dokonalejších ohnivzdorných materiálů.

Byli jsme jako netopýři
Wisemanem. Po necelých šesti hodinách
letu se Sojuz spojil se stanicí ISS
■ od roku 1998 se účastnil výzkumných
prací, včetně expedic do Antarktidy
■ v letech 2001–2003 na Novém Zélandu
vyvíjel nové techniky sledování sopek s
cílem zdokonalit předpovědi jejich aktivity
■ při svém výzkumu navštěvoval aktivní
sopky po celém světě, zejména
v Antarktidě
Zdroj: Wikipedia

A jaký je vlastně život ve stavu beztíže?
„První dva dny jsem si připadal jako netopýr zavěšený u stropu,“ přiznává astronaut. „Ale pak už to bylo v pohodě,
člověk si zvyká neuvěřitelně rychle,“
dodává. Některé věci jsou podle něj
mnohem snazší, některé ale zase obtížnější. „Je úžasné, že můžete malíčkem
hýbat s věcmi, které na Zemi váží
200 kilogramů. Na druhé straně své odpolední kapučíno musím pít brčkem ze
sáčku, v hrnku by nedrželo,“ vypráví.

Česká republika

7. listopadu 2014 11

má intenzivní ořechovou vůni“
„Nemůžete si jen tak položit propisku, protože nezůstane ležet ani nespadne na zem, ale někam uletí. Člověk si
musí zvyknout na takovou novou logistiku každodenního života, aby předměty neztrácel. Ale na druhou stranu právě
tyto situace pro nás byly často důvodem
k pobavení,“ usmívá se astronaut. Rychle si prý zvykl i na spánek v prostředí
bez gravitace. „Budil jsem se první dvě
noci. Spíme ve spacáku v kabině o velikosti telefonní budky. Byl to samozřejmě nezvyk, když člověk procitne uprostřed noci a nemá kontakt s polštářem
ani s postelí… Ale myslím, že už čtvrtou noc jsem prospal tvrdě jako doma,“
vzpomíná.

Místo sprchy ubrousky,
záchod nahrazuje vysavač
Specifické podmínky mají kosmonauti
i ohledně hygieny a stravy. Sprcha na
palubě vesmírné lodi není, k dispozici
jsou jen ubrousky nasáklé vodou.
K mytí vlasů se používá speciální bezoplachový šampon. Záchod funguje jako
vysavač, přičemž každý má vlastní
trychtýř, který se připojuje na odsávací
hadici. „Sůl a pepř máme jen v tekuté
formě, posypat si jídlo není možné, zrníčka by na jídle nedržela a odlétla by,“
podotýká Gerst. Zatímco trouba na
ohřev jídla součástí vesmírné „kuchyně“ je, ledničku na ISS nemají.
Všední den na palubě vesmírné stanice má svůj přísný režim. „V šest ráno
vstáváme a začíná zhruba dvanáctihodinový pracovní den. Večer pak máme
vždy tak hodinu čas, kdy můžeme psát
e-maily, telefonovat se svou rodinou
a podobně. Spát chodíme kolem dvaadvacáté hodiny. Je to vlastně podobný
průběh dne jako na Zemi. Snad s tím
rozdílem, že je mnohem hezčí výhled z
okna,“ zamýšlí se astronaut s úsměvem.

„

Odsud shora
vidím, jak je
naše planeta krásná, ale
zároveň zranitelná.
Země je naše vesmírná
loď, a když se zničí, je
s námi konec.
Výhled je podle něj slovy nepopsatelný. „Takový orbitální východ Slunce
nebo polární záře dokážou člověka dojmout k slzám, i když to viděl již stokrát,“ přiznává Gerst, z nějž se ve vesmíru stal i vášnivý fotograf. Stovkami
úchvatných záběrů Země shora, kterými pravidelně zásobuje sociální sítě,
nadchl tisíce fanoušků svých profilů na
Facebooku i Twitteru.
K povinným činnostem na palubě ale
patří i přízemnější věci jako úklid.

Výhled na Zemi z Mezinárodní vesmírné stanice změnil Alexandru Gerstovi jeho vnímání světa. „Země je obrovsky
zranitelná. Když se zničí, je s námi konec,“ varuje astronaut.
FOTO | FACEBOOKOVÝ PROFIL ALEXANDRA GERSTA
K tomu bývá vyhrazena sobota. „Strávili jsme tím vždy tak půl dne. Klasický
domácí úklid, s vysavačem a hadrem,“
popisuje Gerst.
Kondici si kosmonauti udržují cvičením zhruba dvě hodiny denně. Jinak by
jim ve stavu beztíže hrozil úbytek svalové hmoty i kostní tkáně. Jak s humorem
informoval Alexander Gerst své fanoušky na Facebooku minulý týden, uběhl
na běžeckém pásu za 35 minut
16 300 kilometrů. ISS totiž obíhá Zemi
rychlostí 28 000 km/h.
Co se týká zásob, je kosmická stanice
závislá na pravidelných dodávkách jídla, vzduchu, vody i vědeckého vybavení a náhradních dílů ze Země. 41.expedice měla během svého půlročního pobytu asistovat při příletu a vykládce šesti
zásobovacích lodí. Nakonec jich ale
bylo jen pět. Nosná raketa Antares, která měla minulé úterý vynést do vesmíru
zásobovací kosmickou loď Cygnus, totiž explodovala šest sekund po startu.
(Více o události v boxu vpravo.)

Čichněte si k vesmíru
Jedním z překvapivých okamžiků pro
německého astronauta bylo to, že
vesmír je možné vnímat i čichem.
„Ano, vesmír skutečně voní. Na tom se
shodnou všichni astronauti. Je to taková
velmi intenzivní, jakoby ořechová
vůně,“ popisuje Gerst, který si na začátku října vyzkoušel i výlet do volného
vesmíru. Během šestihodinového pobytu mimo svůj vesmírný domov zvládl
spolu s kolegou Reidem Wisemanem

Zásoby shořely
Soukromá americká raketa
Antares, která startovala 28. října
2014 z komerčního kosmodromu
ve Virginii, měla k Mezinárodní
vesmírné stanici dopravit zásoby
potravin i 725 kilogramů
vědeckého materiálu určeného
mimo jiné k chemickému rozboru
meteorů. Několik sekund po startu

však ze zatím neznámých příčin
explodovala a zřítila se.
Šlo o první nehodu od doby, kdy
NASA svěřila dopravu nákladů na
ISS soukromým firmám. Posádka
ISS, do níž patří i Alexander Gerst,
byla o nehodě informována, stejně
jako americký prezident Barack
Obama. NASA ujistila, že pro
posádku událost nepředstavuje
bezprostřední hrozbu nedostatku
zásob. „Nebyl tam žádný náklad,
jenž by byl naprosto klíčový,“ řekl
William Gerstenmaier z vedení
NASA.

namontovat zvenku na ISS chladicí
pumpu, která v podmínkách gravitace
váží 350 kilogramů.
Zatímco na Zemi panuje mezi mocnostmi Amerikou a Ruskem napětí, na
palubě ISS je mezi astronauty z těchto
zemí atmosféra přátelská a nekonfliktní.
I za to dostali minulý týden Cenu vestfálského míru. „Znali jsme se všichni již
déle než dva roky před začátkem mise,
protože jsme společně trénovali. Víme
o sobě proto dobře, co koho dokáže rozladit, a takovým situacím zkrátka předcházíme,“ popisuje Gerst recept na prevenci „ponorkové nemoci“. Naopak si
prý užili i řadu humorných situací. Například při sledování letošního Mistrovství světa ve fotbale přišli Gerstovi američtí kolegové Reid Wiseman a Steven
Swanson o vlasy. Prohráli totiž sázku
ohledně výsledků fotbalového utkání,
při němž Němci porazili Američany 1:0.
Alexander Gerst zůstává i přes své výjimečné poslání skromný chlapík.
„Jsem úplně normální člověk, který měl
to neuvěřitelné štěstí, že dostal příležitost a ocitl se v pozici, díky níž může
vnímat svět jinýma očima,“ říká.
„Na Zemi má člověk pocit, že je obrovská a její zdroje jsou nevyčerpatelné.
Odsud shora vidím, jak je naše planeta
krásná, ale zároveň malá a zranitelná,
a jak tenkou má atmosféru. To je vlastně jen tenká vrstvička mlhy nad zemským povrchem... Země je naše vesmírná loď, a když se zničí, je s námi konec
– na to bychom neměli zapomínat,“ zdůrazňuje německý astronaut, který už
příští týden poletí domů.
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„Úspěch Vína mi vyrazil dech“
Frontman kapely Chinaski Michal Malátný vytvořil největší hit podzimu a kvůli kalendáři se stal autistou

Na to ale asi nejste v kapele zvyklí,
poslouchat a čekat, až vám někdo
řekne, jak si co představuje…
To nejsme, ale na druhou stranu je to devátá deska, vyzkoušeli jsme už leccos,
a tak jsme to tentokrát zkusili zase jinak. A když teď slyším výsledek, připadá mi to skvělé.

VERONIKA MÜLLEROVÁ
PRAHA | Muzikant Michal Malátný má
za sebou hodně rušné období. Po extrémně nabité festivalové sezoně se s kapelou Chinaski po čtyřech letech pustil do
nahrávání nového alba, zažívá nečekaný
úspěch s vinařskou písní na zakázku a k
tomu se na chvíli vžil do kůže autisty.

Myslíte si, že album Rockfield má na
to být nejlepším albem kapely Chinaski?
Mám pocit, že se nám povedlo udělat
konečně dospělé, suverénní album, které jako celek drží pohromadě. Když točíte desku, tak víte, že některé písničky
nikdy nebudete hrát, protože jsou svým
způsobem výplň. Máte na ni vytipované
dva tři singly. Ale tentokrát je to jiné.
Napsali jsme asi čtyřicet písniček, ze
kterých jsme jich na desku vybrali deset. A kromě jedné, která je hodně tvrdá, může být kterákoli hitem do rádia,
což je krásný pocit.

Píseň Víno, která zní ze všech rádií,
vznikla přímo pro seriál Vinaři. Jak
se vám píše na konkrétní zadání?
Kdykoli jsem dělal nějakou píseň na zakázku, nedopadlo to dobře. Takže jsem
k Vínu přistupoval hodně pesimisticky.
Zadání bylo jednoduché: Chceme veselou lehkou letní písničku o tom, že Pražáci jedou kalit na Moravu. To jsem naplnil a tím to pro mě skončilo. Pak mi vyrazilo dech, jaký ta píseň měla úspěch.
Právě, nakonec se objevila i na nové
desce Rockfield, která před nedávnem vyšla.
Vůbec na ní původně neměla být, jenže
byla opravdu úspěšná. Souhlasil jsem
leda s tím, že bude deset nových písniček Chinaski, pak tři minuty ticho
a jako bonus pod čarou dáme Víno. Nakonec ale, když jsme desku dodělali a řešili jsme pořadí, kupodivu jsme zjistili,
že ta píseň není úplně odjinud a že mezi
ostatní docela zapadá.
V písničce zpíváte, že máte rád
víno. Je to pravda?
Ano, a moje žena tvrdí, že až moc.
(smích) Mám moc rád červené víno, čím
silnější, tím lepší. A kluci v kapele mi vysvětlili, že taková domácí moravská slivovice je lék, takže to občas taky můžu.
Kromě nového alba jste se také stal
jednou z tváří kalendáře na podporu lidí s autismem. Proč?
Vzniklo to tak, že jsem účinkoval
v Městském divadle v Karlových Varech ve hře Chvála bláznovství aneb Elling Kjell. To je příběh dvou autistů, kteří se postupně snaží začlenit do normálního života. Když jsme
hru zkoušeli, tak jsem se
o autismu snažil co nejvíc dozvědět. Četl jsem
třeba úžasnou knihu Netopýři a pestrostíni, kterou napsal autista. Hru
jsme pak hráli úspěšně
několik let, a právě proto
jsem se postupně dostal
k organizaci APLA, která pomáhá lidem s autismem a kalendář vydává.
Dá se podle vás lidem
s touto diagnózu skutečně pomoci?
Je to těžké, protože kaž-

Kalendář pro rok 2015 na podporu lidí s autismem ozdobila i tato fotografie
Michala Malátného.
FOTO | JANA HOZOVÁ PRO APLA
dý z nich je jiný. Každý potřebuje jedinečnou péči. Někdy to sice vypadá beznadějně, ale rozhodně to smysl má. Pokud máte možnost pomoci zlepšit někomu životní podmínky, je to bez debat.
S kapelou letos slavíte dvacáté výročí, k němuž jste si nadělili novou desku. Proč jste ji natáčeli ve Walesu?
Loni na podzim jsme se seznámili s
velšským producentem Gregem Haverem, který tu s námi udělal dvě bonusové
písničky na naši výběrovou desku. A ty
dvě písně, Stížnost a Hlavolam, dopadly
tak dobře, že jsme Grega ukecali, aby
s námi natočil celou desku. A on řekl:
„Ano, ale ne v Praze. Tady jste doma, vodíte děti do školky, pořád vám někdo
volá. Já si vás odvezu k sobě domů do
Walesu, kde je takové pěkné studio na
venkově, jsou tam jenom krávy a ovce, a
tam z vás dostanu to nejlepší.“

Nešlo o ledajaké místo. V Rockfield
Studios, po kterých jste desku i pojmenovali, nahrávali třeba legendární Queen nebo Coldplay…
Ano, dokonce první, co mají na webu,
jsou úvodní verše Bohemian Rhapsody
od Queenů a je tam hrdě napsáno, že
tato píseň vznikla právě v tomhle studiu. Je příjemné sedět na stejném gauči
jako Ozzy Osbourne. (smích)
V čem byla spolupráce s britským
producentem jiná?
Zatím vždycky, když jsme točili desku,
byla celá kapela nalezlá v režii a všichni
jsme do toho žvanili. A ono je to někdy
kontraproduktivní. Tentokrát jsme prostě
odjeli na čtrnáct dní do toho krásného Walesu, kde jsme se plně oddali do rukou
Grega Havera. Seděli jsme na dvorku a
Greg vždycky jen vyšel ven a řekl: „Ty a
ty pojďte a vy ostatní máte volno.“

Chtěli byste příště nahrávat opět
v cizině?
Ve studiu na zdi visel novinový článek
o deseti nejslavnějších studiích světa
a mezi nimi bylo jedno na Jamajce, kde
natáčeli i Rolling Stones. Takže jsme si
v té euforii řekli: „Rockfield je super –
krávy, koně, ovce… Ale přece jenom,
vylézt ze studia a být na pláži, to by
bylo úplně nejlepší.“ (smích)
Říkal jste, že jste napsali nějakých
čtyřicet písní a na desku jich použili
deset. Nemáte tedy už dost materiálu na tu příští?
Ne, ty písničky vypadly proto, že nejsou dobré.
To je spousta práce, která přijde vniveč…
Máme v tomhle opravdu velkou spotřebu. Většina písniček jde do šuplíku. Ale
kdykoli z něj něco vytáhneme a snažíme se to udělat, snad nikdy to nedopadne. Nejlíp fungují písně, které vzniknou
v ten první moment.

Kromě Michala Malátného se v novém kalendáři na podporu lidí s autismem objevili i herec Jiří Langmajer,
moderátorka Adéla Gondíková nebo zpěvák Marek Ztracený.
FOTO | JANA HOZOVÁ PRO APLA

Je to nezvratné pravidlo, že šuplíkové texty nikdy nespatří světlo světa?
Například před lety
jsme se rozhodovali
mezi dvěma podobnými
písničkami, obě byly
dobré. Nakonec ta, kterou jsem napsal já, vypadla. To byl ten výjimečný případ, kdy jsem
ji vytáhl ze šuplíku a dal
ji Karlu Gottovi. Jmenuje se Pondělí a je na jeho
poslední desce, což mě
nadchlo.
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Pohlreich v týdeníku TÉMA:
„Nejsem žádné monstrum“
ČR | Postrach české
gastronomie s nevybíravým slovníkem. Tak
většina národa vnímá
kuchaře Zdeňka Pohlreicha (57). On sám se ale považuje
za pohodáře, který prostě jen občas vybouchne. „A asi mám i nějaký herecký
a komediální talent,“ říká ve velkém rozhovoru pro týdeník TÉMA, který dnes
vychází.
Teď si Pohlreich zahraje i v seriálu.
„Už jsme tu scénu točili. V seriálu Vinaři hraju bratra jednoho blbého policisty,“ říká. Za
sebou už má i dabing.
V seriálu Simpsonovi
daboval svůj předobraz – drsného britského televizního kuchaře Gordona Ramsayho. „To je můj největší životní úspěch. Kdo
nebyl v Simpsonech,
jako by nebyl. Už se
mi v životě asi nic většího nepovede,“ směje se Pohlreich.

Ramsay je podle Pohlreicha v reálném životě jiný než ve svém drsném pořadu. A stejně to má i jeho český následovník. „Všichni ze mě dělají monstrum a říkají, že jsem buhvíjaký hulvát.
Většina z nich mě ale soudí pouze podle
toho, co vidí v televizi, a neuvědomuje
si, že je to pouze role. I když že bych
byl zase úplný beránek, to ne. Tak vzteklý, jak jsem býval, už ale nejsem,“ ujišťuje známý kuchař.

Certiikovaný KOMÍN

lehký, levný, kvalitní
8 m, 160 mm za 12 980 Kč včetně DPH
8 m, 200 mm za 13 450 Kč včetně DPH

Izolace z minerální vaty

Tel.: 734 104 501

www.primako.cz

Získejte 100 000 Kč
za cenu 1 899 Kč měsíčně
V
Volejte
zdarma
na nonstop linku
n

* Jaké jídlo vaří rodině? A proč nedělá českou kuchyni?
* Jde v pořadu „Ano,
šéfe!“ o předem napsanou roli?
* Čím se mu v padesáti změnil život a jaký
tehdy zažil strach?
* Co prozradil o manželce a o potomcích?
Na to vše odpovídá
Zdeněk Pohlreich ve
velkém rozhovoru
pro dnes vycházející
týdeník TÉMA.

doprava zdarma

8
800
700 767

Při výši úvěru 100 000 Kč, výši splátky 1 899 Kč, počtu splátek 84 a lhůtě splatnosti 15. 8. 2021 je úrok 14,35 % p. a., RPSN
15,4 %, celková částka splatná spotřebitelem 159 516 Kč. Splátka neobsahuje poplatky za volitelné doplňkové služby.
Uvedené hodnoty jsou spočítány při datu poskytnutí 15. 8. 2014 a se splatností dalších splátek vždy k 15. dni v měsíci
počínaje 15. 9. 2014. Každá žádost o úvěr je posuzována individuálně a může se od prezentované lišit. Nejedná se
o nabídku či veřejnou nabídku a platí při splnění podmínek Home Credit a.s. do 15. 9. 2014. Při schvalování úvěru může být
využito dotazování se do úvěrových registrů SOLUS a Nebankovního registru klientských informací. Více informací, včetně
informací o registrech najdete na www.solus.cz, www.cncb.cz a www.HomeCredit.cz.

INZERCE

Pojišťovací poradna - pojištění odpovědnosti silničního dopravce
Jsme začínající dopravní ﬁrma. Máme povinnost uzavřít pojištění
odpovědnosti silničního dopravce za škodu na přepravovaném nákladu?
Martin K., dopravce

Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti silničního dopravce za škodu na
přepravovaném nákladu v České republice z žádného zákonného ustanovení
nevyplývá. S ohledem na stupeň rizikovosti činnosti silničního dopravce
je však toto pojištění pro odpovědnou společnost či ﬁrmu podnikající
v tomto oboru nutností. Navíc je běžnou praxí, že ze strany zadavatelů či
objednavatelů přeprav, tj. odesilatelů či příjemců, je před započetím přepravy
požadováno doložení certiﬁkátu o pojištění odpovědnosti silničního
dopravce. Pokud tento certiﬁkát dopravce nepředloží, nebude mu provedení
přepravy zpravidla svěřeno.
Za účelem provádění některých přeprav využíváme služeb dalších
dopravců, např. když nemáme volnou kapacitu dopravní techniky.
Odpovídáme odesilateli za případnou škodu na nákladu, i když náklad
není přepravován naším vozidlem?
Michal D., spediční přepravce
Pokud je mezi dopravcem a odesilatelem uzavřena přepravní smlouva,
odpovídá tento dopravce za škodu na nákladu vůči odesilateli, jako by přepravu
prováděl sám. A to, i když pro přepravu využije služeb dalšího dopravce tzv.
subdopravce či také poddopravce. Odesilatelé se s požadavkem na náhradu
škody v případě, že vznikne, obracejí na svého smluvního partnera, hlavního
dopravce, nikoliv na subdopravce. Hlavní dopravce má vůči subdopravci
právo následně požadovat náhradu této škody.
Riziko škod způsobených subdopravci lze zahrnout do pojistného krytí.
Pojišťovna hlavního dopravce v takových případech vymáhá sama škodu

na subdopravci. Nese i náklady případného neúspěšného vymáhání nároku.
K tomu může dojít v případech, kdy subdopravce je nedostatečně pojištěn
a nemá dostatek ﬁnančních prostředků k tomu, aby vzniklou škodu uhradil.
Naše společnost se zabývá zasilatelstvím. Odpovídáme v případě
této činnosti za škodu, která vznikne vinou konečného dopravce na
přepravovaném nákladu?
Jana K., ﬁnanční ředitelka
V případě, že je přeprava obstarávána tzv. čistým zasilatelem, který
s odesilatelem uzavřel nikoliv přepravní, ale zasilatelskou smlouvu, je
odpovědným za vzniklou škodu konečný dopravce, na kterého by se měl se
svým nárokem odesilatel přímo obrátit.
Současná praxe je ale mnohem složitější a často dochází při rozlišování
právního vztahu dopravce a právního vztahu zasilatele vůči odesilateli ke
sporům. Drtivá část zasilatelů uzavírá s odesilatelem přepravní smlouvy, účtuje
náklady za celé provedení přepravy, nikoliv pouze za její obstarání. V těchto
případech se jedná o tzv. nepravého zasilatele, který nese odpovědnost jako
dopravce. Odpovídá odesilateli za škodu, která na nákladu během přepravy
vznikla s tím, že ji může následně na konečném dopravci nárokovat.
O jaká rizika lze rozšířit základní pojištění odpovědnosti silničního
dopravce?
David M., dopravce
Oblast pojištění odpovědnosti silničního dopravce je poměrně obsáhlá
a právní vztahy z ní vyplývající komplikované, a proto doporučujeme využít
služeb pojišťovacího makléře, který se této problematice dlouhodobě věnuje
a bude schopen ohodnotit rizika a nastavit rozsah pojištění tak, aby pokrýval
možná rizika konkrétnímu dopravci “na míru”.
Martin Martan, ředitel pobočky Plzeň RESPECT, a.s. a specialista na pojištění přepravy

www.respect.cz
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Texas vyměnil za českou ves.
Důvod? Šikovní lidé a dřevo
Tři tisíce hodin ruční
práce trvalo Paulu
McNultymu vytvoření
kopie legendárního
Brahmsova piana.
Věnoval tomu dva roky.
Teď hudební nástroj míří
ze středočeského
Divišova do Austrálie.

„Navíc u vás žijí velmi šikovní lidé,“
doplňuje Paul, který přitom ukazuje na
zlatavá kolečka od klavíru. „Dělali je
zdejší řemeslníci. Když nám totiž dojdou nápady, Češi si vždycky umí nějak
poradit,“ oceňuje.
Když se McNulty dozví, že bude nutné novou repliku nafotit pro potřeby
článku, zvážní. Pečlivě obejde celý nástroj a pak požádá o chvíli strpení. Něco
se mu na něm nejspíš nelíbí.
Slova se ujímá Viviana. „Je velmi
pečlivý. Nedávno jsme byli s naším klientem ve vídeňském autosalonu s luxusními vozy. Paul nezahálel – vytáhl
šupleru a proměřil mezery u jedné z karosérií. Udivenému prodejci pak řekl,
že se šířka spár na koncích liší o půl milimetru, a že kdyby tak odflákl své klavíry, nikdo si od něj nic nekoupí.“
Paul se mezitím vrací se štípacími
nůžkami. „Musím odstřihnout kousek
lanka, které zůstalo zde – mezi pedály,“
vysvětluje. Po odstranění stěží viditelného přebytečného drátku je už možné
repliku fotografovat.

ONDŘEJ GRYM
DIVIŠOV | Rodilý Texasan Paul McNulty se před devatenácti lety přestěhoval do Česka. Důvod? Kvalitní dřevo na
výrobu replik historických nástrojů. Právě teď vytvořil jeden ze svých nejlepších – kopii Brahmsova klavíru Streicher 1868.
„Výroba klavírů je dřina,“ říká McNulty, jehož nástroje už znají po celém
světě. Po pár minutách v jeho „království“ dobře víme, o čem mluví. V dílně
v Divišově na Benešovsku totiž právě
společně zvedáme kus masivního dřeva. A pak ještě jeden. Pomocníci, které
k této práci ve všední dny využívá, mají
zrovna volno.
Je to fuška. Paul se mě snaží instruovat hlavně česky. Když mu však začne
docházet slovní zásoba, přejde
s omluvou k angličtině. „Česky jsem se
za ta léta, co jsem v Divišově, musel naučit. Aspoň trošku. Nemohl jsem si přečíst noviny, ani českou knihu,“ vysvětluje. Obsah tuzemského televizního zpravodajství mu ale stejně pořád uniká.
„Ale i to jednou zvládnu,“ směje se.
Dílnu prozatím opouštíme. Jdeme se

Klavír za statisíce euro
Viviana Sofronitsky si užívá hru na klavír, který po dva roky v potu tváře
vyráběl v pozadí stojící Paul McNulty.
FOTO | ONDŘEJ GRYM
podívat na nejnovější Paulovu chloubu
– kopii Brahmsova klavíru Streicher
1868. „Dělal jsem na něm dva roky. Celkem jde o tři tisíce hodin ruční práce,“
vysvětluje s tím, že jde zatím bezesporu
o nejlepší klavír, který kdy vytvořil.
„Jeho zvuk je ohromný,“ říká.
S replikou je velmi spokojena i Paulova partnerka, klavírní virtuoska Viviana
Sofronitsky. „Je to jedním slovem nádhera. Barvu tónů a jejich hloubku a rozsah ani nemám s čím srovnat,“ rozplývá

se Viviana, která hbitě prohání prsty po
klaviatuře.
„Brahmsovy skladby jsem nikdy nehrála. K žádnému nástroji mi neseděly.
Až na tento. Zní opravdu perfektně,“ vysvětluje klavíristka.
Jako na všechny kopie historických
pian, i na tuto použil Paul dřevo ze Šumavy. „Máme to tam kousek. A vždycky se zde dá vybrat to pravé dřevo,“ prozrazuje Viviana jeden z důvodů, proč
spolu před lety zakotvili právě v Česku.

V Divišově se Paulův nástroj příliš dlouho neohřál. Krátce po reportáži zamířil
na krátké koncertní vystoupení do Prahy.
Poté se piano vydalo za zákazníkem do
Austrálie. „Byl to ten nejlepší klavír, na
který jsem kdy hrála a který kdy Paul udělal,“ rozplývá se Viviana Sofronitsky.
K podobně kvalitnímu hudebnímu nástroji se podle svých slov dostává jen
velmi zřídka. Jeho cena je totiž obrovská. „Pohybuje se ve statisících eur,“
upřesňuje Paul, který má pro Vivianu
jedno překvapení. „Už dělám na jeho
další kopii. Nový klavír bude určený
hlavně pro ni,“ plánuje řemeslník.

INZERCE

až
Za poctivé splácení Vás

každý rok odměníme!

splátek
zpět

Čím více splátek splatíte, tím víc Vám jich vrátíme.

Zavolejte si zdarma o telefonní půjčku na nonstop linku 800 321 821
Počet vrácených splátek je závislý na délce splácení úvěru. Při výši úvěru 100 000 Kč, výši splátky 1 899 Kč, počtu měsíčních splátek 84 a lhůtě splatnosti 15. 10. 2021 je úrok 14,36 % p. a., RPSN 15,4 %, celková částka splatná spotřebitelem 159 516 Kč.
Splátka neobsahuje poplatky za volitelné doplňkové služby. Uvedené hodnoty jsou spočítány při datu poskytnutí 15. 10. 2014 a se splatností dalších splátek vždy k 15. dni v měsíci počínaje 15. 11. 2014. Každá žádost o úvěr je posuzována individuálně
a může se od prezentované lišit. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku a platí při splnění podmínek Home Credit a. s. do 15. 11. 2014. Při schvalování úvěru může být využito dotazování se do úvěrových registrů SOLUS a Nebankovního registru
klientských informací. Více informací, včetně informací o registrech najdete na www.solus.cz, www.cncb.cz a www.HomeCredit.cz.
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TELEVIZNÍ
program

Rozlučka se svobodou
před vstupem do manželství je oblíbenou tradicí. Na Pařbu ve Vegas,
která se poněkud
zvrhla, ale její účastníci
nikdy nezapomenou.
■ Petr Jiříček
Dva dny před svou svatbou odjíždí
Doug s kamarády Philem, Stuem a budoucím švagrem Alanem na velkolepou párty
do Las Vegas. Když se ale ráno probudí
s třeštící hlavou a kocovinou, zjistí, že si
vlastně vůbec nic nepamatují. Jejich
luxusní hotelový pokoj se proměnil
k nepoznání - a především se ztratil
samotný ženich. Pánové musejí dát hlavy
dohromady a pomocí různých záchytných
bodů se krok po kroku pokusit zjistit, co
všechno v noci prováděli a kde naposledy
viděli Douga, kterého je třeba co nejrychleji dopravit do Los Angeles na svatební
obřad... „Opít se a skončit na zemi vedle
hromady prázdných flašek je celkem
běžné,“ říká režisér snímku Todd Phillips.
„Jenže my jsme chtěli natočit film o kocovině všech kocovin, a tak jsme museli
udělat krok dál. Přemýšleli jsme proto, co
se může dít během té nejšílenější noci,
jakou člověk může prožít a současně přežít tak, aby o ní ještě mohl vyprávět.“
Zároveň ale uznává, že i tak může děj
komedie ve srovnání s některými skutečnými příběhy rozluček se svobodou působit jako slabý odvar. Nejen proto o dva
roky později natočil volné pokračování Pařbu v Bangkoku (uvede Nova 22. 11.).
Kdy a kde: Nova, 8. 11., 23.05

sérum pravdy

kresby | štěpán mareš

číslo 55

sobota 8. listopadu 2014
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ČT1
6.00

Herbář 6.35 Bláznivé lásky (45/52)
7.35 Na cestě po Antsirananě 8.00
Gejzír 8.30 Po stopách hvězd 9.00
Dlouhá míle (3/6) 10.15 Všechnopárty
11.10 Otec Brown (10/10)

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Drátařík a hruška moudrosti
Pohádka (ČR, 2003)
O líné Nitce a prstýnku s rubínem
Pohádka (ČR, 1984). Hrají
V. Preiss, M. Hudečková a další
Ranč U Zelené sedmy
Jak jsme závodili. Komed. seriál
(ČR, 1998). Režie M. Balajka
Zlaté dno
Komedie (ČR, 1942)
Čtyři sluhové a čtyři mušketýři
Komedie (Fr., 1973)
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování loterie Euromiliony

14.00
14.30
15.00
16.35
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
INZERCE

SOUTĚŽNÍ

Fair Credit | FAJN půjčka

půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč

www.5plus2.cz

ČT2
6.00

Raníček 6.05 Atlas zvířat 6.40 Babar
7.00 Malý princ 7.30 Studio Kamarád
9.00 Náš venkov: A kde nakupujete
vy? 9.30 Putování za muzikou 9.55
Folklorika 10.20 Krásy evropského
pobřeží: Úžasná místa starého kontinentu 10.30 Bedekr 10.55 Tajemství
mrtvých mužů: Americká tajná válka
11.45 Druhá světová válka v barvě:
Kruh se uzavírá

12.35 Babylon
13.00 Bornholm mimo sezonu
13.30 Šumné stopy: Argentina Estanislao Kocourek
14.00 Harvey
Komedie (USA, 1950). Hrají J. Stewart, J. Hullová, P. Dowová a další
15.40 Bohové a mýty staré Evropy
16.00 Auto Moto Revue
16.30 Kamera na cestách: Řecko
v rytmu buzuki
17.25 Zázračná planeta: Kouzla přírody
18.15 Příběhy neobyčejné energie
18.45 Večerníček
18.55 Obří mosty (3/3)
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce

DETEKTIVKA

ČTĚTE NÁS

Nova
6.15
6.25
6.55
7.25
7.50
8.20
8.50

11.00
11.45
12.00
13.40
15.15

16.55
17.15
18.05
18.45
19.30

Oggy a Škodíci
Želvy Ninja VII (26)
Návrat do budoucnosti II (22)
Legendy Chima (29)
Tom a Jerry III (6)
Tučňáci z Madagaskaru II (11)
Návrat do budoucnosti 2
Sci-fi film (USA, 1989). Hrají
M. J. Fox, Ch. Lloyd, E. Shueová,
L. Thompsonová a další
Koření
Rychlovky Ládi Hrušky
Rodinné trampoty oficiála Tříšky
Komedie (ČR, 1949)
Výměna manželek IV
Baba na zabití
Komedie (USA, 2003). Hrají
D. Barrymoreová, B. Stiller,
E. Essellová, J. Theroux, J. Remar
a další. Režie D. DeVito
Tipy ptáka Loskutáka
Rady ptáka Loskutáka
U Haliny v kuchyni
Volejte Novu
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

Prima
6.00
7.15
7.45
8.15
8.50
10.05

12.20

14.25

16.10

18.10
18.55

Zpravodajství FTV Prima
Avengers - Sjednocení (21)
Dokonalý Spider-Man (14)
Jake a piráti ze Země Nezemě (7)
Autosalon
Objekt mé lásky
Komedie (USA, 1998). Hrají
J. Anistonová, P. Rudd, A. Alda,
L. Cardwelová a další. Režie
N. Hytner
Zralé víno
Komedie (ČR, 1981). Hrají V. Menšík, B. Turzonovová, I. Janžurová,
J. Sovák a další. Režie V. Vorlíček
Pod Jezevčí skálou
Rodinný dobrodružný film (ČR,
1978). Hrají T. Holý, G. Valach,
J. Brejchová, J. Vinklář, J. Pohan.
Režie V. Gajer
Vraždy v Midsomeru XIII
Vraždy šité na míru. Krimiseriál
(VB, 2010). Hrají J. Nettles, J. Hughes, J. Wymarková a další. Režie
P. Smith
Karolína, domácí kuchařka
Zprávy FTV Prima

SHOW

AKČNÍ

20.20 Chart show
Žebříček třiceti největších českých
a slovenských hitů posledních tří
desetiletí. Moderuje A. Banášová
23.05 Pařba ve Vegas
Romantická komedie (USA/N,
2009). Hrají B. Cooper, E. Helms,
Z. Galifianakis, J. Bartha, H. Grahamová. Režie T. Phillips
1.05 Úlovek
Krimifilm (USA, 2007). Hrají
J. Leguizamo, T. Gibson, R. Perezová, B. Cannavale, Y. Vazquez.
Režie B. Furman
2.45 Novashopping
3.40 DO-RE-MI
4.30 Víkend

20.15 Skyfall
Akční film (VB, 2012). Hrají
D. Craig, J. Denchová, R. Fiennes,
J. Bardem, B. Whinshaw. Režie
S. Mendes
23.20 Rallye smrti
Sci-fi thriller (USA, 2008). Hrají
J. Statham, J. Allenová, I. McShane
a další. Režie P. W. S. Anderson
1.30 Soumrak mrtvých
Hororová komedie (VB, 2004).
Hrají S. Pegg, K. Ashfieldová,
N. Frost a další. Režie E. Wright
3.25 Vraždy v Midsomeru XIII
Vraždy šité na míru. Krimiseriál
(VB, 2010). Režie P. Smith
4.55 Nikdo není dokonalý

NA WEBU
www.5plus2.cz

NAKUPUJTE
V ON-LINE
BAZARU

ZA AKČNÍ CENY
SEŽENETE
VŠECHNO PRO
VAŠE DĚTI!

20.00 Zázraky přírody
21.15 Atlet roku
22.30 RED
Akční komedie (USA, 2010). Hrají
B. Willis, M.-L. Parkerová, J. Malkovich, M. Freeman, K. Urban. Režie
R. Schwentke
0.20 MI5 VI (4/10)
Seriál (VB, 2007). Hrají R. Penry-Jones, P. Firth, H. Norrisová,
M. Raisonová, H. Simon
1.40 Designtrend
1.55 Chalupa je hra
2.15 Bydlení je hra
2.40 Pod pokličkou
3.05 Žiješ jenom 2x
3.30 Brno Open 2011

20.00 Hercule Poirot XI
Schůzka se smrtí. Detekt. film
(VB, 2008). Režie A. Pearce
21.40 Borgiové III
Výbušný plán. Seriál
(Irs./Kan./Maď., 2013)
22.20 Borgiové III
Vladař. Seriál (Irs./Kan./Maď.,
2013). Režie N. Jordan
23.20 Brak
Černá komedie (ČR, 2002)
0.45 Pološero - Můj přítel alkohol
1.10
Cesty víry: Nepomucenum česká papežská kolej
1.40 Uchem jehly
2.05 Z očí do očí
2.35 Hanácké písně a tance

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

5.15 Svět Nova Cinema 5.50 Odvrácená tvář hor
(6) 6.45 Světem zvířat II (3) 7.35 Ten, kdo tě chrání II (19) 8.25 Dallas (4) 9.15 Vražedná čísla V (13)
10.05 Odložené případy III (6) 11.00 Gilmorova
děvčata (1) 12.10 Don Juan DeMarco 14.00 Princezna 16.20 Cesta na tajuplný ostrov 2 18.15 Slečny
přijdou později, krimifilm (ČR, 1966) 20.00 Inkoustové srdce, dobr. film (N/VB/USA, 2008) 22.05
Kód Navajo, akční válečné drama (USA, 2002) 0.35
Fáma, thriller (USA, 2000)

7.15 Ninja faktor po americku IV (10) 8.10 Magazín
Ligy mistrů UEFA 8.40 Motorsport 9.10 Graceland
(12) 10.10 Graceland (13) 11.05 Procitnutí (6) 12.05
Re-play 12.35 Applikace 13.10 Fakta X II (9) 14.05
Simpsonovi XVI (14) 14.35 Simpsonovi XVI (15)
15.05 Pevnost Boyard (9) 17.40 Záblesk budoucnosti (7) 18.30 Simpsonovi XVI (16) 18.55 Simpsonovi XVI (17) 19.30 Simpsonovi XVI (18) 20.00
Simpsonovi ve filmu 22.05 Mariňák 0.30 Simpsonovi XVI (16) 0.55 Sexy trefa

9.55 Záchranka San Francisco (9) 10.50 Zoufalé
manželky VIII (9) 11.45 Pomsta (20) 12.40 Chůva
k pohledání IV (16) 13.10 Jak jsem poznal vaši matku
IV (20, 21) 14.10 Objekt mé lásky 16.30 Closer VI (14)
17.20 Ricardovy recepty X (128) 17.55 Ano, šéfe
s Gordonem Ramsaym USA IV (13) 18.50 Jak jsem
poznal vaši matku IV (22, 23) 19.45 Chůva k pohledání IV (17) 20.15 Dokonalé manželství 22.15 Kráska
a zvíře (18) 23.05 Nejšílenější sexuální úchylky III (2)
23.35 The L Word VI (1) 0.35 Volejte Věštce

10.55 Odhalený vesmír II (8) 11.55 Tankoví hrdinové 2. světové války (1/2) 12.55 Maova studená válka
(3) 13.55 Zloději aut (2) 14.50 Jack Rozparovač:
Skutečný příběh (1/2) 15.55 Soukromý život evropských savců: Křeček polní 16.55 Do nitra obrů přírody (2) 17.55 Lovci ztracených pokladů: Prokleté
zlato 18.55 Záhadné postavy dějin (11, 12) 20.00
Přírodní vesmír (16) 21.05 Tygr zvaný Zlomený
ocas 22.10 Obři strojního inženýrství (3) 23.20 Do
oblak s Martinem Shawem (1, 2) 0.15 Cesty hrůzy

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

7.50 Cyklotoulky 8.00 Panorama 8.30 Olympijský
magazín 9.00 Stolní tenis: SKST Baník Havířov - TJ
Sokol Hradec Králové 2 9.55 Fotbal: Magazín Ligy
mistrů UEFA 10.20 Čtyřka Sport 10.40 Hokej:
Česko-Švédsko 13.15 Tenis: Česko-Německo 18.30
Deník NHL 18.45 Fotbal: Magazín Evropské ligy
UEFA 19.40 Fotbal: FK Baumit Jablonec - FK Mladá
Boleslav 22.30 Sportovní zprávy 22.45 Hokej:
Rusko-Finsko 0.35 Deník NHL 0.50 BBV 1.00
Basketbal: ALBA Berlín - Limoges CSP

6.00 Óčko hity, klipy nonstop 8.00 Švédská trojka
8.05 Óčko hity, klipy nonstop 9.00 Bravo tv 9.05
Óčko hity, klipy nonstop 9.55 Zabil.cz 10.00 Top 30
12.00 Simply the best, ty největší hity všech dob
13.00 Natoč si svůj klip 13.10 Óčko hity, klipy nonstop 15.00 New Look 15.15 Óčko hity, klipy nonstop
18.00 Limuzína 18.30 Óčko hity, klipy nonstop
20.00 CZ & SK, české a slovenské klipy 21.00
Millennium, největší hity nového milénia 22.00
Party ride, dance music pro všechny

5.05 Svět zvířat (13) 5.30 Naše zprávy 6.05 Animáček 8.35 Drtivka - jdi do toho! (3) 9.35 Pět mužů
a jedno srdce 11.35 Kašpárku, vař! 11.50 Perry
Mason (11) 14.05 Ona a on 14.40 Ideální domácnost 16.40 Třicet případů majora Zemana (11) 18.30
Naše zprávy 19.00 Velkolepé století III (34) 20.10
Sejdeme se na Cibulce - Noc na Karlštejně 21.35
Exkluziv Kateřiny Brožové 22.15 Sejdeme se na
Cibulce 23.20 Noční zprávy 23.30 Stopy života (3)
0.40 Vyvolávač blesků, sci-fi film (USA, 2010)

5.00 Strážce pořádku IV (3) 5.40 Invaze (7) 8.00
Besiktas JK - FK Partizan Bělehrad 9.50 Evropská
liga UEFA 12.00 Chicago Blackhawks - Washington
Capitals 14.00 Element 14.15 Kobra 11 VI (16) 15.15
Star Trek: Nová generace (15), seriál (USA, 1987)
16.15 Čekání na Supermana 18.15 Tuningové války II
(11), seriál (USA, 2012) 19.10 Star Trek: Nová generace (16), seriál (USA, 1987) 20.00 Box: Felix Sturm
vs. Robert Stieglitz 23.35 K.O. Night (483) 0.30
European Poker Tour 2014 (34)

Konica Minolta podporuje společensky prospěšné projekty.
Pomáháme charitativnímu projektu „Složme se týraným dětem na bezpečný domov“.

Ještě zbývá

VÁNOCE S OLMÍKY
ZAČALY JIŽ 20. ŘÍJNA!

VÝHERCE PLYŠÁKŮ FANDA
NAJDETE NA WWW.OLMICI.CZ
Hledej kódy pod obaly Olmíků,
jdi na www.olmici.cz a vyhraj!
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.40 Okouzlení
III (26/52) 7.30 Zlaté dno. Komedie
(ČR, 1942) 9.00 Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá kamera 2014
10.25 Objektiv 10.55 Bylo nás pět (1/6)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Kočičí princezna
Pohádka (ČR, 2005)
14.05 O třech stříbrných hřebenech
Pohádka (ČR, 1991)
14.45 Konec básníků v Čechách
Komedie (ČR, 1993). Hrají P. Kříž,
D. Matásek, T. Brodská, M. Myslíková, J. Hlaváčová. Režie D. Klein
16.30 Znamení koně
Výpověď. Rodinný seriál (ČR,
2009). Hrají R. Krajčo, V. Cibulková, J. Mádl, B. Polívka, I. Bareš.
Režie M. Cieslar
17.25 Pošta pro tebe
18.25 Herbář
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance

Zprostředkovatel půjček, úvěrů pro více investorů

INZERCE

DRAMA
RYCHLÁ
PŮJČKA

Stačí
OP
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ČT2
6.40

Babar 7.05 Malý princ 7.30 Studio
Kamarád 9.00 Špačkovi v síti času 9.30
Československý filmový týdeník 1964
9.45 Hledání ztraceného času: Vltava
v obrazech (82) 10.05 Raport o Velké
válce: Když umírá císař 10.45 Nedej se
11.40 Letečtí stíhači v boji II: První krev

12.25 Chcete mě?
12.50 Krásy evropského pobřeží
13.00 Království divočiny: Kolibříci, včelí
ptáci
13.30 Sváteční slovo jezuity M. Herolda
13.35 Křesťanský magazín
14.00 Uchem jehly
14.25 Cesty víry: Otec Bob
14.55 Na plovárně s Howardem Levym
15.25 Jižní Dalmácie - kraj kolem
Dubrovníku
16.10 Pyramidy? (2/5)
16.55 Planeta Země
17.45 Naše tradice: Svatý Martin
18.15 Příběhy neobyčejné energie
18.45 Večerníček
18.55 Pancho Villa: psanec i hrdina
19.40 Postřehy odjinud
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce

DRAMA

Nova
6.00
6.30
6.55
7.25
7.50
8.20
9.35

11.40
13.10
15.10
16.50
18.50
19.30

Želvy Ninja VII (27)
Návrat do budoucnosti II (23)
Legendy Chima (30)
Tom a Jerry III (7)
Jak vycvičit draky II (10)
Pojišťovna štěstí (15)
Dvě ženy. Seriál (ČR, 2009)
Ženich na útěku
Romantická komedie (USA, 1999).
Hrají Ch. O’Donnell, R. Zellwegerová, A. Lange, J. Cromwell a další
Rozpaky kuchaře Svatopluka (5)
Dieta. Seriál (ČR, 1984). Hrají
J. Dvořák, J. Somr, J. Bláha a další
Aféry mé ženy
Povídkový film (ČR, 1972). Hrají
L. Švormová, J. Vala, J. Langmiler
Velká filmová loupež
Komedie (ČR, 1986). Hrají O. Kaiser, J. Lábus, J. Moučka a další
Pravá blondýnka
Komedie (USA, 2001)
Hospoda (48)
Den poté. Seriál (ČR, 1995)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

SERIÁL

Prima
6.40
7.10
7.40
8.10
9.20
9.55

11.00
11.45
12.20
13.25
13.50

15.55

18.00
18.55

Avengers - Sjednocení (22)
Dokonalý Spider-Man (15)
Jake a piráti ze Země Nezemě (8)
Tajemství války (2)
Ultra Enigma. Seriál (USA, 1998)
Prima ZOOM Svět
Vraždy mezi muškáty II (11)
Křivák. Krimiseriál (N, 2012). Hrají
C. Petersová, B. Mädel, M. Bucher
a další
Partie
Božské dorty od Markéty
Receptář prima nápadů
Nedělní receptář extra
Big Ben II (9)
Řád pro vraha. Krimiseriál (N,
1999). Hrají O. Fischer, K. Jacobová, R. Drexelová, L. Hamel,
F. von Thun a další
Vraždy v Midsomeru XIII
Guillaumův meč. Krimiseriál (VB,
2010). Hrají J. Nettles, J. Hughes,
J. Wymarková a další. Režie
R. Rye
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima

SERIÁL

Peníze ještě dnes!

I pro problémové klienty
máme půjčku!

VOLEJTE ZDARMA!
8-20
hod.

800 800 282

ČTĚTE NÁS NA WEBU
20.00 Nevinné lži
Hra. Cyklus (ČR, 2013). Hrají
O. Vetchý, L. Krobotová, J. Hájek,
M. Trnavský, J. Matoušková
21.20 168 hodin
21.55 Smrt a Blažená paní
Krimifilm (ČR, 1980). Hrají
L. Šafránková, J. Hlaváčová a další
23.15 Komisař Moulin
Vrabčáci. Krimifilm (Fr., 2002).
Hrají Y. Rénier, N. Amalová,
C. Michu, R. Anders, B. Rosselli
0.45 13. komnata Milana Chovance
1.10
Sváteční slovo jezuity M. Herolda
1.15
Království za koně
1.35 Manéž Bolka Polívky
2.45 Street style

20.00 Spálené stodoly
Drama (Fr./It., 1973). Hrají
A. Delon, S. Signoretová a další
21.40 Velká vlaková loupež
Krimifilm (VB, 1978). Hrají S. Connery, D. Sutherland, L.-A. Downová, A. Webb, M. Terris
23.30 Fenomén Underground
0.25 Interpol: Osudové nutkání
1.10
Objevování planety Oceán: 1500
km nad zemí zázraků
2.00 Evropa dnes
2.25 Folklorika
2.55 Z očí do očí
3.20 Bozkov
3.40 Ve dveřích je A.G.
4.05 Klub přátel dechovky

20.20 Kriminálka Anděl IV (11)
Sprejeři. Krimiseriál (ČR, 2014).
Hrají M. Taclík, D. Švehlík a další
21.35 Comeback
Zdravý a nemocný. Sitcom (ČR,
2008). Hrají T. Matonoha,
M. Dejdar, K. Leichtová a další
22.05 Střepiny
22.45 Úhel pohledu
Akční film (USA, 2008). Hrají
D. Quaid, M. Fox, F. Whitaker,
E. Ramirez, S. Weaverová
0.25 Kriminálka New York II (15)
Krimiseriál (USA, 2005)
1.10
Výměna manželek IV
2.20 Novashopping
2.50 Volejte Novu

20.15 Vinaři (11)
Špačci. Komediální seriál (ČR,
2014). Hrají V. Postránecký,
J. Smutná, T. Kostková, M. Táborský, T. Matonoha a další
21.30 TGM: Talk show Geni a Míši
22.45 Vycházející slunce
Krimifilm (USA, 1993). Hrají
S. Connery, W. Snipes, H. Keitel,
C. H. Tagawa, K. Anderson a další.
Režie P. Kaufman
1.25 Okrsek 22 (10)
2.20 Tajemství války (2)
Ultra Enigma. Seriál (USA, 1998)
3.20 Vraždy v Midsomeru XIII
Guillaumův meč. Krimiseriál (VB)
4.50 Nikdo není dokonalý

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

5.15 Svět Nova Cinema 5.55 Tom a Jerry III (6) 6.15
Princezna 8.15 Slečny přijdou později 9.55 Rodinné
trampoty oficiála Tříšky 11.55 Koření 12.45 Inkoustové srdce 14.45 Baba na zabití 16.20 Křižák
v džínách, dobr. film (Belg./Niz., 2006) 18.15 Beze
stopy VII (22), krimiseriál (USA, 2008) 19.05 Beze
stopy VII (23), krimiseriál (USA, 2008) 20.00 Líbáš
jako ďábel, komedie (ČR, 2012) 22.15 Dokonalá
skrýš, thriller (USA, 2012) 0.15 Charlieho andílci (2),
akční seriál (USA, 2011)

6.45 Ninja faktor po americku IV (11) 7.35 Fakta X II
(10) 8.30 Vetřelci z hlubin (3) 9.25 Procitnutí (7)
10.25 Simpsonovi ve filmu 12.20 Top Gear 2010 (6)
14.05 Simpsonovi XVI (17) 14.35 Simpsonovi XVI
(18) 15.05 Pevnost Boyard (10) 17.40 Záblesk
budoucnosti (8) 18.30 Simpsonovi XVI (19) 18.55
Simpsonovi XVI (20) 19.30 Simpsonovi XVI (21)
20.00 Rocky V 22.15 Dexter VIII (5) 23.15 Živí mrtví
II (7) 0.10 Simpsonovi XVI (19) 0.35 Rocky V, akční
film (USA, 1990)

11.25 Zoufalé manželky VIII (10) 12.20 Pomsta (21)
13.15 Chůva k pohledání IV (17) 13.45 Jak jsem
poznal vaši matku IV (22, 23) 14.35 Záhadná žena
9: Nemluvně 16.30 Closer VI (15) 17.20 Ricardovy
recepty X (129) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA V (1) 18.50 Jak jsem poznal vaši matku
IV (24) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku V (1)
19.45 Chůva k pohledání IV (18) 20.15 Past 22.50
Chirurgové X (4) 23.40 Nejšílenější sexuální úchylky III (3) 0.10 Closer VI (15) 0.55 Volejte Věštce

11.50 Nejdivočejší ostrovy (3) 12.55 Čtyři roční
období pod vodou 13.50 Kosmos: Časoprostorová
odysea (6) 14.45 Lovci ztracených pokladů: Zkamenělý kód 15.45 Tankoví hrdinové 2. světové války
(2/2) 16.50 Göringovo tajemství: Příběh říšského
maršála 17.55 Nejmenší letadla světa 18.55 Do
oblak s Martinem Shawem (3, 4) 20.00 Cesty
hrůzy (3) 21.15 Veterinář z Bondi Beach (11, 12)
22.15 Setkání s divočinou II (1) 23.20 Tajemství lesa
(1) 0.15 Letecké nehody: Přísně tajné II (7)

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

7.45 Házená: DHK Baník Most - LC Brühl Handball
8.00 Panorama 8.30 Fotbal: Magazín Evropské
ligy UEFA 9.20 Čtyřka Sport 9.35 Český minigolf
dobyl Evropu 9.55 Generali Survival 2014 10.20
BasketManie 10.40 Hokej: Rusko-Česko 13.15 Tenis:
Česko-Německo 18.20 Deník NHL 18.50 Hokej:
Finsko-Švédsko 20.40 Motorismus: Rally/Španělsko 21.35 Studio fotbal - Dohráno 22.20 Sportovní
zprávy 22.35 Parašutismus: MS 2014 23.00 Dráhová cyklistika: SP 2014/2015

6.00 Ranní fresh 8.00 TyTrubko, Vlog Gr3thy a vtipná videa z netu 8.05 Óčko hity, klipy nonstop 9.00
Koblížci Útočí! 9.30 Óčko hity, klipy nonstop 10.00
Óčko chart 12.00 Simply the best 13.00 Óčko hity,
klipy nonstop 15.00 Filmshot 15.15 Óčko hity, klipy
nonstop 18.00 Ve Vatě 18.30 Óčko hity, klipy nonstop 20.00 CZ & SK, české a slovenské klipy 21.00
Millennium 22.00 Simply the best, ty největší hity
všech dob 23.00 Drive, tvrdá hudba, extrémní
sporty, lifestyle

5.05 Víkend za 200 eur (1) 5.30 Naše zprávy 6.05
Animáček 8.05 Drtivka - jdi do toho! (4) 9.10 Beethoven 4 11.20 Kašpárku, vař! 11.35 Perry Mason (12)
13.40 Exkluziv K. Brožové 14.25 Inga Lindström:
Svatba v Hardingsholmu 16.25 Třicet případů majora Zemana (12) 18.05 Mailem, poštou, mobilem 18.30
Naše zprávy 19.00 Velkolepé století III (35) 20.10
Milovat a zabít 22.00 Barrandovská Sedmička 22.40
Noční zprávy 22.55 Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti IV (21) 23.50 Pomsta Kasandry

8.00 Reklamožrouti 8.30 Volvo Ocen Race (5)
9.05 European Poker Tour 2014 (34) 9.55 Tuningové války II (11) 10.50 Moto GP - VC Valencie (závod
Moto3) 12.15 Moto GP - VC Valencie (závod Moto2)
13.45 Moto GP - VC Valencie (závod MotoGP)
15.30 Vězněm v cizině VII (1) 16.30 Formule 1 19.30
Star Trek: Nová generace (17) 20.20 Lovci zločinců
II (9, 10) 22.00 Strážce pořádku IV (4) 22.45 Invaze (8) 23.35 Městečko South Park XIV (7) 0.05 K.O.
Night (484) 0.55 Lovci zločinců II (9, 10)
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ČT1
5.59

Studio 6 8.45 Vše o vaření 9.00 Kupé
9.15 Zázraky přírody 10.30 168 hodin
11.00 Neviditelní (10/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vše o vaření
14.15 Banánové rybičky
14.45 Na cestě po Mostecku
15.10 Panství Downton IV (10/10)
Kostýmní seriál (VB, 2013)
16.05 Polobotky
Seriál (ČR, 1997). Hrají I. Chýlková,
V. Zavřel, V. Vydra, L. Pospíšilová
a další. Režie A. Sedláčková
16.15 Inventura
17.10 Cestománie
17.40 Černé ovce
17.55 Události v regionech za okamžik
a počasí
18.00 Události v regionech
18.25 AZ-kvíz
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
INZERCE

SERIÁL
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ČT2
5.59

Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00
Kamera na cestách: Řecko v rytmu
buzuki 9.55 Objevování pravdy: Nefertiti 10.45 Obrázky z Francie: Provence
11.05 Babylon 11.30 Cesty víry: Otec
Bob

12.00 Klíč
12.25 Příběhy neobyčejné energie
12.55 Československý filmový týdeník
1964 (1015/2379)
13.05 Tajemství na dně moří: Největší
tragédie Královského
námořnictva
14.00 Generál Patton: Ardeny
14.45 Věda na vlastní kůži
15.40 Pyramidy? (2/5)
16.25 Interpol: Teror na obloze
17.15 Rasputin: šílený mnich
18.00 Bojovníci s klimatem
18.10 Moje rodina VI
Mluvčí. Sitcom (VB, 2005). Režie
D. Humphreys
18.45 Večerníček
19.00 Vesmír: Souhvězdí
19.40 Postřehy odjinud
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce

DOKUMENT

Nova
5.55
8.50
9.10
10.05
11.20
11.50
12.00
12.25
13.20
14.20
15.15
16.30
17.00
17.25
18.25
19.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2700)
Kriminálka Anděl IV (11)
Sprejeři. Krimiseriál (ČR, 2014)
Střepiny
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Vražedná čísla V (14)
Sběratel bot. Krimiseriál (USA,
2008)
Odložené případy III (7)
Rozjezd. Krimiseriál (USA, 2005)
Dr. House VI (14)
Od pěti do devíti. Seriál (USA,
2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (152)
Dva a půl chlapa III (19)
Komediální seriál (USA, 2005)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami V (6)
Ulice (2701)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

Prima
6.45
7.15
7.45
9.30
10.30
12.25
13.25
14.25
15.20
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55

Gormiti II - Věk velkého zatmění
(24)
Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (24)
M.A.S.H (210, 211)
Walker, Texas Ranger V (11)
Lucky. Akční seriál (USA, 1996)
Místo činu: Mnichov (17)
Ztracené dítě. Krimiseriál
(N, 2005-2013)
Wolffův revír V (8)
Umění zabíjet. Krimiseriál
(N, 2000). Režie R. Nüchtern
Doktor z hor: Nové příběhy IV
(14)
Castle na zabití IV (12)
Spiknutí. Krimiseriál (USA, 2012)
Komisař Rex III (10)
Anděl se čtyřmi tlapkami. Krimiseriál (N/Rak., 1996)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

SERIÁL

SERIÁL

20.20 Doktoři z Počátků (78)
Ženské války. Seriál (ČR, 2014).
Hrají M. Stránský, L. Termerová,
V. Jílek, I. Janžurová, J. Dvořák
21.35 Kriminálka Las Vegas XIV (7)
Zataženo. Krimiseriál (USA, 2013).
Hrají T. Danson, J. Foxová,
G. Eads, P. Guilfoyle, E. Szmanda
22.30 Lovci zločinců III (8)
Krimiseriál (USA, 2013)
23.25 Nebezpečná identita (14)
Krimiseriál (USA, 2011)
0.15 Kriminálka Miami V (6)
1.05 Dr. House VI (14)
1.50 Novashopping
2.20 Lovci zločinců III (8)
3.10 DO-RE-MI

20.15 Cesty domů III (302)
Zánět. Rodinný seriál (ČR, 2014).
Hrají A. Švehlík, J. Janěková,
R. Zach, P. Štěpán, H. Hornáčková
21.30 TOP STAR magazín
22.40 Partička
23.15 Cesty k úspěchu
23.25 Zakázaná zóna
Sci-fi film (VB, 2010). Hrají
S. McNairy, W. Ableová,
M. Z. Benavides a další
1.30 Vraždy v Kitzbühelu VII (7)
Konec hry. Krimiseriál (Rak.,
2007). Hrají K. Sprengerová,
H. Sigl, H. Marecek a další
2.25 Doktor z hor: Nové příběhy IV (14)
3.10 Wolffův revír V (8)

ČTĚTE NÁS NA WEBU WWW.5PLUS2.CZ
20.00 Život a doba soudce A. K. (11/13)
Kněz. Seriál (ČR, 2014). Hrají
D. Švehlík, D. Kolářová a další
21.00 Pečený sněhulák
21.25 Reportéři ČT
22.10 Profesionálové (45/57)
Provize. Krimiseriál (VB, 1980).
Hrají M. Shaw, L. Collins a další
23.00 Hercule Poirot XI
Schůzka se smrtí. Detekt. film
(VB, 2008). Hrají D. Suchet,
T. Curry, J. Hannah a další
0.40 Kalendárium
0.50 Sváteční slovo jezuity M. Herolda
0.55 AZ-kvíz
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.50 Dobré ráno

20.00 Druhá světová válka v barvě:
Válka o ostrovy
21.00 Ledovec, který potopil Titanic
21.50 Odpad, město, smrt
Drama (ČR, 2012). Hrají G. Míčová,
J. Černý, M. Finger, S. Majer a další
23.05 Lidé z předměstí
Komedie (USA, 1989). Hrají
T. Hanks, B. Dern, C. Fisherová,
R. Ducommun a další
0.40 Queer: Hranice tolerance
1.10
Sbohem, živote
1.50 Uchem jehly
2.20 Rodič, nebo únosce?
2.45 Zašlapané projekty
3.05 Hranice dokořán - Rozmówki
polsko-czeskie

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

5.00 Svět Nova Cinema 5.40 Tom a Jerry III (7)
6.10 Ženich na útěku 7.55 Beze stopy VII (22) 8.45
Beze stopy VII (23) 9.30 Rozpaky kuchaře Svatopluka (5) 11.15 Pravá blondýnka 13.05 Velká filmová loupež 14.55 Líbáš jako ďábel 17.10 Doktorka
z Dixie II (11) 18.00 Odvrácená tvář hor (7) 19.05
Gilmorova děvčata (2) 20.00 Holka s prknem
21.50 Zmeškaný hovor 23.35 Zákon a pořádek:
Útvar pro zvláštní oběti XII (5), krimiseriál (USA,
2010) 0.40 Temný anděl, akční film (USA, 1990)

9.10 Futurama VI (7) 9.40 Scrubs: Doktůrci II (7, 8)
10.40 Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům (3)
11.40 Faktor strachu X (8) 12.40 Akta X IX (3)
13.40 Jmenuju se Earl III (22) 14.10 Simpsonovi XVI
(20, 21) 15.10 Bořiči mýtů IV (8) 16.15 Ztraceni V (4)
17.10 Jmenuju se Earl IV (1) 17.40 Grimm III (21)
18.30 Simpsonovi XVII (1, 2) 19.20 Kdo přežije:
Hrdinové proti padouchům (4) 20.15 Ospalá díra
(2) 21.25 Teorie velkého třesku III (6) 21.55 Spartakus: Válka zatracených (7) 23.10 Divnej týpek

12.35 Roseanne IX (6) 13.05 Chůva k pohledání IV
(18) 13.35 Jak jsem poznal vaši matku IV (24) 14.05
Jak jsem poznal vaši matku V (1) 14.30 Komisař Rex
III (9) 15.30 Policie Hamburk III (9) 16.25 Specialisté
na vraždy VI (8) 17.20 Ricardovy recepty X (130)
17.55 Po krk v odpadcích II (17) 18.50 Jak jsem
poznal vaši matku V (2, 3) 19.45 Chůva k pohledání
IV (19) 20.15 Fantastické dorty (16) 21.15 Sběratelé
kostí III (9) 22.15 Sex ve městě III (11) 22.55 TOP
STAR magazín 23.55 Sex ve městě III (11)

10.50 Záhadné postavy dějin (9, 10) 11.50 Přírodní
vesmír (15) 12.45 Kojotovlk: Tajemná šelma 13.50
A. C. Clarke: Další záhady světa (1, 2) 14.55 Odhalení: Mimozemské spisy II (1, 2) 15.50 Nejdivočejší
ostrovy (4) 16.50 Monstrózní medúza 17.50 Setkání s divočinou II (2) 18.55 Tajemství lesa (2) 20.00
Letecké nehody: Přísně tajné II (8) 21.05 Zuřící
Země (7, 8) 22.10 Planeta svátků (2) 23.15 Lonely
Planet: Nejkrásnější národní parky (3, 4) 0.10 Ztracený svět Alexandra Velikého (6)

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

13.15 Cyklokros: Toi Toi Cup 2014/Hlinsko 13.50 Fotbal: FK Baumit Jablonec - FK Mladá Boleslav 15.35
Studio fotbal - Dohráno 16.25 Sportovní zprávy
16.50 Fotbal: Magazín Ligy mistrů UEFA 17.10 Sport
ve světě 18.05 Deník NHL 18.15 Fotbal ve světě
18.40 Fotbal: Bohemians Praha 1905 - FC Zbrojovka Brno 21.15 Tenis: Česko-Německo 22.20 Sportovní zprávy 22.35 Fotbal: Ajax Amsterdam - FC
Barcelona 0.20 Deník NHL 0.30 BBV 0.40 Basketbal: ČEZ Basketball Nymburk - Virtus Řím

7.00 Dotykáč 7.05 Ranní fresh 9.00 Millennium
10.00 Óčko hity 12.00 Óčko news 12.05 Óčko hity
13.30 Švédská trojka 13.35 Óčko hity 14.00 Óčko
news 14.05 Lyric video 14.30 Óčko hity 15.00
Švédská trojka 15.05 Óčko hity 15.30 Óčko news
15.35 Natoč si svůj klip 16.00 Óčko news 16.05
Óčko hity 17.00 Óčko news 17.05 Koblížci útočí!
17.30 Óčko hity 19.00 Óčko news 19.05 Moje desítka 20.00 CZ & SK 21.00 Millennium 21.45 New
Look 22.00 Simply the best 23.00 Love zone

5.05 Pauline a Leonard (81) 5.50 Naše zprávy 6.30
Animáček 8.40 Červené růže (162) 9.45 Stefanie
(9) 11.05 Perry Mason (11) 13.30 Oddělení vražd
(36) 14.30 Pauline a Leonard (151) 15.45 Ideální
domácnost 17.45 Tajemství Miloše Kopeckého
18.30 Naše zprávy 19.00 Velkolepé století III (36)
20.10 Kurňa, co to je? 21.05 Ona a on 21.40 Noční
zprávy 21.55 Bouře 23.55 Zákon a pořádek: Útvar
pro zvláštní oběti VI (21), krimiseriál (USA, 2004-2005) 0.50 Milovat a zabít, thriller (N, 2005)

8.00 Alcatraz (10) 8.40 Motory Detroitu (13) 9.25
Reklamožrouti 9.50 Barclays ATP World Tour
Finals 2014 11.40 Chicago Blackhawks - San Jose
Sharks 13.55 Vězněm v cizině VII (1) 15.00 Barclays
ATP World Tour Finals 2014 16.55 Nejdrsnější
kamioňáci světa (1) 17.45 Alcatraz (11) 18.35 Kobra
11 VI (17) 19.30 Star Trek: Nová generace (18) 20.20
Kobra 11 XII (5) 21.05 Kobra 11 XII (6) 22.05 Strážce
pořádku IV (5) 22.55 Invaze (9) 23.40 Městečko
South Park XIV (8) 0.10 K.O. Night (486)

ZABIJAČKOVÝ
ZABIJ
KOVÝ TÝDEN
JATERNICE
JELITA
MASOVÁ
TLAČENKA
TL
ENKA

ZABIJAČKOVÝ
JATERNICOVÝ PREJT
ŠKVARKY SOLENÉ
JÁTROVÝ BLOČEK

Akce platí od 6. 11. 2014 do 12. 11. 2014
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ČT1
5.59

Studio 6 8.45 Vše o vaření 9.05
13. komnata Milana Chovance 9.30
Reportéři ČT 10.10 Smolař. TV film (ČR,
1997) 10.40 Dlouhá míle (3/6)

www.5plus2.cz

ČT2
5.59

Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00
Jak vyrobit srdce 9.55 Jižní Dalmácie kraj kolem Dubrovníku 10.40 Počesku
10.50 Nedej se 11.45 Letečtí stíhači
v boji II: První krev

Nova
5.55
8.50
9.10
10.05
11.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2701)
Doktoři z Počátků (78)
Dva a půl chlapa III (19)
Komediální seriál (USA, 2005)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Vražedná čísla V (15)
Vinný-nevinný. Krimiseriál (USA,
2008)
Odložené případy III (8)
Čest. Krimiseriál (USA, 2005)
Dr. House VI (15)
Soukromé životy. Seriál (USA,
2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (153)
Dva a půl chlapa III (20)
Komediální seriál (USA, 2005)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami V (7)
Ulice (2702)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

Prima
6.45
7.15
7.45
9.30

Gormiti II - Věk velkého zatmění
(25)
Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (25)
M.A.S.H (211, 212)
To je vražda, napsala VIII (15)
Případ zmizelého muže. Krimiseriál (USA, 1989)
Walker, Texas Ranger V (12)
Nejnebezpečnější muž. Akční
seriál (USA, 1996)
Místo činu: Mnichov (18)
Malíček. Krimiseriál (N, 2005-2013)
Wolffův revír V (9)
Kočka a myš. Krimiseriál (N, 2000)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (15)
Castle na zabití IV (13)
Pes, přítel člověka. Krimiseriál
(USA, 2012)
Komisař Rex III (11)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vše o vaření
14.15 Banánové rybičky
14.45 Na cestě po Českém středohoří
15.10 Kriminálka Paříž (43/92)
Bílá noc. Krimiseriál (Fr., 2007).
Režie J. Navarro
16.05 Den otevřených dveří
17.00 Postřehy odjinud
17.05 Cestománie
17.40 Černé ovce
17.55 Události v regionech za okamžik
a počasí
18.00 Události v regionech
18.25 AZ-kvíz
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování loterie Euromiliony

12.30 Němá barikáda
Drama (ČR, 1948). Hrají J. Průcha,
B. Drapińska, J. Marvan, V. Šmeral,
M. Vášová. Režie O. Vávra
14.25 Dobrodružství vědy a techniky
15.10 Souboj vojevůdců: Vandegrift
proti Hyakutakeovi
16.00 Generál Patton: Rozdrcení třetí
říše
16.45 Vesmír: Nevysvětlené záhady
17.30 Raport o Velké válce: Když umírá
císař
18.10 Moje rodina VI
Dentálně labilní. Sitcom (VB,
2005). Hrají R. Lindsay, Z. Wanamakerová, S. Hayesová, G. Thomson a další. Režie D. Humphreys
18.45 Večerníček
18.55 Interpol: Teror na obloze
19.40 Postřehy odjinud
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce

SERIÁL

DOKUMENT

SERIÁL

SERIÁL

20.00 Vyprávěj
MS v hokeji 1985. Seriál (ČR,
2012). Režie B. Arichtev
20.55 Příběhy slavných... Jiří Kodet
21.55 Detektiv Martin Tomsa
Zlatá klec. Seriál (ČR, 1995). Hrají
M. Vašut, F. Derfler, Z. Studenková,
P. Soukup, T. Hanák
23.05 Kingová II (2/13)
Josh Simpson. Detekt. seriál (Kan.,
2012). Hrají A. Price-Francisová,
A. Van Sprang, G. Hogan a další
23.50 Otec Brown (10/10)
0.40 Na stopě
1.00 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů
1.55 Dobré ráno

20.00 Letečtí stíhači v boji II: Kamikaze
20.50 Vyšetřování leteckých nehod:
Lidské selhání
21.45 Expremiéři
22.15 Žert
Komed. drama (ČR, 1968). Hrají
J. Somr, J. Dítětová, L. Munzar,
E. Schorm, J. Obermaierová
23.30 Sestřička Jackie IV
Bezkimonová zóna. Seriál (USA,
2012). Režie B. Balaban
0.00 Planeta šneků
1.30 Babylon
1.55 Příběhy neobyčejné energie
2.25 Zapomenuté výpravy
2.45 Bojovníci s klimatem
3.00 Zlatá horečka nekončí

20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (529)
Pravý táta. Seriál (ČR, 2014). Hrají
Z. Adamovská, P. Rychlý a další
21.35 Víkend
22.30 Lovci zločinců III (9)
Krimiseriál (USA, 2013). Hrají
J. Caviezel, T. P. Hensonová a další
23.20 Nebezpečná identita (15)
Krimiseriál (USA, 2011). Hrají
S. M. Gellarová, K. Polaha a další
0.15 Kriminálka Miami V (7)
Spanilá jízda. Krimiseriál (USA,
2006)
1.00 Dr. House VI (15)
1.45 Novashopping
2.15 Lovci zločinců III (9)
3.15 DO-RE-MI

20.15 Svatby v Benátkách (34)
Rubínová svatba. Seriál (ČR,
2014). Hrají P. Hřebíčková,
M. Kraus, O. Veselý, A. Bendová,
F. Blažek. Režie P. Slavík
21.35 Očima Josefa Klímy
22.25 Ano, šéfe!
23.40 Myšlenky zločince VII (14)
Krimiseriál (USA, 2011). Hrají
J. Mantegna, P. Brewsterová,
S. Moore a další
0.35 Spravedlnost v krvi III (20)
1.35 Vraždy v Kitzbühelu VII (8)
2.30 Doktor z hor: Nové příběhy IV (15)
3.15 Wolffův revír V (9)
4.05 Prima ZOOM Svět
4.30 Trní

11.50
12.00
12.25
13.20
14.20
15.15
16.30
17.00
17.25
18.25
19.30

10.30
11.30
13.25
14.25
15.25
16.25
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

7.00 Odvrácená tvář hor (7) 7.55 Film o filmu: Probudím se včera 8.10 Nebezpečná identita (14) 9.00
Vražedná čísla V (14) 9.50 Odložené případy III (7)
10.40 Dallas (5) 12.00 Ten, kdo tě chrání II (20)
12.55 Doktorka z Dixie II (11) 13.50 Gilmorova děvčata (2) 15.10 Skrblík 17.10 Doktorka z Dixie II (12)
18.05 Odvrácená tvář hor (8) 19.05 Gilmorova děvčata (3) 20.00 Jesse Stone: Smrt v jezeře 21.50
Legenda o opilém mistrovi 23.55 Zákon a pořádek:
Útvar pro zvláštní oběti XII (6)

10.40 Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům (4)
11.40 Faktor strachu X (9) 12.40 Akta X IX (4)
13.40 Jmenuju se Earl IV (1) 14.10 Simpsonovi XVII
(1, 2) 15.10 Bořiči mýtů IV (9) 16.15 Ztraceni V (5)
17.10 Jmenuju se Earl IV (2) 17.40 Grimm III (22)
18.30 Simpsonovi XVII (3) 18.55 Simpsonovi XVII
(4) 19.20 Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům
(5) 20.15 Top Gear XXI (4) 21.25 Teorie velkého
třesku III (7) 22.00 Partička 22.45 Megazkrat: Smrtící výpadek (1/2) 0.40 The Big Bang Theory III (7)

10.55 Prolhané krásky II (18) 11.55 Nouzové přistání
II (2) 12.25 Roseanne IX (7) 12.55 Chůva k pohledání IV (19) 13.25 Komisař Rex III (10) 15.35 Policie
Hamburk III (10) 16.30 Můj přítel Monk VII (1) 17.20
Ricardovy recepty X (131) 17.55 Po krk v odpadcích
II (18) 18.50 Jak jsem poznal vaši matku V (4, 5)
19.45 Chůva k pohledání IV (20) 20.15 Castle na
zabití VI (17) 21.15 Sběratelé kostí III (10) 22.10 Sex
ve městě III (12) 22.45 Podvádíš mě! X (5) 23.40
Sex ve městě III (12) 0.15 Volejte Věštce

10.40 Do oblak s Martinem Shawem (1, 2) 11.35
Cesty hrůzy (2) 12.50 Veterinář z Bondi Beach (9, 10)
13.55 Lovci ztracených pokladů: Prokleté zlato 14.50
Záhadné postavy dějin (11, 12) 15.55 Přírodní vesmír
(16) 16.55 Tygr zvaný Zlomený ocas 17.55 Planeta
svátků (3) 18.55 Lonely Planet: Nejkrásnější národní
parky (5, 6) 20.00 Samurajští lovci lebek 21.05 Ztracené poklady Ameriky (7) 22.10 Zloději aut (2) 23.10
Jack Rozparovač: Skutečný příběh (1/2) 0.05 Soukromý život evropských savců: Křeček polní

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

13.55 Fotbal: Bohemians Praha 1905 - FC Zbrojovka
Brno 15.45 Fotbal ve světě 16.05 BBV po 25 letech
16.25 Sportovní zprávy 16.45 Běh: ČEZ City Trail
Run Prague 2014 17.00 Basketbal: Magazín Euroligy 17.30 Deník NHL 17.45 Florbal: FBC ČPP Bystroň
Group Ostrava - 1. SC Vítkovice Oxdog 20.10 Téma
pro hosty ČT sport 20.35 Svět motorů 21.30 Sportovní zprávy 21.45 Fotbal: AC Sparta Praha - ŠK
Slovan Bratislava 23.30 Deník NHL 23.40 Česká
pokerová tour 0.20 BBV 0.30 Basketbal

6.00 Ranní fresh 7.00 Ranní výzva 9.00 Millennium 10.00 Óčko hity 12.00 Óčko news 12.05 Óčko
hity 13.30 Zabil.cz 13.35 Óčko hity 14.00 Óčko
news 14.05 Óčko hity 14.30 Dotykáč 14.35 Óčko
hity 15.00 Zabil.cz 15.05 Óčko hity 15.30 Óčko
news 15.35 Mixxxer show 17.00 Óčko news 17.05
Mixxxer 18.00 Óčko hity 19.00 Óčko news 19.05
Moje desítka 20.00 CZ & SK 21.00 Millennium
21.45 Filmshot 22.00 Artur 22.05 Simply the best
23.00 Love zone 0.00 Óčko flirt

5.05 Pauline a Leonard (82) 5.55 Naše zprávy 6.30
Animáček 8.15 Červené růže (163) 9.20 Stefanie
(10) 10.45 Perry Mason (12) 13.05 Oddělení vražd
(37) 14.05 Pauline a Leonard (152) 15.15 Inga Lindström: Svatba v Hardingsholmu 17.15 Kurňa, co to
je? 18.30 Naše zprávy 19.00 Velkolepé století III
(37) 20.10 Sejdeme se na Cibulce 21.05 Zákon
a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti X (5) 22.05
Týden v ringu 22.50 Noční zprávy 23.00 Peklo
z hlubin země 0.55 Bastardi (12), seriál (ČR, 2014)

9.25 Barclays ATP World Tour Finals 2014 11.05
Boston Bruins - New Jersey Devils 13.05 Kobra 11
XII (5) 13.55 Kobra 11 XII (6) 15.00 Barclays ATP
World Tour Finals 2014 17.00 Nejdrsnější kamioňáci světa (2) 17.50 Alcatraz (12) 18.40 Kobra 11 VI (18)
19.30 Star Trek: Nová generace (19) 20.20 Kriminálka New York IV (13, 14) 22.00 Strážce pořádku
IV (6) 22.45 Invaze (10) 23.30 Městečko South
Park XIV (9) 0.00 Fight Club News (37) 1.00
Kriminálka New York IV (13)

Česká republika

Objevili mamutí mládě.
Po výstavě chtějí klonovat
MOSKVA | Opravdovou cestu do pravěku nabízí návštěvníkům světové turné,
na kterém je k vidění dobře zachovalé
tělo mamutího mláděte staré 39 tisíc let
(na snímku). Vědci zvíře pojmenovali
podle místa nálezu Juka. V těchto dnech
je vystaveno v centru Moskvy, už dříve
jej viděli v Japonsku a na Tchaj-wanu.
Pozůstatky zhruba ročního mamutího
mláděte objevili v roce 2010 lovci na arktickém pobřeží Ruska, konkrétně v chladné oblasti Jakutska. Vědci jsou z vzácného nálezu nadšeni, protože tělo mláděte
je výjimečně dobře zachované. „Je to velmi neobvyklé a zajímavé, protože mamut
je obrovské zvíře: tři metry vysoké a vážící pět tun. Obvykle se tedy jejich těla nezachovají kompletní, protože je rozsápou
dravci a podobně. Ale u tohoto konkrétního mláděte, které je ještě poměrně malé,
zůstaly zachovány i tak křehké části těla,
jako je chobot nebo ocas,“ řekl člen Ruské akademie věd Jurij Burlakov.
Mladá samička, jejíž tři metry dlouhé
tělo je poznamenáno řadou jizev, byla
evidentně před smrtí napadena predátory. Bylo jí asi devět až deset let. Lovci ji
INZERCE

nalezli ve věčně zmrzlé půdě, vědci ji
teď uchovávají ve speciálním skleněném
boxu při teplotách pod bodem mrazu.
„Juka má pro vědu veliký význam, protože je to jediné a navíc dobře zachovalé
mamutí mládě ve své věkové kategorii,
které se kdy podařilo nalézt. Dosud se podařilo objevit pouze dospělé jedince,
nebo velmi malá mláďata do jednoho
roku věku. Kromě toho je naprosto skvělé, že se zachoval i její mozek,“ popsal
unikátní objev vědec Stanislav Kolesov.
Pro výzkumníky dobře zachovalá
těla mamutů znamenají naději, že by
mohla obsahovat cenný materiál potřebný pro naklonování tohoto dávno vyhynulého zvířete.
(mce, iDNES.cz)
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ČT1
5.59

Studio 6 8.45 Vše o vaření 9.05 Polopatě 9.45 Postřehy odjinud 9.50
Paterčata 10.35 Herbář 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vše o vaření
14.15 Banánové rybičky
14.45 Na cestě po Lednicku a Valticku
15.10 Otec Brown (10/10)
Modrý kříž. Seriál (VB, 2013)
16.00 Zlatá česká hlavička
Bakalářský příběh (ČR, 1997). Hrají
L. Munzar, O. Vlach, R. Kuba a další
16.10 Divadlo jednoho diváka
17.10 Cestománie
17.40 Černé ovce
17.55 Události v regionech za okamžik
a počasí
18.00 Události v regionech
18.25 AZ-kvíz
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance

www.5plus2.cz

ČT2
5.59

12.20
12.45
13.05
13.10
13.40
14.35
15.20
15.25
15.55
16.20
17.20
18.10
18.45
18.55
19.40
19.50

Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00
Tajemství mrtvých mužů: Americká
tajná válka 9.50 Druhá světová válka
v barvě: Válka o ostrovy 10.40 Deset
století architektury: Kostel sv. Bartoloměje v Praze 10.55 Náš venkov: A kde
nakupujete vy? 11.25 Putování za
muzikou 11.50 Naše tradice: Svatý
Martin

Folklorika
Bohové a mýty staré Evropy
Postřehy odjinud
Evropa dnes
Kosmická energie ve službách
zemědělců
Rasputin: šílený mnich
Chcete je?
Království divočiny
Televizní klub neslyšících
Naše krev je Sparta
Planeta Země
Moje rodina VI
Večerníček
Objevování planety Oceán
Postřehy odjinud
Zprávy v českém znakovém jazyce

Nova
5.55
8.50
9.10
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.20

14.20
15.15
16.30
17.00
17.25
18.25
19.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2702)
Ordinace v růžové zahradě 2 (529)
Dva a půl chlapa III (20)
Komediální seriál (USA, 2005)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Vražedná čísla V (16)
Kryj mě! Krimiseriál (USA, 2008)
Odložené případy III (9)
Perfektní den. Krimiseriál (USA,
2005). Hrají K. Morrisová, T. Barry,
J. Finn, J. Ratchford a další
Dr. House VI (16)
Černá díra. Seriál (USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (154)
Dva a půl chlapa III (21)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami V (8)
Ulice (2703)
Seriál (ČR, 2014). Režie J. Deák
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

Prima
6.45
7.15
7.45
9.30
10.30
11.30
13.25
14.25
15.25
16.25
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55

Gormiti II - Věk velkého zatmění
(26)
Jewel Pet - Zvířátka z drahokamu
II (26)
M.A.S.H (212, 213)
To je vražda, napsala VIII (16)
Walker, Texas Ranger V (13)
Vánoce u Rangerů. Akční seriál
(USA, 1996)
Místo činu: Mnichov (19)
Vražedný Oktoberfest. Krimiseriál
(N, 2005-2013)
Wolffův revír V (10)
Krevní msta. Krimiseriál (N, 2000)
Doktor z hor: Nové příběhy V (1)
Stahující se mračna. Seriál (N, 2011)
Castle na zabití IV (14)
Případ lovce pokladů. Krimiseriál
(USA, 2012)
Komisař Rex III (12)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

SERIÁL

DOKUMENT

SERIÁL

SERIÁL

20.00 Policajti z centra
Trofej. Krimiseriál (ČR/SR). Hrají
F. Blažek, R. Zach, P. Jungmanová,
D. Jurčová, A. Švehlík a další
21.00 Gejzír
21.35 Paterčata
22.15 Skalpel, prosím
Drama (ČR, 1985). Hrají M. Macháček, J. Brejchová, B. Brylská a další
0.15 Kriminálka Paříž (44/92)
Domnělý vrah. Krimiseriál
(Fr., 2005). Režie A. Laurent
1.05 Máte slovo s M. Jílkovou
2.05 AZ-kvíz
2.30 Dobré ráno
5.05 Móda-Extravagance-Manýry
5.30 Události v regionech

20.00 Kamera na cestách: Madagaskar
plný života
21.00 Na cestě po Šalomounových
ostrovech
21.30 Bedekr
21.55 Paralelní světy
23.40 Na stojáka
0.10 Kanadská soda II
0.30 Expremiéři
1.00 Křesťanský magazín
1.25 Příběhy neobyčejné energie
1.55 Chcete mě?
2.20 Náš venkov: A kde nakupujete vy?
2.45 České chůvičky
3.15 Zašlapané projekty
3.30 Hranice dokořán - Rozmówki
polsko-czeskie

20.20 Doktoři z Počátků (79)
Uzavírání kapitol. Seriál (ČR,
2014). Hrají M. Stránský, L. Termerová, V. Jílek, I. Janžurová a další
21.35 Námořní vyšetřovací služba X
(12)
Šiva. Krimiseriál (USA, 2012). Hrají
M. Harmon, M. Weatherly a další
22.35 Město
Krimifilm (USA, 2010). Hrají B. Affleck, R. Hallová, J. Hamm a další
1.00 Kriminálka Miami V (8)
Temná komora. Krimiseriál (USA,
2006)
1.50 Novashopping
2.20 Dr. House VI (16)
3.15 DO-RE-MI

20.15 Cesty domů III (303)
Časovaná bomba. Rodinný seriál
(ČR, 2014). Hrají A. Švehlík,
J. Janěková, V. Freimanová a další
21.35 Show Jana Krause
22.30 Telebazar
23.45 Hawaii 5-0 II (11)
Školní autobus. Akční seriál (USA,
2011). Hrají A. O’Loughlin, S. Caan,
D. D. Kim, G. Parková a další
0.40 Sběratelé kostí VII (4)
Muž v balíku. Krimiseriál (USA,
2010). Hrají E. Deschanelová,
D. Boreanaz a další
1.40 Vraždy v Kitzbühelu VII (9)
2.35 Doktor z hor: Nové příběhy V (1)
3.20 Wolffův revír V (10)

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

6.15 Odvrácená tvář hor (8) 7.05 Nebezpečná identita (15) 7.50 Ten, kdo tě chrání II (20) 8.40 Dallas
(5) 9.30 Vražedná čísla V (15) 10.20 Odložené
případy III (8) 11.15 Dallas (6) 12.20 Ten, kdo tě
chrání II (21) 13.20 Doktorka z Dixie II (12) 14.10
Gilmorova děvčata (3) 15.30 Jesse Stone: Smrt
v jezeře 17.10 Doktorka z Dixie II (13) 18.00 Odvrácená tvář hor (9) 19.05 Gilmorova děvčata (4)
20.00 Gejša 22.50 Travička zelená 1.00 Zákon
a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti XII (7)

9.35 Scrubs: Doktůrci II (11, 12) 10.35 Kdo přežije:
Hrdinové proti padouchům (5) 11.30 Top Gear XXI
(4) 12.35 Akta X IX (5) 13.35 Jmenuju se Earl IV (2)
14.05 Simpsonovi XVII (3) 14.35 Simpsonovi XVII (4)
15.05 Bořiči mýtů IV (10) 16.10 Ztraceni V (6) 17.05
Jmenuju se Earl IV (3) 17.35 Hvězdná brána (1) 18.30
Simpsonovi XVII (5, 6) 19.20 Kdo přežije: Hrdinové
proti padouchům (6) 20.15 Letadlová loď Enterprise
(6) 21.25 Teorie velkého třesku III (8) 22.00 Partička
22.50 Megazkrat: Smrtící výpadek (2/2)

12.10 Nouzové přistání II (3) 12.40 Roseanne IX (8)
13.10 Chůva k pohledání IV (20) 13.35 Jak jsem
poznal vaši matku V (4, 5) 14.30 Komisař Rex III (11)
15.30 Policie Hamburk III (11) 16.25 Můj přítel Monk VII
(2) 17.20 Ricardovy recepty X (132) 17.55 Malé královny krásy (1) 18.50 Jak jsem poznal vaši matku V (6, 7)
19.45 Chůva k pohledání IV (21) 20.15 Sherlock
Holmes: Jak prosté II (16) 21.15 Sběratelé kostí III (11)
22.15 Sex ve městě III (13) 22.50 Dobrá manželka III
(6) 23.45 Sex ve městě III (13) 0.20 Volejte Věštce

11.50 Letecké nehody: Přísně tajné II (7) 12.55 Zuřící Země (5, 6) 13.50 Nejmenší letadla světa 14.45
Do oblak s Martinem Shawem (3, 4) 15.45 Cesty
hrůzy (3) 16.55 Veterinář z Bondi Beach (11, 12)
17.55 Zloději aut (3) 18.55 Jack Rozparovač: Skutečný příběh (2/2) 20.00 Soukromý život evropských savců: Lasice kolčava 21.05 Do nitra obrů přírody (3) 22.10 Kosmos: Časoprostorová odysea (6)
23.10 Lovci ztracených pokladů: Zkamenělý kód
0.15 Tankoví hrdinové 2. světové války (2/2)

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

10.55 Svět motorů 11.50 Armádní sportovec roku
2014 12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.50
Moderní gymnastika: GRAND PRIX 2014/Brno
14.20 Téma pro hosty ČT sport 14.45 Fotbal: Magazín Evropské ligy UEFA 15.40 BBV po 25 letech
15.50 Turf 16.25 Sportovní zprávy 16.50 Olympijský
magazín 17.25 Deník NHL 18.00 Hokej: HC Škoda
Plzeň - HC Oceláři Třinec 21.40 Basketbal: Baloncesto Sevilla - ČEZ Basketbal Nymburk 23.20 Deník
NHL 23.50 Red Bull Air Race 2014/Rakousko

6.00 Ranní fresh 9.00 Millennium 10.00 Óčko hity
12.00 Óčko news, hudba, film, zábava – nikdo a nic
nám neuteče 12.05 Óčko hity 13.30 TyTrubko 13.35
Óčko hity 14.00 Óčko news 14.05 Óčko hity 15.00
TyTrubko 15.05 Óčko hity 15.30 Óčko news 15.35
Mixxxer show 17.00 Óčko news 17.05 Mixxxer
18.00 Óčko hity 19.00 Óčko news 19.05 Moje
desítka 20.00 CZ & SK 21.00 Millennium 22.00
Simply the best 23.00 Love zone 0.00 Óčko flirt,
proud klipů se vzkazy diváků Óčka

5.05 Pauline a Leonard (83) 5.55 Naše zprávy 6.30
Animáček 8.35 Červené růže (164) 9.45 Stefanie
(11) 11.05 Dědička hotelu (5) 13.15 Oddělení vražd
(38) 14.15 Pauline a Leonard (153) 15.25 Penzion
Edelweiss (2), komedie (Fr., 2011) 17.25 Barrandovský videostop 18.30 Naše zprávy 19.00 Velkolepé
století III (38), seriál (Tur., 2012) 20.10 Vtip za stovku! 21.15 Poslední přístav, thriller (USA, 2010) 23.10
Noční zprávy 23.20 112 23.50 Zkáza parníku Laconia (2), válečný film (N/VB, 2010)

8.45 Nejdrsnější kamioňáci světa (2) 9.30 European
Poker Tour 2014 (34) 10.25 Barclays ATP World
Tour Finals 2014 12.40 New Jersey Devils - Minnesota Wild 15.00 Barclays ATP World Tour Finals
2014 17.00 Nejdrsnější kamioňáci světa (3) 17.45
Alcatraz (13) 18.40 Kobra 11 VII (1) 19.30 Star Trek:
Nová generace (20) 20.20 Kriminálka New York IV
(16, 17) 22.00 Strážce pořádku IV (7) 22.45 Invaze
(11) 23.35 Městečko South Park XIV (10) 0.05 K.O.
Night (488) 0.55 Reklamožrouti

čtvrtek 13. listopadu 2014
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ČT1
5.59

Studio 6 8.45 Vše o vaření 9.05 Kluci
v akci 9.30 Pošta pro tebe 10.35
Objektiv 11.05 Bavíme se s imitátory
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ČT2
5.59

Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00
Nic k proclení. Komedie (Fr., 2010)
10.50 Vyšetřování leteckých nehod:
Lidské selhání 11.40 Auto Moto Revue

Nova
5.55
8.50
9.10
10.05
11.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2703)
Doktoři z Počátků (79)
Dva a půl chlapa III (21)
Komediální seriál (USA, 2005)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Vražedná čísla V (17)
První zákon. Krimiseriál (USA,
2008)
Odložené případy III (10)
Frankovy lahůdky. Krimiseriál
(USA, 2005)
Dr. House VI (17)
Uzavření. Seriál (USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (155)
Dva a půl chlapa III (22)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami V (9)
Ulice (2704)
Seriál (ČR, 2014). Režie J. Deák
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

Prima
6.45
7.45
9.30
10.30

Gormiti III - Invaze temných sil (1)
M.A.S.H (213, 214)
To je vražda, napsala VIII (17)
Walker, Texas Ranger V (14)
Mayday. Akční seriál (USA, 1996)
Místo činu: Mnichov (20)
Sen se rozplynul. Krimiseriál
(N, 2005-2013)
Wolffův revír V (11)
Cvičná jízda. Krimiseriál (N,
2000). Režie M. Mackenroth
Doktor z hor: Nové příběhy V (2)
Těžce vybojované štěstí. Seriál (N,
2011). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht,
M. Baumgartnerová a další
Castle na zabití IV (15)
Pandora. Krimiseriál (USA, 2012)
Komisař Rex IV (1)
Pohřbena zaživa. Krimiseriál
(N/Rak., 1997)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vše o vaření
14.15 Banánové rybičky
14.45 Na cestě po Kokořínsku
15.10 Kingová II (2/13)
Josh Simpson. Detekt. seriál (Kan.,
2012). Hrají A. Price-Francisová,
A. Van Sprang, G. Hogan a další
15.55 Benefice orchestru Karla Vlacha
17.05 Besipky: Přednost modrých
majáků
17.10 Cestománie
17.40 Černé ovce
17.55 Události v regionech za okamžik
a počasí
18.00 Události v regionech
18.25 AZ-kvíz
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny

12.10 Příběhy neobyčejné energie
12.40 Vancouver - ostrov a město
13.10 Souboj vojevůdců: Vandegrift
proti Hyakutakeovi
13.55 Objevování planety Oceán:
Tajemné jeskynní malby
14.45 Chcete je?
14.50 Ledovec, který potopil Titanic
15.40 Objevování pravdy: Zlato krále
Šalomouna
16.30 Tajemství na dně moří: Vyhynulá
zvířata - tři paleontologické
záhady
17.20 Zázračná planeta: Kouzla přírody
18.10 Moje rodina VI
Susan na druhou. Sitcom (VB,
2005). Režie D. Humphreys
18.45 Večerníček
18.55 Jižní Dalmácie - kraj kolem
Dubrovníku
19.40 Postřehy odjinud
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce

SERIÁL

DOKUMENT

SERIÁL

SERIÁL

Šanghaj, město kontrastů
Cestománie
Pološero - Volební hlas na prodej
Raport o Velké válce: Masaryk
nás svolává
22.40 Ve jménu vlasti II (2/12)
Zpátky v Bejrútu. Seriál (USA,
2012). Režie M. Cuesta
23.30 Queer: Veřejná tajemství
23.55 Punk v Africe
1.20 Kosmická energie ve službách
zemědělců
2.15 Putování za muzikou
2.40 Chcete je?
2.45 Domácí násilí aneb Co se děje za
dveřmi našich bytů
3.10 Zašlapané projekty

20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (530)
Mám tě moc rád, ale... Seriál (ČR,
2014). Hrají Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský a další
21.30 Prásk!
22.15 Parchanti
Akční film (USA, 2010). Hrají
J. D. Morgan, Ch. Evans, I. Elba,
Z. Saldanaová, J. Patric
0.10 Kriminálka Miami V (7)
Spanilá jízda. Krimiseriál (USA,
2006)
0.55 Dr. House VI (17)
1.45 Novashopping
2.15 Áčko
3.15 DO-RE-MI
4.05 Ordinace v růžové zahradě 2 (155)

20.15 Svatby v Benátkách (35)
Dívčí válka. Seriál (ČR, 2014). Hrají
P. Hřebíčková, M. Kraus, O. Veselý,
A. Bendová, F. Blažek. Režie
I. Macharáček
21.30 Kdo je kdo?
22.35 Ano, šéfe!
23.50 Slunečno, místy vraždy IV (9)
Jai-alai. Krimiseriál (USA, 2013)
0.45 Sběratelé kostí VII (5)
Smrt lovce tornád. Krimiseriál
(USA, 2010)
1.45 Šestej smysl (2)
Poslední večeře. Seriál (USA, 2011).
Hrají G. Stults, M. Hassonová a další
2.40 Doktor z hor: Nové příběhy V (2)
3.25 Wolffův revír V (11)

20.00 Vyprávěj
Slaňochův smutný příběh. Seriál
(ČR). Hrají P. Zedníček, I. Wojtylová,
M. Zounar, M. Doležalová a další
20.55 Máte slovo s M. Jílkovou
21.50 Třída 8. A
22.40 Na stopě
23.05 MI5 VI (5/10)
Seriál (VB, 2007). Hrají R. Penry-Jones, P. Firth, H. Norrisová,
M. Raisonová, H. Simon
23.55 Paterčata
0.40 AZ-kvíz
1.25 Dobré ráno
3.55 Designtrend
4.10 Bydlení je hra
4.35 Padesátiletý Ondráš

20.00
21.00
21.30
22.00

11.50
12.00
12.25
13.20
14.20
15.15
16.30
17.00
17.25
18.25
19.30

11.30
13.25
14.25

15.25
16.25
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

6.00 Odvrácená tvář hor (9) 6.55 Ten, kdo tě chrání II (21) 7.50 Dallas (6) 8.40 Vražedná čísla V (16)
9.30 Odložené případy III (9) 10.20 Dallas (7) 11.25
Ten, kdo tě chrání II (22) 12.20 Doktorka z Dixie II
(13) 13.15 Gilmorova děvčata (4) 14.30 Gejša 17.10
Doktorka z Dixie II (14) 18.00 Odvrácená tvář hor
(10) 19.05 Gilmorova děvčata (5) 20.00 Námořní
vyšetřovací služba IV (10, 11) 21.55 Spalovač mrtvol
23.55 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti XII
(8) 1.00 Neodvratná pomsta

9.05 Futurama VI (10) 9.35 Scrubs: Doktůrci II (13,
14) 10.35 Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům
(6) 11.30 Letadlová loď Enterprise (6) 12.35 Akta X
IX (6) 13.35 Jmenuju se Earl IV (3) 14.05 Simpsonovi XVII (5, 6) 15.05 Bořiči mýtů IV (11) 16.10 Ztraceni V (7) 17.05 Jmenuju se Earl IV (4) 17.35 Hvězdná brána (2) 18.30 Simpsonovi XVII (7, 8) 19.20
Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům (7) 20.15
Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku III (9) 22.00
Sin City: Město hříchu 0.40 Cesty k úspěchu

11.10 Prolhané krásky II (20) 12.05 Nouzové přistání
II (4) 12.35 Roseanne IX (9) 13.05 Chůva k pohledání IV (21) 13.35 Jak jsem poznal vaši matku V (6, 7)
14.30 Komisař Rex III (12) 15.30 Policie Hamburk III
(12) 16.25 Můj přítel Monk VII (3) 17.20 Ricardovy
recepty X (133) 17.55 Malé královny krásy (2) 18.50
Jak jsem poznal vaši matku V (8, 9) 19.45 Chůva
k pohledání IV (22) 20.15 Holka na zabití 22.35 Sex
ve městě III (14) 23.10 Nepovedené operace (1) 0.10
Sex ve městě III (14) 0.45 Volejte Věštce

12.00 Ztracený svět Alexandra Velikého (6) 12.55
Ztracené poklady Ameriky (6) 13.55 Setkání s divočinou II (2) 14.55 Tajemství lesa (2) 15.55 Letecké
nehody: Přísně tajné II (8) 16.55 Zuřící Země (7, 8)
17.55 Kosmos: Časoprostorová odysea (7) 18.55
Věda pro budoucí vládce světa: Bioteror 20.00
Detektivové bitevního pole (1) 21.05 Poslední
mobilizace: Němečtí kamikaze 22.10 A. C. Clarke:
Další záhady světa (1, 2) 23.20 Odhalení: Mimozemské spisy II (1, 2) 0.05 Nejdivočejší ostrovy (4)

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

16.25 Sportovní zprávy 16.45 Armádní sportovec
roku 2014 17.00 Sport v regionech 17.35 Vertikal
18.00 Bouldering: Rock Point Český pohár 2014
18.30 Deník NHL 18.40 Auto-rallye-cross 19.15 ATP
týden tenisu 19.40 Plážový volejbal: FIVB World
Tour 2014 20.10 Basketbal: FC Bayern Mnichov Fenerbahce Ülker Istanbul 22.15 Sportovní zprávy
22.30 Deník NHL 22.40 Triatlon: Ironman 2014
23.40 BBV 23.50 Sport v regionech 0.20 Vertikal
0.45 Bouldering: Rock Point Český pohár 2014

6.00 G2 Talenti 6.05 Ranní fresh 7.00 G2 Talenti
9.00 Millennium 10.00 Óčko hity 12.00 Óčko news,
hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče
12.05 Óčko hity 13.30 Bravo tv 13.35 Óčko hity
14.00 Óčko news 14.05 Óčko hity 15.00 Bravo tv
15.05 Óčko hity 16.00 Óčko news 16.05 Óčko chart
18.00 Óčko hity 19.00 Óčko news 19.05 Moje
desítka 20.00 CZ & SK 21.00 Millennium 21.45
Limuzína 22.00 Simply the best 23.00 Love zone
0.00 Óčko flirt, proud klipů se vzkazy diváků Óčka

5.05 Pauline a Leonard (84) 5.50 Naše zprávy 6.30
Animáček 8.40 Červené růže (165) 9.45 Stefanie
(12) 11.10 Dědička hotelu (6) 13.20 Oddělení vražd
(39) 14.20 Pauline a Leonard (154) 15.30 Tornádo
nad New Yorkem 17.25 Sejdeme se na Cibulce
18.30 Naše zprávy 19.00 Velkolepé století III (39)
20.10 Příběhy o lásce: Dotek lásky 22.00 Zákon
a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti VI (22), krimiseriál (USA, 2004-2005) 23.00 Noční zprávy 23.15
Smrt darebáka, krimifilm (Fr., 1977)

8.00 Alcatraz (13) 8.40 Nejdrsnější kamioňáci
světa (3) 9.25 Barclays ATP World Tour Finals 2014
11.05 Formule 1 12.50 Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 15.00 Barclays ATP World Tour Finals
2014 17.00 Nejdrsnější kamioňáci světa (4) 17.50
Hranice nemožného IV (1) 18.40 Kobra 11 VII (2)
19.30 Star Trek: Nová generace (21) 20.20 Hvězdná brána: Archa pravdy 22.10 Strážce pořádku IV
(8) 23.05 Invaze (12) 23.50 Městečko South Park
XIV (11), seriál (USA, 2010) 0.20 K.O. Night (489)

pátek 14. listopadu 2014
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ČT1
5.59

Studio 6 8.45 Vše o vaření 9.05 Hobby
naší doby 9.30 Příběhy slavných... Jiří
Kodet 10.35 Toulavá kamera 2014
11.05 Vyprávěj

ČT2
5.59

Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00
Království divočiny: Kolibříci, včelí ptáci
9.30 Noční host. Psychol. film (ČR,
1961) 11.00 Objevování pravdy: Zlato
krále Šalomouna 11.50 Šanghaj, město
kontrastů

www.5plus2.cz

Nova
5.55
8.50
9.10
10.05
11.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2704)
Ordinace v růžové zahradě 2 (530)
Dva a půl chlapa III (22)
Komediální seriál (USA, 2005)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Vražedná čísla V (18)
Minuta po půlnoci. Krimiseriál
(USA, 2008)
Odložené případy III (11)
Osm let. Krimiseriál (USA, 2005)
Dr. House VI (18)
Rytířův pád. Seriál (USA, 2009)
Ordinace v růžové zahradě 2 (156)
Dva a půl chlapa III (23)
Komediální seriál (USA, 2005)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Miami V (10)
Ulice (2705)
Seriál (ČR, 2014). Režie J. Deák
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí

Prima
6.45
7.45
9.30
10.30

Gormiti III - Invaze temných sil
(2)
M.A.S.H (214, 215)
Válečný seriál (USA, 1972-1982)
To je vražda, napsala VIII (18)
Walker, Texas Ranger V (15)
Poslední naděje. Akční seriál
(USA, 1996)
Místo činu: Mnichov (21)
Chlapec za oknem. Krimiseriál
(N, 2005-2013)
Wolffův revír V (12)
Den zúčtování. Krimiseriál
(N, 2000). Režie J. Heinrich
Doktor z hor: Nové příběhy V (3)
Srdeční záležitosti. Seriál (N, 2011)
Castle na zabití IV (16)
Spouštěcí moment. Krimiseriál
(USA, 2012)
Komisař Rex IV (2)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Vše o vaření
14.15 Banánové rybičky
14.40 Na cestě po Krkonoších
15.05 Profesionálové (45/57)
Provize. Krimiseriál (VB, 1980).
Hrají M. Shaw, L. Collins a další
16.00 Na stopě
16.25 Třída 8. A
17.10 Polopatě
17.55 Události v regionech za okamžik
a počasí
18.00 Události v regionech
18.25 AZ-kvíz
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance

12.45 Planeta Země: Lesy mírného
pásma
13.35 Bojovníci s klimatem
13.45 Chcete mě?
14.15 Deset století architektury: Kostel
sv. Bartoloměje v Praze
14.30 Pyramidy? (2/5)
15.15 Dobrodružství vědy a techniky
16.00 Věda na vlastní kůži
16.55 Zapomenuté výpravy
17.20 Jak jíst, abychom žili déle
a zdravěji
18.10 Moje rodina VI
A další zvířena. Sitcom (VB,
2005). Hrají R. Lindsay, Z. Wanamakerová, S. Hayesová, G. Thomson a další. Režie D. Humphreys
18.45 Večerníček
18.55 Fenomén Underground
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce

SERIÁL

DOKUMENT

DOBRODRUŽNÝ

AKČNÍ

20.00 Neviditelní (11/13)
Komed. seriál (ČR, 2014). Hrají
J. Bartoška, J. Langmajer, L. Sobota, I. Chýlková, L. Vlasáková
21.05 13. komnata Martiny Adamcové
21.32 Losování Šťastných 10 a Šance
milion
21.35 Všechnopárty
22.30 Hitparáda televizní zábavy
23.25 Arne Dahl
Zlá krev. Krimiseriál (Švéd., 2012).
Hrají M. Arvidssonová, I. Lindhová,
C. Ljungmark, S. Roney a další.
Režie M. M. Agah
1.15
Sama doma
2.55 Dobré ráno
5.30 Události v regionech

20.00 Zázračná planeta: Kouzla přírody
20.55 Pan Selfridge (1, 2/10)
Seriál (VB, 2012). Hrají J. Piven,
F. O’Connorová, R. Cook a další
22.45 Krycí jméno: Farewell
Thriller (Fr., 2009). Hrají E. Kusturica, G. Canet, D. Soul, I. Dapkunaiteová, N. Arestrup. Režie Ch. Carion
0.35 Muž, který chtěl žít svůj život
Drama (Fr., 2010). Hrají R. Duris,
M. Foisová, C. Deneuveová a další
2.30 Babylon
2.55 Sex místo stipendia?
3.20 Zašlapané projekty
3.40 Hranice dokořán - Rozmówki
polsko-czeskie
4.05 Osudové okamžiky

20.20 Hugo a jeho velký objev
Dobrodružný film (USA, 2011).
Hrají A. Butterfield, Ch. G. Moretzová, B. Kingsley, S. B. Cohen,
H. McCroryová. Režie M. Scorsese
22.45 Smrtící zbraň
Akční film (USA, 2008). Hrají
S. Seagal, A. Corone, P. Calderon,
L. Henriksen, M. E. Wilson
0.45 Kriminálka Miami V (8)
Temná komora. Krimiseriál (USA,
2006)
1.35 Dr. House VI (18)
2.20 Novashopping
2.50 Prásk!
3.35 Áčko
4.10 Ordinace v růžové zahradě 2 (156)

20.15 Rychlí a zběsilí
Akční film (USA, 2009). Hrají
V. Diesel, P. Walker a další. Režie
J. Lin
22.25 Varovná znamení
Thriller (USA, 2012). Hrají C. Murphy, S. Weaverová, R. De Niro
a další. Režie R. Cortés
0.55 Major Dundee
Western (USA, 1965). Hrají
Ch. Heston, R. Harris, J. Coburn
a další. Režie S. Peckinpah
3.25 Doktor z hor: Nové příběhy V (3)
Srdeční záležitosti. Seriál (N, 2011).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht,
M. Baumgartnerová a další
4.15 Wolffův revír V (12)

11.50
12.00
12.25
13.20
14.20
15.15
16.30
17.00
17.25
18.25
19.30

11.30
13.25
14.25
15.25
16.25
17.30
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55

Nova Cinema

Prima cool

Prima love

Prima zoom

5.20 Svět Nova Cinema 5.55 Odvrácená tvář hor
(10) 6.50 Ten, kdo tě chrání II (22) 7.40 Dallas (7)
8.30 Vražedná čísla V (17) 9.20 Odložené případy
III (10) 10.10 Ten, kdo tě chrání II (23) 11.25 Dallas
(8) 12.10 Doktorka z Dixie II (14) 13.05 Gilmorova
děvčata (5) 14.20 Námořní vyšetřovací služba IV
(10, 11) 16.05 Pobuda 18.05 Odvrácená tvář hor (11)
19.05 Gilmorova děvčata (6) 20.00 Matrix Reloaded 22.40 Texaský masakr motorovou pilou: Počátek 0.25 Mladí a pohřbení

6.50 Xena VI (18) 7.50 Ztraceni V (7) 9.05 Futurama VI (11) 9.35 Scrubs: Doktůrci II (15, 16) 10.40
Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům (7) 11.40
Faktor strachu X (10) 12.40 Akta X IX (7) 13.40
Jmenuju se Earl IV (4) 14.10 Simpsonovi XVII (7, 8)
15.10 Bořiči mýtů IV (12) 16.15 Ztraceni V (8) 17.10
Jmenuju se Earl IV (5) 17.40 Hvězdná brána (3)
18.30 Simpsonovi XVII (9, 10) 19.20 Kdo přežije:
Hrdinové proti padouchům (8) 20.15 Profesionál
(1, 2) 23.15 Kyklop

11.10 Prolhané krásky II (21) 12.05 Nouzové přistání
II (5) 12.35 Roseanne IX (10) 13.05 Chůva k pohledání IV (22) 13.35 Jak jsem poznal vaši matku V
(8, 9) 14.30 Komisař Rex IV (1) 15.30 Policie Hamburk III (13) 16.25 Můj přítel Monk VII (4) 17.20 Ricardovy recepty X (134) 17.55 Malé královny krásy (3)
18.50 Jak jsem poznal vaši matku V (10, 11) 19.45
Chůva k pohledání IV (23) 20.15 Místo činu: Dvojí
život 22.10 Sex ve městě III (15) 22.45 Láska je Láska
VI (2) 23.50 Sex ve městě III (15)

11.45 Soukromý život evropských savců: Křeček
polní 12.45 Do nitra obrů přírody (2) 13.45 Planeta
svátků (3) 14.45 Lonely Planet: Nejkrásnější národní parky (5, 6) 15.50 Samurajští lovci lebek 16.55
Ztracené poklady Ameriky (7) 17.50 A. C. Clarke:
Další záhady světa (3, 4) 18.55 Odhalení: Mimozemské spisy II (3, 4) 20.00 Nejdivočejší ostrovy
(5) 21.05 Monstra z hlubin (1) 22.10 Lovci ztracených pokladů: Prokleté zlato 23.05 Záhadné postavy dějin (11, 12) 0.05 Přírodní vesmír (16)

ČT sport

Óčko

Barrandov

Fanda

12.50 Aerobik: MS 2014 14.45 Fotbal: Stříbrný tým
z Chile 14.55 ATP týden tenisu 15.20 Plážový volejbal: FIVB World Tour 2014 15.50 Total ragby 16.15
České ragby 16.25 Sportovní zprávy 16.45 Český
minigolf dobyl Evropu 17.00 Deník NHL 17.30
Hokej: HC Olomouc - HC Sparta Praha 20.55 Basketbal: FC Barcelona - Panathinaikos Atény 23.00
Sportovní zprávy 23.15 Motorismus: Rally 23.40
Deník NHL 0.05 Branky, body, vteřiny 0.15 Basketbal: Baloncesto Sevilla - ČEZ Basketbal Nymburk

6.00 Ranní fresh 6.30 G2 Talenti 6.35 Ranní fresh
7.30 G2 Talenti 9.00 Millennium 10.00 Óčko hity
12.00 Óčko news, hudba, film, zábava – nikdo a nic
nám neuteče 12.05 Óčko hity 13.30 Roxtime 13.35
Óčko hity 14.00 Óčko news 14.05 Óčko hity 15.00
Roxtime 15.05 Óčko hity 16.00 Óčko news 16.05
ShowREC 17.00 Óčko news 17.05 Novinky 18.00
Óčko hity 19.00 Óčko news 19.05 Moje desítka
20.00 CZ & SK 21.10 Ve Vatě 21.30 Party ride
23.00 Roxtime 23.05 Party ride

5.05 Pauline a Leonard (85) 5.50 Naše zprávy 6.30
Animáček 8.30 Červené růže (166) 9.40 Stefanie
(13) 10.55 Stonehenge apokalypsa 13.00 Oddělení
vražd (40) 14.00 Pauline a Leonard (155) 15.10 Příběhy o lásce: Dotek lásky 17.15 Vtip za stovku! 18.30
Naše zprávy 19.00 Velkolepé století III (40) 20.10
Stopy života (4) 21.10 Tajemství Jaroslava Uhlíře
22.05 Intim s Heidi Janků 22.50 Noční zprávy
23.00 Podfuk 0.40 Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti VI (23), krimiseriál (USA)

8.40 Nejdrsnější kamioňáci světa (4) 9.25 Barclays
ATP World Tour Finals 2014 11.05 Montreal Canadiens - Boston Bruins 13.00 Hvězdná brána: Archa
pravdy 15.00 Barclays ATP World Tour Finals 2014
17.00 Nejdrsnější kamioňáci světa (5) 17.50 Hranice nemožného IV (2) 18.35 Kobra 11 VII (3) 19.30
Star Trek: Nová generace (22) 20.20 Kriminálka
Las Vegas II (21, 22) 22.00 Strážce pořádku IV (9)
22.50 Invaze (13) 23.35 Městečko South Park XIV
(12) 0.00 Fight Club News (37)

Česká republika
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„Ne ty, já měla vyhrát“

V PÁTEK VAŘÍ
Darja Zajčenko (19 let)

Je narozená v Rusku,
dálkově studuje v Karlových Varech. Otec
je podnikatel, matka
bývalá atletka. Darja
žije od patnácti v Německu, kde se na profesionální úrovni věnuje krasobruslení.
Nejvíce si pochutná na sushi, sladkém
pečivu a cheesecaku. Nesnáší čočku
s párkem, těžká a mastná jídla. Nikdy
by nesnědla špek a gulášovou polévku.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Helena Andršová (70 let)

STŘEDNÍ ČECHY | Pořad Prostřeno!
tentokrát představil ryze dámskou skupinu. Absence mužů zpravidla znamená
příliš emocí i hrozící konflikt, někdo dokonce hodnotí situaci jako „slepičinec“.
Helena (70) v pondělí pozvala soupeřky do bytu v pražských Čimicích. Ocitly se jak na zámku - ložnice s nebesy,
noblesa starých časů. Úkol týdne, čínu
z kuřecího masa, hodnotily průměrně.
Únavu rozptýlila až zábava, když u Heleny zahráli a zazpívali praví Mexičani.
V úterý na pražské Výtoni hostitelka
Markéta (24) chystala moderní menu.
Panenku Wellington obalila nasekanými žampiony, slaninou a listovým těs-

tem. Jenže Dáše (jak si říká páteční soutěžící Darja) se maso zdálo sušší. Fondán Markéta nepřipravila tak, aby byl
uprostřed tekutý, což ostatním soutěžícím ženám neuniklo.
Nikol (27) vařila ve středu v pražských Stodůlkách. Jejím úkolem týdne
bylo sushi, které sice miluje, ale nikdy
ho sama nedělala. Nikol přesto udržela
dobrou atmosféru a mile překvapila dezertem - růžovými koláčky, jimž barvu
dodala červená řepa!
Ve čtvrtek dámy vyrazily za Eliškou
(23) do rodinného domu v Benešově.
Kozí sýr na předkrm odpovídal moderní gastronomii, dýňová polévka stejně

tak a konečně se dámy dočkaly ryby hlavní chod byl losos! Při zábavě poznávaly chutí, čichem a hmatem bylinky.
Darja alias Dáša (19) je sice nejmladší hostitelkou, zato s nejvyšším sebevědomím! Páteční vaření v luxusním sídle
její rodiny je zážitkem od začátku do
konce. Dáša dokáže upéct i domácí
chléb. A chce, aby to ostatní kolegyně
ocenily. V pátečním díle Prostřeno! dojde k situaci, kdy se jedné z dam nebude
líbit, kdo vyhraje, zpochybní vítězku
a označí sama sebe za toho, kdo měl vyhrát. Nenechte si ujít soutěžní pořad Prostřeno! na televizi Prima. Každý všední
den od 18 hodin.
(vlas)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH ZE STŘEDNÍCH ČECH

Vepřová panenka Wellington s plněnou bramborou, fazolky ve slanině
Ingredience: 150 až 200 g listového těsta, žloutek, 250 g žampionů, sůl, pepř;
500 g vepřové panenky, 2 lžíce dijonské hořčice, 100 g parmské šunky, žloutek. Postup: Panenku odblaníme a na
pánvi zatáhneme ze všech stran asi 30
sekund. Osolíme, opepříme, potřeme dijonskou hořčicí a necháme odpočinout.
Rozprostřeme potravinářskou fólii, na
ni položíme parmskou šunku vedle
sebe, aby se plátky překrývaly. Očistíme žampiony, nadrobno nasekáme
a opražíme na pánvi, dokud se z nich nedostane voda. Přidáme sůl a pepř a rozprostřeme na šunku. Doprostřed položí-

me panenku a zabalíme tak, aby vznikl
balíček, kde bude vidět jen šunka. Důkladně utáhneme a dáme do lednice na
20 minut. Předehřejeme troubu na 180
až 190 °C, vyválíme plát listového těsta
o průměru asi 3 cm, aby neunikala šťáva. Mašlovačkou potřeme těsto vejcem
i po okrajích, aby pak šlo vše lehce spojit, vytáhneme panenku z lednice a vložíme na listové těsto. Zase zabalíme panenku do listového těsta jako bonbonek
a necháme v ledničce ještě 15 minut odpočinout. Pak vložíme na pekáč na pečicí papír, potřeme zbývajícím žloutkem
a podélně nařízneme listové těsto, aby
se nenafouklo, ale nesmíme se proříznout až k masu, proto je lepší mít listové těsto silnější. Pokud chceme panenku propečenou, necháme ji 40 minut, pokud ji chceme růžovou a šťavnatou, stačí do 30 minut. Po upečení by se měla
panenka nechat ještě 5 až 10 minut odpočinout na plechu. Ingredience - plněné brambory: 5 ks brambory, 100 g slaniny, 5 lžiček bazalkového pesta, jarní

cibulka, sůl, pepř. Postup: Brambory si
předvaříme doměkka v hrnci (může být
i parní hrnec), pak vykrojíme prostředek, do každé brambory dáme lžičku bazalkového pesta a na to opraženou cibulku se slaninou. K příloze se přidají fazolové lusky, které zavážeme plátkem slaniny a necháme orestovat na pánvi.
Jablkový závin
Lze podávat se šlehačkou a zmrzlinou.
Ingredience: 1/2 Hery, 200 g hladké
mouky, 5 lžic mléka, 1 vejce, na špičku
nože kypřicího prášku. Ingredience náplň: 6 jablek nakrájených nebo nastrouhaných, strouhanka, rozinky namočené v rumu, skořice, moučkový cukr,
vanilkový cukr, vlašské ořechy.

Aktivní důchodkyně
celý život pracovala
jako pokojská v lepších hotelech. Miluje
starý nábytek, zejména dobu Ludvíka XIV.
Helena je vdova, má
dceru a vnučku, které žijí v Německu.
Má ráda ruskou kulturu a staré umění zejména styl 19. století. Miluje minutkovou kuchyni i ryby. Nejraději má bramborový salát a řízek. Nesnáší mořské
plody a krupicovou kaši.
Úterý: Markéta Kozelská (24 let)

Pracuje v pojišťovně
jako manažerka skupiny. Pochází z Moravy,
ale přestěhovala se do
Prahy za prací. Žije
s přítelem, letos si pořídili pejska, který jim
dělá velkou radost. Ráda připravuje italskou kuchyni - těstoviny, kuřecí maso
umí už asi na 50 způsobů a ráda peče dezerty. Nevyhledává fazole, červenou
řepu, kroupy a těžká jídla.

Středa: Nikol Podstupková (27 let)

Vystudovala gymnázium v Bratislavě. Po
škole byla v Anglii
a pak se vrátila na Slovensko. Nyní pracuje
v jedné známé mezinárodní firmě, kde se stará o nákup a logistiku. Je svobodná,
ovšem zadaná. Nejraději má sushi,
ryby, zeleninová jídla a čokoládu. Nesnáší rýžový nákyp, rozinky a vnitřnosti. Má alergii na citrusy.
Čtvrtek: Eliška Růžičková (30 let)

Učitelka momentálně
na mateřské dovolené,
má dvě holčičky. Její
muž také učí. Eliščiným koníčkem a specializací je vedení skupinových lekcí ve fitness, chodí plavat a běhat, má velmi
ráda tanec (street dance). Nejoblíbenějším Eliščiným jídlem je hovězí tataráček. Moc nemusí koprovou omáčku.
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Hledáme lidi s dobrým srdcem
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„Dělej malé věci s velkou láskou“
Seriál o lidech, kteří
pomáhají ostatním,
pokračuje Jindřiškou
Marunovou z Tábora.
Rádio Impuls ji ocenilo
Řádem dobrého srdce
za to, že pečuje
o důchodce, kteří už
nemají sílu postarat se
o sebe sami.

tím několik roků pečovala o Adolfa Žáčka, který ale před třemi lety zemřel. Ten
byl, zřejmě kvůli cukrovce, nevidomý.
„Nejdříve to bylo jen na pár hodin denně, ale když jsem viděla, jak je sám, začala jsem s ním trávit čím dál více
času,“ vzpomíná dobrovolnice.

„

Starat se o lidi,
kteří to
potřebují, jsem byla
zvyklá odmala.

VERONIKA POHANKOVÁ
TÁBOR | Dělejte malé věci s velkou
láskou! Citát Matky Terezy je více než
vlastní 43leté Jindřišce Marunové z Tábora. Před lety začala pomáhat lidem,
kteří se už buď kvůli svému pokročilému věku, nebo i kvůli nemoci, nemohou sami o sebe dobře postarat.
V současné době tak pečuje o 83letého Františka Beránka, který také žije
v Táboře. Právě on dal o paní Jindřišce
vědět Rádiu Impuls. Vzhledem k jeho
nemoci mu v tom pomáhali i přátelé.
„Ve svém volném čase o mne pečuje.
Nahrazuje mi tak vlastně rodinu. Jezdíme spolu na výlety, chodíme na různé
společenské akce,“ říká František Beránek, jemuž podle slov Jindřišky Marunové komplikuje život i začínající Alzheimer. „Jindřišce se podařilo vrátit
mne do života, který má nějaký smysl.
Jsem rád, že ji mám.“

Pošťačka s dobrým srdcem,
která zahnala samotu
Jindřiška Marunová prý bere starost o
lidi, kteří už nezvládají všechno sami,
za naprostou samozřejmost. Po rozvodu
navíc cítila samotu, a tak se rozhodla najít někoho, kdo by ji mohl opravdu potřebovat. „Prázdniny jsem jako dítě trávila u babičky na malém městě a tam
bylo naprostou samozřejmostí postarat
se třeba o staré sousedy, dojít jim nakoupit, uklidit. Prostě všechno, co potřebovali,“ vzpomíná na dětství.

Jindřiška Marunová je Dobrovolnicí roku 2006. Teď věnuje každou svou volnou chvíli 83letému Františku Beránkovi.
FOTO | MAREK PODHORA, MAFRA
Jindřiška je poštovní doručovatelkou.
Po pracovní době, což bývá kolem čtvrté hodiny odpoledne, tráví s Františkem
Beránkem téměř všechen svůj volný
čas. „Musíme se přizpůsobit jeho zdravotnímu stavu. Chodíme na procházky.
On sám už se bojí. Je po infarktu a má
Alzheimera v lehčím stádiu. Pomáhám
mu také doma, prostě se vším, co potřebuje,“ vysvětluje Jindřiška Marunová.
Samozřejmostí bývá třeba i nákup.
„Důležité je, že si hodně povídáme.
Jak má Alzheimera, tak hodně zapomíná. Snažíme se hrát hry, aby si procvičoval hlavu. Luštíme různé kvízy, ale vel-

ké křížovky, to už ne, to už nejde,“ míní
dobrovolnice. S panem Beránkem se
prý seznámila právě díky své práci poštovní doručovatelky. „Nosila jsem mu
psaní. Viděla jsem, že chátrá před očima, že je tam sám, a to mi vadilo. Rodina na něj asi tolik času neměla,“ vysvětluje 43letá žena. Jako dobrovolnice pracuje už řadu let. K této činnosti, která ji
prý naprosto naplňuje, se dostala přes
farní charitu v Táboře. Později si udělala dokonce i akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách.
František Beránek není první důchodce, o kterého se Jindřiška stará. Už před-

Důležité je podle ní pomoci starým
a nemocným lidem, aby mohli co nejdéle zůstat v prostředí, na něž jsou zvyklí
a mají ho rádi. „Je dobře, aby byli co nejvíce soběstační. Jsou ale věci, které
prostě už dělat nemohou, tak je potřeba
jim pomoci,“ říká doručovatelka. Rozhodně nechce být konkurencí pečovatelské služby, ale doplňuje péči, která klientům chybí. Jednou by se prý o tyto
lidi možná chtěla starat naplno. To je
ale podle ní hudba daleké budoucnosti.
„Potřebuji mít práci na plný úvazek,
abych mohla splácet hypotéku na byt,“
vysvětluje Jindřiška. Práce na poště ji
navíc baví a líbí se jí i to, že díky ní přijde do kontaktu s řadou zajímavých lidí.
A co dělá ve volném čase?
„Moc volného času nemám. Když
mám chvilku pro sebe, tak dávám do pořádku také svůj byt. Ráda čtu a také miluji country hudbu. Také si musím úplně normálně odpočinout, abych pak
dobře zvládala práci,“ usmívá se Jindřiška Marunová, která si prý svůj život bez
toho, aby pomáhala potřebným, už ani
pomalu neumí představit.
„Z toho, že o mně dal pan Beránek vědět Rádiu Impuls, mám samozřejmě radost. Stejně tak, jako mě zahřálo u srdce, když jsem v roce 2006 dostala ocenění Dobrovolník roku,“ říká dojatě Jindřiška Marunová.

Jindřiška Marunová
doručovatelka
Vyučená kuchařka si udělala
kurz na poštovní doručovatelku,
dnes pracuje na poště v Táboře.
■ Vzdělání si rozšířila
kvalifikačním kurzem pro
pracovníky v sociálních
službách.
■ Mezi její záliby patří turistika,
country a dechová hudba. Moc
ráda čte knihy.
■ Do budoucna by se ráda více
věnovala práci v sociální sféře.
■ Rádio Impuls jí v roce 2014
udělilo Řád dobrého srdce.
■

RÁDIO IMPULS HLEDÁ LIDI S DOBRÝM SRDCEM
Projekt dobrých skutků Pošli to dál
vstoupil již do třetího roku své existence. Rádio Impuls, které jej organizuje,
se rozhodlo, že v rámci něj bude hledat
lidi s dobrým srdcem.
Lidi dlouhodobě, trvale a nezištně
ve svém volném čase pomáhající ostatním. Takové, kteří si zaslouží naši pozornost a jsou dobrým příkladem pro své
okolí. Ty ve svém vysílání představuje
a podporuje v jejich činnosti.

Znáte někoho, kdo si rád najde čas na
ostatní?
Kdo je připraven naslouchat a podat
pomocnou ruku?
Někoho, komu ostatní nejsou lhostejní?
Přihlaste ho na webových
stránkách www.impuls.cz.
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Své kulturní tipy nám posílejte vždy dva týdny před akcí na e-mail:
redakce.usti@agfmedia.cz, vše najdete na www.usti-nad-labem.5plus2.cz

AKCE

MAX CAFÉ

ÚSTÍ NAD LABEM

MUZEUM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
12. 11. Vzpomínka na Karla Kryla, koncertní
vystoupení ústeckého harmonikáře a zpěváka Petra Lüftnera s kapelou. Vstupné 70 Kč,
od 19.00 hodin.
14. 11. Eva Randová a hosté, beseda s Evou
Randovou a koncert jejích hostů. Vystoupí
vybraní účastníci mistrovských pěveckých
kurzů. Vstupné 100 Kč, od 18.00 hodin.
15. 11. Komentovaná prohlídka Meopta 80,
komentovaná prohlídka výstavy Meopta 80
s kurátorem fotografických sbírek Mgr. Jiřím
Preclíkem. Vstupné 50 a 30 Kč, od 11.00
a 14.00 hodin.
15. 11. Děti chystají Vánoce, dílna pro šikovné děti od 10 let. Tvorba vánočních dekorací
a drobných dárků. Kapacita omezena, vstupenky nutné zakoupit v předprodeji. Od
10.00 a 13.00 hodin.
16. 11. Komentovaná prohlídka Jak se žilo
za Husáka, výstavou o každodenním životě
v 70. a 80. letech provede návštěvníky její
kurátor Mgr. Tomáš Okurka Ph.D. Vstupné
50 a 30 Kč, od 15.00 hodin.

HRANIČÁŘ - ČINOHERÁK ÚSTÍ
12. 11. Mongolsko - země Čingischána, cestovatelská diashow Martina Loewa poodhalí tajemství nekonečných plání, kočovníků, stád
a jurt. Multimediální projekce s živým vyprávěním cestovatele. Od 17.00 hodin.

12. 11. Václav Houfek uvádí Hřbitovní kvítí,
vstup volný, od 20.00 hodin.
14. 11. DJ KID Dynamite, funk, disko, boogie
beat a další styly, vstup volný, začátek od
22.00 hodin.

gramu je raut a dražba dětských obrázků
s vodicími pejsky. Od 18.00 hodin
14. 11. Sametový prach: Nauzea Orchestra
a Hudba Praha, jak to vypadalo na akademické půdě před 25 lety, zatímco na Václaváku
cinkali klíči? Přijďte si s námi připomenout atmosféru listopadu 1989 a poznejte legendy,
o kterých jste ani netušili, že legendami jsou.
Od 18.00 hodin.

VÝSTAVY

DIVADLA

ÚSTÍ NAD LABEM

ÚSTÍ NAD LABEM

Od 7. 11. do 18. 2. 2015 Zdeněk Urban: Obrázky ze života, průřezová výstava grafika, výtvarníka a designéra obalů Zdeňka Urbana,
jehož užité umění zcela zapadlo do běhu
společnosti.
Od 12. 11. do 1. 3. 2015 Jak se žilo za Husáka,
výstava přibližuje každodenní život v 70.
a 80. letech - bydlení, nakupování, práci, volný čas, výchovu mládeže - v politických souvislostech období tzv. normalizace.

16. 11. Vanessa Emde: O mrtvých ptácích,
osudy tří generací západoněmeckých žen
přináší do Ústí Divadlo X10 ve spolupráci
s výraznou osobností současné německé dramatiky Vanessou Emde. Je to hra o rozporech mezi mateřstvím a seberealizací ženy.
Festival Sudety, od 19.30 hodin.

MUZEUM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

KONCERTY
ÚSTÍ NAD LABEM

HRANIČÁŘ - ČINOHERÁK ÚSTÍ
13. 11. My pro vodicí psy, vodicí pejsci pro
nás, charitativní koncert na podporu Střediska vodicích psů Jinonice, na kterém vystoupí
sourozenci Lüftnerovi a Heidi Janků. Akci určenou nejen milovníkům pejsků pořádá dětský sbor Chorea pueri ustensis. Součástí pro-

z mostu. Vtom se objeví jeho bývalý spolužák, který náhodného setkání využije
k tomu, aby se zbavil své vlastní manželky.
Hraje Divadlo Bez Zábradlí, vstupné 92-220
Kč, od 16.00 hodin.

KINOSÁL KULTURNÍHO DOMU
10. 11. Ústecká forbína: V Paříži bych tě nečekal, tatínku - Vynikající komedie o dobrodružství starého sympatického provinčního
výběrčího přímých daní v ruchu velkoměsta.
Ve hře je mnoho komických zápletek. Hra slibuje skvělou podívanou už i proto, že v hlavní roli se představí Petr Nárožný. Dále uvidíte Simonu Postlerovou (alt. Miroslava Pleštilová), Jana Šťastného (alt. Jan Čenský)
a řadu dalších.

HRANIČÁŘ - ČINOHERÁK ÚSTÍ

KINA
ÚSTÍ NAD LABEM

HRANIČÁŘ - ČINOHERÁK ÚSTÍ

SEVEROČESKÉ DIVADLO
OPERY A BALETU

11. 11. Divoké historky, divácký hit MFF Karlovy Vary! Chytře vystavěná společenská kritika, která vás pobaví, ale i dojme. Šest historek spojuje téma drobných i větších nespravedlností a křivd, kterým se člověk nemůže
bránit, nechce-li překročit hranice zákona či
dobrých mravů. Čeho je ale moc, toho je příliš. Od 19.30 hodin.
17. 11. Život podle Václava Havla - 2. světová premiéra, intelektuál, milovník žen a života, obdivovatel undergroundu a v neposlední řadě mezinárodně uznávaný politik. V Hraničáři se představí pouhý den po svém premiérovém uvedení v pražské Lucerně. Vstup
zdarma, od 19.30 hodin.

14. 11. Petr Malásek, Libor Vaculík: Někdo to
rád…, barvitý příběh plný humoru, překvapivých gagů i pohybového šarmu. Zároveň se
diváci mohou na vlastní oči přesvědčit, že sólisté baletního souboru se z tradičních rolí
princů, labutí a víl dokážou lehce převtělit
do smolařských kabaretiérů, tanečnic, milionářů, gangsterů, pašeráků a celé řady dalších postav. Vstupné 100-400 Kč, od 19.00
hodin.
15. 11. Murray Schisgal: Láska, hořká americká komedie. Životní ztroskotanec Harry se
právě chystá skoncovat se životem skokem

INZERCE

VOLEJTE
ZDARMA

KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY
A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů
V AKCI

CO

2. 10 min. do všech sítí
ZDARMA

MO IL

";
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."55
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A NAVÍC MŮŽETE ZÍSKAT
» VOLNÉ MINUTY ZDARMA za nákup různých produktů
» za Vaše nákupy 20% SLEVA na VOLÁNÍ a SMS
» přenesení čísla ZDARMA
» VOLÁNÍ již od 0,96 Kč*

* Při využití vybraného tarifu a BONUS PROGRAMU. Více na www.coopmobil.cz
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Å ,0;&- WŞ

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Účtenku s nákupem uschovejte pro
kontrolu.
Každý účastník může získat
max. 1 odměnu denně.
Akce platí od 1.10.2014 do 30.11.2014 ve
vybraných prodejnách sítě COOP.
Více informací a úplná pravidla na
www.coopmobil.cz

VOLÁNÍ OD

0,96
Kč/min.
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Běžel po ranveji kolem airbusu
Na poměrně aktivní
vzletové a přistávací
dráze v Budapešti se
neběhá každý den.
Ústečan Tomáš
Zámostný si to ale
vyzkoušel!

Bud: runway run
4x3 kilometry
betonové runwaye
závod jednotlivců i štafet pro
zaměstnance v letectví
místo konání: budapešťské letiště

VLADIMÍR MAYER
ÚSTÍ NAD LABEM | Když na internetu
objevil zmínku o tom, že budapešťské letiště pořádá uzavřený běžecký závod
pro pracovníky v letectví, nevěnoval
tomu Tomáš Zámostný nijakou zvláštní
pozornost. Když však zjistil, že místem
konání je přímo letiště a trasou aktivně
používaná dráha 13R-31L, zbystřil.
„Jelikož externě dělám grafiku pro
jednu malou leteckou společnost, poslal
jsem přihlášku a čekal,“ vysvětluje lektor kruhových tréninků v ústeckém
T-clubu, kde za dva roky zhubl asi 20 kilogramů.
Na starý letištní terminál v Budapešti
vyrazil vlakem. Terminál je velice podobný (jak věkem, tak stavem) terminálu 3 v Praze, s tím rozdílem, že v Budapešti se budova již několik let nepoužívá a je pro veřejnost zcela uzavřena.
„Výjimkou byl právě závodní víkend, kdy se dveře otevřely a celý interiér se proměnil v zázemí běžeckého závodu. Místo check in přepážek registrace, místo baggage drop úschovna zavazadel. Pro člověka, kterého baví běhání
i letectví, takový malý ráj na zemi,“ zasní se sedmadvacetiletý muž.
Po přebrání startovního balíčku a sní-

Ústečan Tomáš Zámostný se zúčastnil atraktivního běhu na ranveji budapešťského letiště, kde uprostřed stál i obří airbus. FOTO | ARCHIV T. ZÁMOSTNÉHO
dani z připraveného cateringu se čas nachýlil k bezpečnostní prohlídce. „Byla
úplně stejná, jako když někam letíte, a
platila pro nás stejná pravidla jako pro
jakéhokoliv cestujícího.“
Na start samotného závodu odvezly
běžce autobusy. Po výstupu se nejednomu z účastníků (celkem jich bylo přes

600) zatajil dech. „Stát na začátku tři kilometry dlouhé a padesát metrů široké
betonové dráhy, na které se ještě před
pár hodinami proháněla kola dopravních letadel, to je opravdu silný zážitek,“ vypráví Zámostný.
Následovala společná rozcvička a
start. Z první řady měl nádherný výhled

na osvětlenou dráhu i shluk novinářů,
kteří na poslední chvíli utíkali před rozběhnutým davem.
„Profil dráhy není úplně rovný, takže
se až po několika uběhnutých stovkách
metrů ukázalo překvapení - v polovině
tratě stál zaparkovaný airbus, pod jehož
křídly se probíhalo. Dvakrát tam, dvakrát zpátky, celkem měl závod s dokonalou atmosférou 12 kilometrů. A ten pocit,“ vznáší se ještě dnes ústecký běžec:
„Hned vás nakopne, když bojujete s krizí na desátém kilometru a skoro na dosah vedle vás startuje z paralelní dráhy
velké dopravní letadlo.“
Tomáši Zámostnému se nakonec povedlo vybojovat slušné 16. místo.
„Ale to hlavní, co si budu z maďarského dopoledne pamatovat, je neskutečná
atmosféra. Miluji terénní běhy, kdy pozorujete přírodu kolem, mám rád i běhy
centrem známých i neznámých měst,
která poznáte z úplně jiného úhlu pohledu… ale Bud: runway run se mi do paměti vryje jako něco tak odlišného a intenzivního, že se ze mě zajisté stane pravidelný účastník,“ dodá jedním dechem.
Letos se současně zúčastnil také Ústeckého půlmaratonu a zlepšil si čas z
loňska o téměř půl hodiny. „Jsem naprosto spokojený, čas hodina a pětatřicet minut už je slušný.“

INZERCE

www.kia.com

Kia Sportage akční model
FIFA s programem 777
se zvýhodněním
až 165 000 Kč

realcentrum cars s.r.o.

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem
tel: 472 744 390, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz
web: www.realcentrum.cz

Kia Sorento. Kombinovaná spotřeba 5,9 – 8,9 l/100 km. Emise CO2 155 – 208/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.
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Volejbalistky odhodily dresy
Nejdříve to byl jen
bláznivý sen, ale nyní se
volejbalistky Chabařovic
odhodlaly a šly do toho!
V kalendáři se nebojí
ukázat i svá odhalená
vysportovaná těla.
VLADIMÍR MAYER
CHABAŘOVICE | Na jednom z nejvíce
sexy snímku kalendáře chabařovických
volejbalistek jsou dvě sportovkyně zabalené pouze do sítě s velkými oky. „Fotily jsme se bez sebemenšího ostychu,
přeci jenom se už nějaký pátek známe a
nemáme před sebou žádná tajemství,“
směje se smečařka Táňa Kapičková, která na uvedeném snímku drží za zadeček
spoluhráčku Kateřinu Houskovou.
K focení kalendáře je prý inspirovaly
olomoucké volejbalistky, které vydaly
ten svůj již před čtyřmi roky. Ten chabařovický nafotila ve svém ateliéru přímo
jedna z hráček - Jana Zlámalová.
„Díky mému rozhodnutí se věnovat
fotografování profesionálněji se tento
nápad začal realizovat,“ vysvětlila pětatřicetiletá Zlámalová, která se k focení
dostala přes své dvě malé dcerky. Po jejich narození prý fotoaparát prakticky
nedala z ruky.
Nyní si pozvala do svého ateliéru
osmnáct současných, ale i bývalých druholigových volejbalistek Chabařovic.
„Jelikož byly dámy odvážnější, roz-

Smečařka Táňa Kapičková (vlevo) se nebála a nafotila se svou spoluhráčkou Kateřinou Houskovou tento lechtivý snímek.
FOTO | JANA ZLÁMALOVÁ
hodly jsme se pro interiér. Strašně mě
těší zájem, se kterým do toho holky šly.
Samy se podílely na nápadech, pózách,
při kterých chtějí být zachyceny,“ přiblí-

žila průběh focení Zlámalová, která hraje na postu univerzálky.
Na jednotlivých listech v kalendáři
budou děvčata, která se v daném měsíci

narodila. „Máme i liché měsíce a tam
budou nějaké bonusy.“
Usměvavá Táňa Kapičková prý bude
na dvou až třech stránkách kalendáře.
„Jednou za měsíc červen, protože to
jsem se narodila, a na dalších budu s psíkem a celá odhalená se spoluhráčkou,“
upřesnila dlouhovlasá volejbalistka.
Prý se v ateliéru nestyděla. „Od začátku jsme byly všechny smířené s tím, že
některé fotky budou odhalené, ale tak,
aby nebylo nic vidět a vše bylo vkusné,“ vysvětluje šestadvacetiletá hráčka.
„Celé focení bylo veselé, bez sebemenšího ostychu. Prostě jsme se vyblbly, navíc když za objektivem stala jedna z
nás,“ přiblížila atmosféru při focení.
Jana Zlámalová již finišuje s vlastním fotografováním a následně ji čeká
úprava vybraných snímků. „Nechtěla
bych vyzdvihnout jednu či dvě fotografie, podle mě má každá něco a doufám,
že i z fotek bude poznat, že holky focení
bavilo a užily si ho. Ještě větší odměna
bude, když se bude kalendář líbit a bude
o něj zájem,“ přeje si fotografka.
Volejbalistky si netroufají odhadnout, jaký bude mít jejich kalendář na
rok 2015 úspěch, ale jestli přeci jen na
něm něco vydělají, dají peníze na pokryti volejbalové sezony. „Nebo na pořádný večírek,“ usmála se Kapičková.
A k oslavě budou mít asi důvod. Zatím se jim ve II. lize daří, jsou první,
když všech osm dosavadních zápasů vyhrály! „Musíme říci, že jsme skvělá parta, která tvrdě maká a ráda vyhrává. Za
to patří velké díky naší trenérce Máce
(Marcele Bromové, pozn. aut.), nezkazí
žádnou srandu,“ shodují se hráčky.

INZERCE

Amatérští fotbalisté dostali 50 tisíc dresů
Společnost KiK se rozhodla v průběhu
letošního léta a podzimu podpořit amatérské fotbalové oddíly. Díky projektu
Nakopni to s KiKem se podařilo oslovit
na 770 českých klubů. V rámci kampaně, která probíhala současně v České republice a na Slovensku, se rozdalo neuvěřitelných 50 000 fotbalových
dresů během tří dnů. V historii fotbalu
se tak jedná o jednu z největších sponzorských akcí a podporu amatérských
klubů za posledních deset let. „Těší
nás, že jsme v mnoha případech ušetřili náklady, které by musely jednotlivé
týmy do nových dresů investovat,“ říká
František Wagner, operační ředitel KiK
pro Českou republiku a Slovensko. Na
fotce se nachází jeden z obdarovaných
týmů TJ Spartak Telnice v okrese Ústí
nad Labem. Všem zúčastněným přeje společnost KiK mnoho sportovních
(PR)
úspěchů.

