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Ve třetí třídě uspořádal první
akci. Mistr zábavy má i spolek
Jakub Gloza toho
v mladém věku stihl víc
než většina jeho
vrstevníků. Jeho spolek
Jokes&Games nabízí
zábavu, soutěže a hry
pro děti od sedmi do
jedenácti let.

no, co chcete. Tak se tím řídím,“ říká Jakub Gloza ze Šumperka.
Vy jste vlastně už jako dítě začal bavit děti. Jak k tomu došlo?
Vždycky jsem se rád bavil a nechtěl
jsem být jen prostým konzumentem zábavy. Ve třetí třídě jsem tak přišel za
paní učitelkou a řekl jí, že bych chtěl
před Vánoci udělat pro děti Santa Clause. Ona mi to rozmluvila, že bude lepší
udělat Ježíška. Naši mi pak ušili kostým
a já jsem s pomocí naší paní učitelky
udělal u nás ve třídě svou vůbec první
akci pro ostatní. Měla úspěch, takže
jsem to zopakoval pro celý první stupeň.

5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
ROSTISLAV HÁNYŠ
ŠUMPERK | Mít v osmnácti letech zavedený a známý spolek na organizování
zábavy pro děti v Šumperku a spolu s kamarádkami na kontě desítky nejrůznějších akcí, tomu se říká aktivita. Jakub
Gloza ze Šumperka brzy oslaví deset let
od své vůbec první akce pro děti.
Výčet činností tím zdaleka nekončí:
INZERCE

Trido Evo

Montáž vrat i v zimě
bez bourání
a stavebních úprav.
www.trido.cz

Jakub Gloza je podepsaný pod časopisem SMÍCHoviny, sbírkou Psí tlapka,
Dnem dětí, Mikulášem a řadou dalších akcí.
FOTO | ROSTISLAV HÁNYŠ
s kamarády vydává časopis SMÍCHoviny, který vyhrál cenu za nejlepší studentský magazín v republice.
Úspěšný je i ve škole. Tým ze šumper-

ské průmyslovky, jehož byl členem, vyhrál letos prestižní marketingovou soutěž Business Point. „Jeden moudrý člověk kdysi řekl, že čas se najde na všech-

Kdy vlastně přestalo jít o akce jediného školáka?
Nikdy to nebylo jenom o mně, ale
vždycky za tím byli i další lidé. Vždycky mi hodně pomáhaly třeba třídní učitelky. Někdy v šesté třídě se přidal jeden spolužák a postupně se přidávali
i další. S tím přibývalo i akcí.
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KRÁTCE
Žulová postaví lidem
nové přechody
ŽULOVÁ | Kvůli větší bezpečnosti vybuduje vedení Žulové na Jesenicku
nové přechody pro chodce. Tři moderní
zebry se objeví v té části městečka, kde
panuje hustý dopravní provoz. Stávající
přechody už totiž delší dobu nevyhovovaly vzrůstajícím požadavkům na bezpečnost chodců. Součástí investice je
i vybudování lávky pro pěší přes Stříbrný potok, která umožní chodcům vyhnout se vstupu do vozovky na nebezpečných místech. Celkové náklady činí
3,5 milionu, z toho 1,9 milionu pokryje
dotace.
(rš)

Folkaři pořádají oblastní
kolo Porty
BLUDOV | Oblastní kolo festivalu
trampské, country a folkové muziky pořádá 11. března Česká tábornická unie
jesenické oblasti v kulturním domě
v Bludově na Šumpersku. Tam se už tradičně sjíždějí vyznavači folku a country
z celé severní a střední Moravy. Letos
návštěvníci této akce uslyší postupně
patnáct kapel a zpěváků. Celý festival
začíná ve 14 hodin, od 19.30 pokračuje
program v bludovském kulturním domě
oblíbeným trampským a folkovým bálem.
(rš)

Nemocnice modernizuje
dětské oddělení
ŠUMPERK | Dětští pacienti ze šumperské nemocnice budou mít od nynějška
větší pohodlí. Dopomůže jim k tomu investice za 400 tisíc korun, která umožní
zásadní modernizaci pokojů. Ta spočívá v rekonstrukci rozvodů vody a elektroinstalace. Pokoje budou vybaveny
moderním nábytkem, obklady s dětskými motivy nebo stropními ventilátory.
První tři pokoje už nemocnice zmodernizovala, další na svoji rekonstrukci ještě čekají. Nemocnice ji chce dokončit
do letošního podzimu.
(rš)

Škola v Postřelmově
bude mít nové učebny
POSTŘELMOV | Výrazné změny připravuje vedení obce v Základní škole v Postřelmově na Zábřežsku. Kvůli tomu, že
do tamních tříd přibývá každoročně
více dětí, vybuduje v ní další čtyři učebny. K tomu se přidá nová cvičná kuchyňka. Investice zahrnuje také vybudování
výtahu, aby škola byla bezbariérová. Investici za dvacet milionů korun chce
město dokončit do dvou let. Většinu nákladů pokryje dotace.
(rš)

Naladit a dobře zahrát.
Tak se bojuje o Alive
Finálový večer soutěže
Blues Aperitiv, jejíž dva
vítězové vystoupí na
prestižním festivale
Alive, hostí Šumperk už
koncem příštího týdne.
VLADIMÍR ONDERKA
ŠUMPERK | Celkem sedm kapel z Česka, Slovenska a Polska se zúčastní v sobotu 18. března v Domě kultury Šumperk finálového večera soutěže zaměřené na hledání bluesových talentů Blues
Aperitiv.
Dvě nejlepší formace si pak zahrají
na prestižním mezinárodním festivalu
Blues Alive, jenž se bude konat v Šumperku v polovině listopadu.
Přehlídka Blues Aperitiv, která se
uskuteční již po osmnácté, letos láme rekordy. Do klání totiž poslalo svoji demonahrávku celkem šestačtyřicet kapel
ze sedmi zemí – z Česka, Slovenska,
Polska, Běloruska, Rakouska, Maďar-

„

Nezáleží na
tom, že
mnohé z kapel jsou
slyšitelně na začátku
a jejich doba teprve
přijde. Důležité je, že
vzniká nová hudba.
ska a Velké Británie. Historické maximum představují obě zmíněné číslovky.
„V první řadě jsme byli překvapeni
bezprecedentním množstvím přihlášených. Potěšilo nás, že je mezi nimi řada
zcela nových a často i personálně velmi
mladých kapel,“ řekl dramaturg festivalu Ondřej Bezr.
Doplnil, že to svědčí o živosti nejen
bluesové, ale obecně hudební scény.
„Nezáleží na tom, že mnohé z kapel
jsou slyšitelně na začátku a jejich doba
teprve přijde. Důležité je, že vzniká
nová hudba a že tolik muzikantů má stále chuť věnovat se i žánrům souvisejícím s blues,“ podotkl dramaturg.
Demonahrávky kapel, které se přihlá-

Díky Blues Alive přijíždějí do Šumperku bluesové hvězdy. Například předloni na festivalu vystoupil kytarista Warren Haynes.
FOTO | ARCHIV MAFRA
sily do Blues Aperitivu, hodnotili porotci z řad z hudebních publicistů, muzikantů či festivalových promotérů. Z českých zájemců se jim nejvíce líbily formace King Bee, Bužma a Doggybag.
Ze slovenských kapel uspěly Kiero
Grande a Mississippi Mixtape, z Polska
na finálový večer dorazí Blues Junkers
a Hot Tamales Trio.

Kapely budou zápolit
o místo na vedlejší scéně
Z těchto sedmi skupin vzejdou na zmíněném finálovém večeru dva vítězové,
kterým pořadatelé garantují místa
v hlavním programu renomovaného festivalu Blues Alive. Tuto věhlasnou přehlídku bude Šumperk hostit od
16. do 18. listopadu.
„Avšak zkušenost z minulých roční-

ků dává naději více než dvěma souborům. I další účinkující, kteří na přehlídce Blues Aperitiv zaujmou porotu či
uspějí v diváckém hlasování, mohou dostat pozvánku k účinkování na vedlejších scénách Blues Alive či na přehlídkách v Polsku,“ upřesnil ředitel přehlídky Vladimír Rybička.
Podzimní šumperský Blues Alive je
označován za nejvýznamnější hudební
festival svého druhu ve střední Evropě.
Díky této akci do města každoročně přijíždějí bluesové hvězdy světového formátu.
Například v roce 2014 na ní vystoupil
americký hudebník Otis Taylor, předloni kytarista Warren Haynes a v minulém roce americká blues-folková zpěvačka Maria Muldaurová a jeden z nejvýznamnějších bluesových kytaristů
současnosti Duke Robillard.
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Když hala vznikne, bude žít

Řady hokejových talentů, které z Moravy vyrazí do světa, možná brzy rozšíří i Jesenicko a jeho „líheň“

V přehledu měst nad 10 tisíc obyvatel, kde nestojí zimní stadion, lze najít i Bruntál, Hranice, Zábřeh a Jeseník, kde už o „zimáku“ uvažují. Český svaz ledního
hokeje proto podpořil vznik studie takzvaných nezákladových stadionů s kapacitou až 500 diváků.
2X VIZUALIZACE | ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE
ROSTISLAV HÁNYŠ
JESENÍK | Základní podmínkou, kterou nezbytně potřebuje každá mládežnická hokejová základna, je zimní stadion. V Jeseníku dosud chybí, ale tento nedostatek chtějí ve městě brzy odstranit.
„V Jeseníku má hokej dlouhou tradici. V současnosti se kvůli neexistující regulérní ploše hraje jenom hobby soutěž
na kluzišti v jesenických lázních. Věřím, že regulérní krytá plocha zájem
o hokej výrazně pozvedne,“ řekl Stanislav Kukučka z Jeseníku, který spolu
s dalšími nadšenci bojuje o postavení
stadionu.
Český svaz ledního hokeje takové
projekty jednoznačně podporuje. „V počtu zimních stadionů třikrát až čtyřikrát
zaostáváme za zeměmi, jako jsou Finsko nebo Švédsko, navíc se ukazuje, že

tam, kde hala vyroste, bývá nejvytíženějším sportovním zařízením ve městě,“ sdělil tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Zdeněk Zikmund.
Podle něho nejde jen o výchovu malých hokejistů, talentů pro nejvyšší soutěže nebo reprezentaci, ale především
o kurzy bruslení pro mateřské a základní školy, o které je enormní zájem, nebo
o vyžití místních obyvatel.
„Po roce 1989 byla výstavba téměř
utlumena, jsme rádi, že v posledních letech se situace zlepšuje. V republice vyrostlo jen osm nových zimních stadionů. Domníváme se, že ve městech nad
deset tisíc obyvatel by měl být krytý
zimní stadion samozřejmostí,“ poznamenal Zikmund.
Zvlášť to podle hokejového svazu platí ve městech, odkud je na nejbližší kry-

tý stadion dlouhá cesta. Mezi ně patří
právě Jeseník nebo Zábřeh.

Led „sebral“ most
Poslední regulérní hokejová ledová plocha skončila v Jeseníku v roce 1985 kvůli stavbě mostu. Od roku 2000 je umělé
kluziště v Priessnitzových léčebných
lázních, které však nemá rozměry požadované hokejovým svazem. „Jde o to
vytvořit podmínky pro sportování veřejnosti. Vedle bruslení, hokeje, rychlobruslení na krátké dráze a dalších tu
bude možné pořádat koncerty a jiné
akce, pro které dnes ve městě není odpovídající prostor,“ nastínil Kukučka.
Podle něho se dá využít typizovaný
projekt, který má zpracovaný ČSLH.
„Jde o nízkonákladovou stavbu. S potřebnou venkovní infrastrukturou by-

chom se měli dostat do šedesáti milionů. Roční náklady na provoz by byly kolem tří milionů korun. Přitom běžná
výše provozních nákladů u starších stadionů je sedm až deset milionů,“ popsal
Kukučka.
Stadion může sloužit jak pro celé Jesenicko, tak pro přilehlé polské pohraničí. „Myslím si, že jsme schopni zajistit
opravdu maximální využití tak, aby se
co nejvyšší část provozních nákladů hradila z příjmů,“ tvrdí Kukučka.
Peníze na stavbu chtějí jeseničtí získat od státu, kraje, města Jeseník, obcí
Jesenicka a od místních podnikatelů.
Právě přístup města bude pro další snahy nadšenců stěžejní. „Musíme zjistit
maximum informací o ekonomice takového stadionu, prověřit možnosti získání financí. Poté se rozhodneme,“ sdělil
starosta Jeseníku Adam Kalous.

Mistr zábavy založil v devíti letech spolek
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Co tomu říkali rodiče?
Byly chvíle, kdy mi to rozmlouvali, ale
hlavně fandili, protože jsem školu
vždycky zvládal bez problémů.
Pokračovali jste i po základní škole?
Bylo to hodně obtížné, protože nás
vždycky zastřešovala naše škola. Po odchodu z ní jsme hledali někoho, pod jehož hlavičkou bychom dál pracovali,
abychom neměli existenční starosti. Domluvili jsme se se šumperským Domem
dětí a mládeže Vila Doris. Musím ale
říct, že jsme se s paní ředitelkou trochu
nepochopili, takže jsme se rozhodli založit spolek Jokes&Games. Jenže spolky
mohou zakládat jen plnoletí a do plnoletosti nám ještě dost chybělo. Abychom
mohli fungovat, pomohla zase rodina.

Jak staří jsou vaši „zákazníci“?
Jsou to děti od sedmi do desíti jedenácti
let. S těmi menšími chodí rodiče. Ročně
pro ně připravíme pět až šest akcí.
Nelákalo vás s přibývajícími lety
změnit věkovou kategorii?
Přiznám, že nás to ani nenapadlo. Dokud budeme jako Jokes&Games fungo-

Výběr z akcí spolku
Přijde Mikuláš?
vtipná mikulášská nadílka
Yoyoshow
akce plná jojování
Den dětí
zábava s procvičováním znalostí
a dovedností (snímek vlevo)
Vycházka za čarodějnicemi
časopis SMÍCHoviny
první místo v celorepublikové
soutěži Školní časopis roku
Psí tlapka
každoroční sbírka pro psy ze
zábřežského útulku
Za pokladem
zábava, dobrodružství, objevování
nových míst Šumperka

vat, budeme dělat akce hlavně pro děti
prvního stupně základní školy.
Co bude se spolkem, až skončíte
průmyslovku a půjdete na vysokou?
To je až za dva roky. Žiju hlavně přítomností a nejbližší budoucností. Mojí snahou je dělat s kamarády co nejzajímavější akce. O tak vzdálené budoucnosti teď
nepřemýšlím.
INZERCE

Nabízíme až 1500 Kč
za váš autovrak!
Potvrzení o ekolikvidaci
a odvoz zdarma.

Tel.: 724 286 137
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Pátý rok se Zemanem

Miloš Zeman tento týden vstoupil do posledního roku své první prezidentské pětiletky.
Co si o jeho dosavadním působení na Pražském hradě myslí české osobnosti i lidé
běžných profesí? A co by podle nich měl v následujících 12 měsících ještě stihnout?
Takhle odpověděli pro týdeník 5plus2.
JOSEF STŘEDULA
předseda odborových svazů
Za naprosto nevhodný
a necitlivý považuji výrok pana
prezidenta na adresu důchodců, kteří by
si podle něho měli opět připlácet za pobyt v nemocnici, částka 3 000 korun, jak
uvedl, je prý z měsíčního důchodu nezabije. Pan prezident nepochopil, že při pobytu v nemocnici je nikdo nezbaví všech
poplatků spojených s bydlením. Problém
se netýká jen důchodců, ale zaměstnanci
s platem okolo 23 tisíc mají v průměru
při dlouhodobé nemoci nemocenskou
silně pod deset tisíc, takže na tom budou
ještě hůře než živořící důchodci. Rozumné by opravdu bylo, kdyby poradci panu
prezidentovi poskytli správné propočty
a hlava státu se za tento výrok těmto
lidem omluvila. I proto bych mu přál, aby
v zatím posledním roce ve své funkci byl
moudrým prezidentem.
JURAJ FABIÁN, Ostrava
v důchodu, původní profesí
horník
Prezident Zeman mě zaujal
lidskostí a tím, že se zajímá o dolních deset milionů. Má celkem rozumný přístup
k mezinárodní politice. Před rokem 1989
jsme lezli do ruského zadku, teď jsme
otočili o 180 stupňů a lezeme do zadku
amerického. Líbí se mi, že jí tlačenku
s cibulí jako já. Ale na veřejnosti by měl
pít méně alkoholu. Doufám, že i tento
rok zůstane takový, jaký je a nenechá se
ovlivnit zájmovými skupinami a různými
lobby.

ANDOR ŠÁNDOR, bezpečnostní expert
Určitě mi utkví a můžu na něm obdivovat jeho nekompromisní postoj k islámskému terorismu. Je totiž
skutečně autentický, ví, v čem je problém a nemění svůj
názor. Kdyby jeho tah na likvidaci Islámského státu mělo více politiků, byli bychom dnes jinde.
Uvítal bych, kdyby pan prezident národ skutečně spojoval. Nebylo
by úplně od věci, kdyby občany České republiky strašil méně, než je
nutné. Taková prohlášení, jako že v muslimském světě nemají ženy
žádná práva, jsou přesně ta, která podněcují v Česku xenofobii.
Počítá s nevědomostí obyvatel. Uvědomme si, že v Pákistánu, což
je silně muslimská země, byla premiérkou Bénazír Bhuttová. Jsem si
jist, že za mého života a možná ani za života mých dětí žádná žena
v Česku premiérkou nebude, neboť ti chlapci ji mezi sebe nepustí.
IVO JAHELKA, právník a písničkář
Nezapomenu na vrávorání nad korunovačními
klenoty, i proto bych byl rád, kdyby už pro další
prezidentské období Miloš Zeman nekandidoval.
ZUZANA BUBÍLKOVÁ
moderátorka
Vrávorání nad korunovačními klenoty, to se mi
od prezidenta Zemana nepochybně
vrylo do paměti. Od té doby vnímám,
že virózu má kdekdo. Když chodím
večer na procházku, tak vyjde někdo
z hospody a má virózu. V tomhle Miloš
Zeman obveselil národ. Ale teď zcela
vážně. V panu prezidentovi se mísí dva
postoje. Postoj satirika a bonmotáře
s postojem politika. On je neumí vyvažovat. Nebo to dělá schválně. Otázka
je, zda vůbec v této funkci jde tyto
postoje spojovat. On se o to snaží, je
to zábavné, ale na druhé straně je to
pro něj sebezničující. Ve výsledku totiž
nestmeluje národ, ale rozděluje ho.
Myslím si, že teď už se bude pouštět
jenom do předvolební kampaně a sbírání bodů.

LENKA
BARVÍNKOVÁ,
Ústí nad Orlicí
učitelka na ZUŠ, nyní
na mateřské dovolené
Na Miloši Zemanovi mě nejvíce fascinuje sebevědomí, se jimž mluví často
i o věcech, kterým rozumí pramálo.
Skálopevné přesvědčení o vlastní
neomylnosti ho už stálo mnoho trapných situací, z čehož si však evidentně hlavu nedělá. Kromě všeobecně
známé aféry ohledně „ztraceného“
Peroutkova článku připomenu třeba
nedávný projev v Poslanecké sněmovně na téma národních parků.
Proto bych chtěla z jeho úst někdy
slyšet upřímně míněná slova omluvy
nebo uznání chyby. Ale nevěřím, že
se dočkám.

PAVEL MOKRÝ, Brno, řidič autobusu
Miloš Zeman mě zaujal především svými prognostickými schopnostmi, které mnohdy měly až věšteckou podobu. Byl totiž první český ústavní činitel,
jenž otevřeně pojmenoval problém s migranty z arabských zemí. A měl pravdu. Kdyby se tehdy jeho slovy řídili politici
z Bruselu - a nejen ti, zřejmě by se z problému nestal otevřený
konflikt. Jelikož pan prezident stačil za čtyři roky ve funkci hlavy
státu více či méně naštvat snad každého politika napříč politickým spektrem, tak v tomto směru už nemá snad jediný rest. Po
podzimních sněmovních volbách očekávám, že nebude dlouho
otálet a pověří předsedu vítězné strany sestavením vlády.
ELIŠKA HAŠKOVÁ-COOLIDGE, asistentka pěti
amerických prezidentů
Nepřísluší mi, abych radila panu prezidentovi, co
by měl v posledním roce udělat. Ale volila jsem ho
a nezklamal mě. Ač nesnáším hrubost a jsem středopravicová
volička, nesmírně si vážím pana prezidenta Zemana za jeho
autenticitu, skromnost a odvahu jít proti proudu, když to situace vyžaduje. Není umělý, strojený ani falešný. Nenávidím politickou korektnost, která nepřichází ze srdce a vede do pekla.

Česká republika

Oproti předchozím
ročníkům bylo letošní
vyhlašování cen Český
lev pod mezinárodní
taktovkou. Moderování
se ujala Slovenka Adéla
Banášová, nejlepší
herečkou se stala Polka.
ČR | Pouze pětkrát v historii cen Český
lev si jednu z hereckých cen odnesl někdo
jiný než Čech, případně Slovák. Díky roli
masové vražedkyně se to letos podařilo
Polce Michalině Olszańské. Právě ona se
tak spolu se slovenskou moderátorkou
Adélou Banášovou výrazně postaraly o to,
že večerem nezněla jen čeština.
Už před udílením cen se Adéla Banášová nechala slyšet, že letošní ceny vnímá částečně jako československé, neboť v nominacích výrazně figurovali slovenští umělci.
Toto mezinárodní propojení ale podle ní
funguje vzájemně. „Nedávno jsem byla na
premiéře filmu Únos, kde v poměrně dobré
slovenštině hraje jednu z vedlejších úloh
Tomáš Hanák. Jsem ráda, že tu tato propojení jsou,“ řekla 5plus2. „Mimochodem
naše slovenské filmové ceny moderoval
Jan Kraus, takže já jsem byla vlastně až druhá v tomto nastavení československé mode-
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Když lev zařve cizí řečí
rátorské výměny,“ připomněla Banášová,
jejímž nejoblíbenějším českým filmem posledních let je svěrákovský Kuky se vrací.
Svého oblíbence ovšem měla i mezi letos
nominovanými snímky. „Moc se mi líbil
film Učitelka. Spolu s Teorií tygra jsou to
pro mě topky,“ prozradila.
Ačkoli o České lvy se téměř každý rok
utkávají filmy natočené se zahraniční účastí, jen málokdy se stane, že v hereckých kategoriích uspěje cizinec. Za celou 24 let trvající historii cen se stalo pouze desetkrát,
že si sošku za herecký výkon, ať už v hlavní
či vedlejší roli, odnesl někdo jiný než Čech.
Pokud bychom z tohoto počtu odečetli slovenské umělce, zůstali bychom na čísle
pět. Do přízně akademiků se tedy cizinci
nedostávají snadno. Michalina Olszańska,
která ve snímku Já, Olga Hepnarová ztvárnila nejznámější masovou vražedkyni naší
historie, tak může být na svůj výkon hrdá.
„Děkuji za to, jak jste mě přijali, a chtěla
bych poděkovat všem Čechům,“ řekla ve
své děkovné řeči rodnou polštinou.
Není ale první Polkou, která na české
ocenění dosáhla. V roce 1998 si Lva za
vedlejší výkon ve snímku Je třeba zabít Sekala odnesla její krajanka Agneszka Sitek.
Pouze jednou v dosavadní historii se stalo,

Hlavní ceny Českých lvů

Michalina
Olszańska
že by cenu získala hvězda hollywoodského kalibru. V roce 2008 to byla francouzská herečka Marion Cotillard za koprodukční Edith Piaf. Ta si za roli legendární
zpěvačky vysloužila i Oscara a Zlatý glóbus. V nominaci na českou cenu tak
vesměs neměla konkurenci. Na rozdíl od
hollywoodské star Jamieho Dornana, který byl letos nominován za vedlejší roli ve
snímku Anthropoid. Pokud bychom se
ohlédli za zahraničními vítězi – muži, hodilo by se toto slovo spíše nahradit výrazem
chlapci. Jediní dva cizinci, kteří kdy získali
Českého lva, byli svého času dva dětští herci. První z nich byl v roce 1996 Andrej Chalimon, kterého filmový svět poznal jako
Kolju, a o osm let později Iakov Kultiasov
(vrm)
za roli ve filmu Král zlodějů.

Nejlepší film: Masaryk
Dokument: Normální autistický film
Režie: Masaryk – Julius Ševčík
Hlavní ženský herecký výkon:
Já, Olga Hepnarová – Michalina Olszańska
Hlavní mužský herecký výkon:
Masaryk – Karel Roden
Vedlejší ženský herecký výkon:
Já, Olga Hepnarová – Klára Melíšková
Vedlejší mužský herecký výkon:
Masaryk – Oldřich Kaiser
Nejlepší televizní film: Zločin v Polné
Nejlepší dramatický tel. seriál: Pustina
Scénář: Masaryk – Petr Kolečko, Alex
Koenigsmark, Julius Ševčík
Kamera: Masaryk – Martin Štrba
Střih: Masaryk – Marek Opatrný
Zvuk: Masaryk – Viktor Ekrt, Pavel Rejholec
Hudba: Masaryk – M. Lorenc, K. Marek
Scénografie: Masaryk – Milan Býček
Kostýmy: Masaryk – Katarína Š. Bieliková
Masky: Masaryk – Lukáš Král
Filmový plakát (nestatutární cena):
Já, Olga Hepnarová – Lukáš Veverka
Cena filmových fanoušků (nestatutární
cena): Anthropoid

Hledáte rodinný dům, byt či pozemek?
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70 000
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Když říkáte bláboly, tak je
úplně jedno, jakým jazykem
O 90. letech na Slovensku hovoří jako o době, kdy byla
politika propletena s mafií. Ani dnešní dobu ale nevidí
idylicky. „Násilné zločiny vystřídalo gaunerství v bílých
rukavičkách,“ tvrdí Maroš Kramár, který si zahrál ve
filmu Únos vrcholného slovenského politika. V Česku,
kde je populární třeba z pořadu Zázraky přírody, je nyní
k vidění ve snímku Muzzikanti. Jak říká, „přepínat“ při
hraní ze slovenštiny do češtiny mu problém nedělá.
5plus2
■ ROZHOVOR

hrajeme divadlo. Takže na tom barovém pultu, okolo kterého se ve filmu
producírovala Lucka Bílá, bývá dnes nachystaný raut pro mé diváky.

VERONIKA MÜLLEROVÁ

Je to úplně skvělé. Máme za dva roky už
přes osmdesát repríz. Dokonce jsme
s tímto představením před nedávnem na
měsíc vycestovali do Austrálie, kde jsme
hráli pro Čechy a Slováky. Je to výjimečné v tom, že lidé vlastně chodí ke mně na
návštěvu. Dají si vínečko, já si s nimi povídám, pak zahrajeme představení a zase
si povídáme. Jsou to takové divadelní večírky. Vejde se tam třicet lidí, víc ne. Takže je to hodně osobní a divák je skutečně
blízko. Sedí vlastně v obýváku, kde se to
celé odehrává a má možnost být téměř
součástí divadla. Vůbec jsem nečekal, že
to bude mít tak veliký úspěch.

U toho se musíme zastavit. Už je to
přes dva roky, co jste rozjel projekt
vlastního bytového divadla s představením Tajomné variácie,
kdy diváci chodí za kulturou přímo do vašeho staromládeneckého bytu
v Bratislavě. To v našich
končinách
není moc obvyklý koncept…

ČR | Bytové divadlo, to dnes není zrovna
obvyklá forma umění pro populární herce. Maroš Kramár už ale dva roky takové
provozuje ve svém, jak říká, staromládeneckém bytě. „Cizí lidé ke mně chodí na
návštěvu, dají si víno, podívají na hru
a pak si povídáme,“ líčí představitel hudebního producenta ve filmu Muzzikanti
i politického bosse z dramatu Únos.
Máte za sebou čerstvě premiéru nového snímku Muzzikanti. Stalo se
vám ale někdy, že jste při výsledném promítání zůstal v kině s otevřenou pusou v údivu, co z toho nakonec vylezlo za výsledek?
Ono se to přihodí dost často. (smích)
Je ale určitě lepší, když zůstanu s otevřenou pusou, protože je to tak super, než
když si říkám: Bože, kde to jsem?
Ovšem i to se stává.
Muzzikanti jsou hudební film, avšak
byť sám máte ke zpěvu blízko, nezazpíval jste si v něm.
Nevím, jestli vyloženě blízko. Natočil
jsem jedno cédéčko, zpíval v několika
muzikálech, ale že bych byl nějaký zpěvák, to si o sobě nemyslím. Zpívám nejraději u vínečka ve sklípku. To mě baví.
Moje role producenta v Muzzikantech
to nevyžadovala. Od toho tam byli jiní
skvělí zpěváci. Já bych jim to jenom kazil.

Musím říct, že mě až tak nepřekvapuje, že jsou za vámi ochotní jezdit
i lidé z Liberce, protože patříte ke Slovákům, kteří jsou v Česku velice populární. A to nejen proto, že zde mluvíte česky. Mimochodem jsem ale zaregistrovala, že právě vaše čeština
některým lidem leží v žaludku.
Studoval jsem v Brně konzervatoř, takže češtinu jsem si zvykl používat už na
škole. Zlobí se za to na mě spousta Slováků, ale i z Čech mi lidé píší, že je hrozné mě poslouchat, ať se na češtinu vykašlu a mluvím radši slovensky. Takže
je to vlastně jedno. Když vám někdo nechce přát, vždycky si něco najde, a když
vám chce přát, tak vám občas i nějakou
tu chybičku odpustí. Teď už jsem ve
věku, kdy si říkám, že je mi jedno, jestli
se někomu něco líbí nebo nelíbí. Snažím se dělat svou práci, jak nejlíp umím
a jak říkal pan Werich: Televize není nepřítel, dá se vypnout. Takže ti, kterým
se nelíbí moje čeština, můžou jednoduše přepnout kanál.
Mají podle vás tyhle negativní reakce nějaký objektivní důvod?
Ne, myslím, že nemají. Připadá mi to
jako úplný nesmysl. Všichni vědí, že
jsem Slovák a snažím se mluvit česky.
To je jako kdyby Banderasovi v Americe vyčítali, že má španělský přízvuk.
A hlavně to není o tom. Já jsem rád,
když si rozumíme a víme, o čem mluvíme. Důležitá je podstata – o čem mluvíte. A ne jakým nářečím a s jakým přízvukem. Když říkáte bláboly, tak je úplně jedno, jakým jazykem.

FOTO | PROFIMEDIA

Nemrzelo vás to přeci jen trochu?
Ale tak možná trošku jo… (smích)
S režisérem filmu Dušanem Rapošem jste se na place nesetkali poprvé. V devadesátých letech jste si
zahrál v jeho Fontáně pre Zuzanu 2.
Ano, tehdy jsem si zahrál mafiána. Ty
spojitosti jsou krásné třeba i v tom, že
byt, který měl ve Fontáně Pavol Habera
„jako v Praze“, byl ve skutečnosti můj
staromládenecký byt, ve kterém dnes

Jak často hrajete?
Dvakrát do měsíce dělám tento večírek
pro veřejnost a jinak jsou to uzavřené
společnosti. Je velice příjemné, že přijíždějí diváci například i z Liberce, Mostu,
Košic… Nejsou to zkrátka jenom lidé
z Bratislavy. Cestují i z dost velkých dálek. V tom se mi vlastně splnil sen. Tím,
že hraju hodně po Česku i Slovensku,
neustále cestuju. Dohrajeme divadlo,
a zatímco jsou lidé už dávno doma, já
jsem ještě pořád na cestě v autě.
No a teď je to obráceně, protože diváci
jezdí za mnou.

Maroš Kramár

Narodil se 26. dubna 1959 v Bratislavě,
pochází z herecké rodiny.
■ Vystudoval Státní konzervatoř v Brně.
■ Od roku 1985 je členem činohry Slovenského
národního divadla v Bratislavě.
■ V divadle a televizi účinkoval už jako chlapec.
■ V Česku je známý hlavně díky pořadu Zázraky
přírody či seriálům Letiště a Ordinace v růžové
zahradě.

■

Česká republika
Vraťme se tedy k filmům. Muzzikanti nejsou letos vaším jediným projektem. Na Slovensku jste si zahrál ve
snímku Únos, který zachycuje podstatně kontroverznější téma – únos
syna prezidenta Kováče, tedy skutečnou událost z devadesátých let.
Ano, film jde na Slovensku do kin ve
stejnou dobu jako zde Muzzikanti. Zahrál jsem si tam Predsedu. Nebudu říkat
kterého, protože všichni víme, o koho
jde. (S únosem Michala Kováče mladšího v roce 1995 byl spojován tehdejší
předseda slovenské vlády Vladimír Me-

„

Doufám, že film
Únos pomůže
ke zrušení amnestie.
čiar. Vina mu však nikdy nebyla prokázána, pozn. red.) Je to hodně zajímavý
film, protože se zabývá tou nejhorší dobou, kdy byla politika propletená s mafií. Když byl pan Mečiar zastupující prezident, vyhlásil amnestii na celý případ
únosu prezidentova syna, což je věc, která na Slovensku dodnes rezonuje. Všichni normální lidi chtějí, aby se tato amnestie zrušila. Byla totiž vydána na něco,
co se ještě ani nevyšetřilo.
Devadesátá léta byla, pokud jde o propojení politiky, byznysu a různých nezákonných praktik, hodně divoká. Tahle doba má určitě ještě filmařům
mnohé co nabídnout, nemyslíte?
Ano, hlavně by se všechny ty pochybné
věci měly postupně odkrývat a zveřejňovat. Dnes už tady nikdo ničemu nevěří.
Pořád se jenom mluví o tom, jak byla
tehdy politika špinavá, ale stále není nikdo zavřený. Konkrétně tenhle film už
měl vzniknout dávno, ale byly vyvíjeny
jisté tlaky, které tomu bránily. Co je stoprocentní pravda, ale s jistotou dodnes
nikdo neví, protože nikdy nebyla vyšetřena. Tak trochu doufám, že tento film
napomůže, aby se spravedlnost prosadila a Mečiarovy amnestie byly zrušeny.
Jak na tuhle dobu vzpomínáte s odstupem vy?
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Myslím, že byla hodně násilná a špinavá. To sice už dnes není tak patrné, ale
mám pocit, že to gaunerství si jenom nasadilo bílé rukavičky.
Možná je to trochu zbytečná otázka,
ale jak jste na tom dnes s důvěrou
v politiky? Podpořil byste nějakého?
S podporou politiků je to stejné, jako
když pomáháte někomu do sedla a dotyčný vás tou nohou, kterou jste mu drželi, odkopne, jakmile sedí. Pak odcválá dál a na vás už úplně kašle. Tohle se
opakuje pokaždé. Proto se těmhle věcem snažím nepropůjčovat. Odmítl
jsem volební kampaně i lidem, u kterých jsem si říkal, že by to možná i stálo
za to. V konečném důsledku mě ale zklamali i ti. Takže už politikům moc nevěřím. Jednou jsem „půjčil tvář“ paní Radičové v předvolební kampani na její
prezidentskou kandidaturu. Nakonec to
celé nějak nedopadlo.
Politickou agitací umělec asi nemůže ani moc získat…
Ale ano, oni získají. A žijí si tady hezky.
Je hrozné, že to tak rychle odpouštíme.
Je hodně muzikantů i herců, kteří hrají
na předvolebních akcích a dostanou za
to hezké peníze. V tomhle ohledu získají. My ostatní na to rychle zapomeneme
a pak s nimi hrajeme ve stejných seriálech a účinkujeme ve stejných show.
Je to něco, co obtížně skousáváte?
Někdy ano. Někdy je to hodně nepříjemné, že s takovým člověkem vystupuji,
protože mu vlastně dávám kredit. Na druhou stranu si říkám, že vystupování
v rámci nějakých programů by nemělo
být politické. Víte, pokud člověk s nějakým politikem či stranou sympatizuje
a fandí jim, tak je to jasné. Ale pokud si
dá jenom zaplatit za to, že někomu zahraje na akci, udělá mu tím propagaci a pak
přede mnou vypráví, že toho politika nesnáší, že to byl jen kšeft… Tak to pozor.
Ano, já také vystupoval před politiky.
Nemůžu jim totiž zakázat přijít do divadla. Ale je přeci něco jiného, když jdu někomu moderovat kampaň. To bych přeci
měl být jeho sympatizant. Nechat si od
politika zaplatit a bokem říkat, jak s ním
nesouhlasím, to je pro mě pokrytectví.

Populární pořad Zázraky
přírody uvádí Maroš Kramár s Vladimírem Kořenem
už sedmým rokem.
FOTO | ČESKÁ TELEVIZE

Ve stopách otce. Rodinná tradice dětských herců pokračuje

Ještě před několika lety se herec Maroš Kramár nechal slyšet, že jeho starší syn Timur má
víc natáčecích dní než on. To už dnes není pravda. Nicméně hereckou štafetu převzal pro
změnu mladší syn Marek. „Ano, zatímco můj starší syn už netočí, ten mladší hraje v jednom
seriálu. Mám také dceru, která hraje na klavír a krásně zpívá, ale nevystupuje,“ pochlubil se
hrdý otec, který se o své ratolesti snaží starat i manažersky. „Manažer naší rodiny je
především moje manželka. Já se snažím hlavně dohlížet na smlouvy, aby toho neměli moc
a nevynechávali příliš školu,“ vysvětluje. Právě vzdělání je věc, kterou u svých potomků
nechce zanedbávat. „Jsem ten, kdo klade při podpisu smlouvy podmínky, protože vím, co
to obnáší, a nechci, aby z nich vyrostlo něco jako jsem já,“ vysvětluje muž, který moc dobře
ví, jak vypadá režim vytíženého dětského herce. „Když jsem byl malý, do školy jsem věčně
nechodil, protože jsem pořád někde točil. Dodnes cítím, že některé základní věci, které
jsem se měl naučit ve škole, mi chybí,“ přiznal otec, který se svým dětem snaží ukázat krom
pozitiv i negativa herecké práce. „Znají už obě stránky té práce. Vědí, jaké to je, když se
napíše něco nepříjemného v novinách nebo když nemůžou jet na dovolenou, protože mají
natáčení. Je na nich, jakou cestou se vydají,“ uzavírá Maroš Kramár.
FOTO: Profimedia
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SOUBOJ KUCHAŘŮ
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Oba jsou skvělí kuchaři a své kulinářské umění umí prodat
i na televizní obrazovce. A Češi jejich jídla milují, byť jsou velmi
rozdílná. Jaroslav Sapík vařil tradiční českou kuchyni prezidentům
a papeži, Emanuele Ridi zase Čechy učí lehká italská jídla.
Své názory na gastronomii si vyměnili v duelu týdeníku 5plus2.

pro týd e ník 5

Jaroslav Sapík: Máme to v rodině, ale nevařím kvůli penězům, je to můj
koníček. Učím se stále nové věci, setkávám se s mladšími kolegy. Takže
baví. Ale pozor, rád vařím pro lidi, pro sebe mě to nebavilo nikdy, prostě
na to nemám sílu. To nechám raději na manželce.

EMANUELE RIDI: VAŘÍTE
OD MALIČKA, JEŠTĚ VÁS TO
PO TOLIKA LETECH BAVÍ?

Emanuele Ridi: Česká kuchyně je jedinečná, pro mě to je ale hlavně kuchyně Rakouska-Uherska, tedy
několika států. Česká je třeba svíčková, ale u vepřo-knedlo-zelo už si nejsem jistý, jestli to není spíš blíž
Německu. Česká jídla jsou pro mne zimní jídla, protože v létě mám velký problém najít ve staré české
kuchyni něco lehkého – třeba mé oblíbené saláty. Jinak v zimě mám rád kachnu se zelím, beskydskou
kyselici nebo třeba bramboračku. Co opravdu nemůžu, to jsou těstoviny s mákem.

EMANUELE RIDI: JAK SE VÁM ZMĚNILO
PŘEMÝŠLENÍ O JÍDLE POTÉ, CO JSTE ZAČAL
TOČIT TELEVIZNÍ KUCHAŘSKÉ POŘADY?

Jaroslav Sapík: Musím se přiznat, že natáčení pořadů o vaření je pro
mě utrpení. Vadí mi, že po hodinovém natáčení vznikne půlhodinový
pořad, ze kterého jsou vystřižené informace či záběry, které by tam podle
mě být měly. Třeba jak ušetřit, ale střihač holt není kuchař. Přímý přenos
by mi vyhovoval lépe, klidně právě s vámi, pane Ridi.

Emanuele Ridi: Něco takového už existuje v jižním
Tyrolsku v Itálii. Tam na italskou kuchyni působily
vlivy německé a rakouské, které jsou podobné těm
českým. Takto promíchaná kuchyně je výborná. Ale
žádný česko-italský pokrm jsem nevymyslel.

EMANUELE RIDI: NECHTĚL BYSTE SI OTEVŘÍT
RESTAURACI V ZAHRANIČÍ? CO TŘEBA
V CHORVATSKU
NEBO V THAJSKU,
KAM ČEŠI JEZDÍ HODNĚ NA DOVOLENOU?

Emanuele Ridi: Jsem tady spokojený. Kdybych ovšem měl začít
znovu, tak raději tam, kde bych měl
nohy u vody, tedy u moře. Co se
týká stravování Čechů, tak vy máte
na můj vkus všechno moc brzo. Ti
první jdou na oběd už kolem 11. hodiny, pro mě slovo oběd znamená, že jsou ručičky na 13 až 13:30.
Nebo večeře. Vy jíte v půl šesté,
kdežto já kolem půl deváté večer.
A ve Španělsku to musíte posunout
ještě o hodinu dál.

FOTO: HERMINAPRESS

JAROSLAV SAPÍK: ČÍM VÁS JAKO
RODÁKA Z ITALSKÉHO OSTROVA ELBA
ZAUJALA ČESKÁ KUCHYNĚ? A CO VÁM
NA NÍ NAOPAK VADÍ?

Emanuele Ridi (43 let) se coby
vystudovaný ekonom naučil vařit
v restauraci svých prarodičů. V Česku
pobývá už od roku 1992, pro širokou
veřejnost je Italem v kuchyni, hrdinou oblíbeného kuchařského seriálu.
Úspěšně účinkoval také v taneční soutěži StarDance. V Praze na Smíchově
má restauraci MANÚ Risto & Lounge.

JAROSLAV SAPÍK: RŮZNÉ
SVĚTOVÉ KUCHYNĚ SE
VZÁJEMNĚ SPOJENÍ. CO BY
VZNIKLO ZE SPOJENÉ TÉ
ČESKÉ A ITALSKÉ?

Jaroslav Sapík: Být mladší, tak bych
si restauraci otevřel v Rakousku, miluji
Vídeň, Salzburg. A abych vám udělal
radost, tak mám rád také kuchyň
severní Itálie. Restauraci bych si
tedy nejraději otevřel v Alpách
na jihu Rakouska, třeba v kraji
Korutan. V Alpách lidé sportují,
potřebují energii a jako kuchař se
tam můžete vyřádit. Pro ženské
připravíte saláty, pro chlapy těžší
jídla, lidé tam jsou dobře naladění,
proto je to krásná práce. Třeba vařit
Čechům česká jídla v Thajsku by mě
nebavilo, lidé mají v zahraničí ochutnat pokrmy tamní.
JAROSLAV SAPÍK:
VYHOVUJE VÁM
PODNIKÁNÍ V ČESKU?
Jaroslav Sapík (64 let) se kuchařem
vyučil v hotelu Ambassador, kde se postupně propracoval do pozice šéfkuchaře. V hotelu pracoval od roku 1967
až do roku 1995. Řadu let spolupracuje
s Pražským hradem, kde připravoval
menu pro české i zahraniční prezidenty,
krále, monarchy i papeže. V roce 1992 si
otevřel kousek za Prahou v malé vesničce
Klokočná rodinnou restauraci a penzion.
Také on pravidelně vystupuje v televizních kulinářských pořadech.
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Jak požádat ČOI o pomoc?

„Usmiřovači“
z inspekce
pomohli už
stovkám lidí

Za rok fungování využilo služby expertů z oddělení ADR na tři tisíce lidí. „Velký
zájem kromě zmiňovaných bot je také o mimosoudní řešení sporů spojených s reklamací rekreačních a kulturních služeb. Šlo
třeba o let balónem, který zákazník koupil
ve slevě, ale pak s průběhem akce nebyl
spokojený,“ přibližuje mluvčí Fröhlich.
„Často řešíme i odstoupení od smlouvy.
Jeden zákazník internetového obchodu
s nábytkem například dostal postel, kterou
si prý neobjednal, zatímco v obchodě mu
(jos)
tvrdili, že ano,“ uzavírá Fröhlich.

INZERCE

Co je české,
to je dobré.

PÁ SO NE
OD PÁTKU 10. 3.
DO NEDĚLE 12. 3. 2017

Nakupujte
hezky česky

V PENNY najdete 7 z 10 potravinářských výrobků, které splňují kritéria pro označení
Česká potravina nebo Vyrobeno v České republice. Naši zákazníci si tak mohou být jisti,
že FAKT nakoupí hezky česky. Více na www.penny.cz.

CITRONY
balené
500 g

KEDLUBNA
1 ks

ČESNEK ČESKÝ
balený
200 g

100 g 3,98 Kč

SALÁT LEDOVÝ
1 ks

100 g 14,95 Kč

AKCE

AKCE

AKCE

19.

9024.⁹⁰�

11.

9016.

-29%

90

KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZKY
chlazené
cena za 1 kg

-25%

MLÉKO TRVANLIVÉ
polotučné,
1,5 % tuku
1l

24

AKCE

PRÉSIDENT SVĚŽÍ
rajčata s cibulí
125 g | 100 g 12,72 Kč

1490.

19.90

VEJCE ČERSTVÁ
velikost M
10 ks | 1 ks 2,48 Kč

ks NA OSOBU
A DEN

AKCE

1190.

149.-�

MÁSLO
250 g | 100 g 13,96 Kč

-25%

90

SUPER CENA

10890.

- 26%

29.

AKCE

9039.

- 28%

BOCHÁNEK VENKOVSKÝ SVĚTLÝ,
TMAVÝ*
pšeničné pečivo, ze zmrazeného
polotovaru | 95 g

10

MAX.

- 20%

To je fakt!

2480.

34.⁹⁰�

VIENNETTA
vanilka

ks NA OSOBU
A DEN

650 ml | 100 ml 3,83 Kč

100 g 7,26 Kč

% AKCE

AKCE

3490.

BO
NUS
Při
koupi 4 ks

1 BOD
NAVÍC

1590.

-20%

39.90

1 l 9,45 Kč

AKCE

- 34%

690.

19.90

FANTA POMERANČ,
SPRITE,
COCA-COLA,
COCA-COLA ZERO
2l

1890.

28.⁹⁰�

AKCE

SUPER CENA

PIVO STAROČECH
světlé výčepní,
plech
0,5 l
1 l 17,80 Kč

- 58%

2

9.⁹⁰

59.⁹⁰�

PŘEPRAVKY
NA OSOBU A DEN

% AKCE

890.

2490.

GAMBRINUS ORIGINÁL 10
pro Čechy, RADEGAST ORIGINÁL
pro Moravu a Slezsko
světlé výčepní | 0,5 l
1 l 15,80 Kč | záloha na lahev 3,- Kč
MAX.

Do konce roku 2016 obdrželo oddělení ADR
od nespokojených zákazníků 2 733 návrhů
na mimosoudní řízení. V 631 případech bylo
ČOI ze zákonných důvodů odmítnuto,
ve 111 případech došlo ke zpětvzetí návrhu
ze strany spotřebitele. V 767 případech
došlo k dohodě stran, 861 sporů bylo
skončeno nedohodou.
363 návrhů z roku 2016 je dosud v řešení.

IL. FOTO | SHUTTERSTOCK

MAX.

ČR | Tu situaci už někdy zažilo hodně
z nás. Koupili jste si boty, ale radost brzy
vystřídalo naštvání, protože se vám začala
odlepovat špička podrážky. Jenže s reklamací v obchodě jste neuspěli. Prodejce
vám suše oznámil, že došlo k „nesprávnému používání obuvi“. A pod tím se někdy
skrývá i taková samozřejmost, jako že jste
šli v dešti. Absurdní zámince, proč žádosti
o výměnu bot nebo navrácení peněz nevyhovět, se už přitom rok můžete bránit i jinak než soudní cestou, do které se většině
lidí z pochopitelných důvodů nechtělo.
Vloni v únoru založila Česká obchodní inspekce (ČOI) speciální pracovní tým zvaný ADR, který neuznanou reklamaci posoudí a poté se snaží najít s obchodníkem
řešení. A obrátily se na ni tisíce lidí.
Právě problémy s reklamacemi bot byly
těmi nejčastějšími stížnostmi, se kterými se
na ČOI lidé v uplynulém roce obraceli.
„V rámci mimosoudního řešení sporů spotřebitelé žádají o pomoc v 80 procentech
případů kvůli zamítnutí reklamací. Z toho
v drtivé většina jde o zamítnuté reklamace
bot,“ potvrzuje mluvčí inspekce Jiří Fröhlich. A přidává radu, jak být ve sporu o reklamaci obuvi úspěšný: „Je třeba, aby spotřebitel reklamaci doložil znaleckým posudkem, a to zejména u reklamace zboží zakoupeného před šesti a více měsíci,“ říká. Seznam soudních znalců je dostupný na internetových stránkách www.justice.cz a v případě prokázání neoprávněného zamítnutí
reklamace se může spotřebitel vůči podnikateli domáhat uhrazení nákladů, které na
vypracování posudku vynaložil. „Znalecký
posudek na obuv stojí obvykle 500 až 700
korun a bývá hotový do měsíce,“ upřesňuje
soudní znalec Rudolf Bodlák.

Na webové adrese https://adr.coi.cz vyplňte
základní elektronický formulář.
Poté přiložte naskenované dokumenty
(účtenku, fotografii výrobku a doklad o tom,
že se spor nepodařilo vyřešit). Po uložení se
vám automaticky v počítači vygeneruje
shrnutí formuláře v podobě dokumentu
v PDF. Pokud nemáte elektronický podpis,
vytiskněte tento formulář a podepsaný ho
pošlete na adresu ČOI.

AKCE

- 38%

790.

12.⁹⁰�

Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny uvedené v letáku jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké poptávky dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen
v obvyklém množství (tj. max. 5 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 12 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 20 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak) . *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu zvláštní nabídka AKCE na toto zboží platí
pouze první den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům. Vzhledem k faktu,
Přijímáme:
že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z.s. tyto produkty jako nezávadné.
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Choreografka Tváře: Cina byl
geniální, teď je to vyrovnané
Pokud patříte mezi fanoušky televizní show Tvoje tvář
má známý hlas, určitě jste tuhle sympatickou blondýnku
zaznamenali. Tráví totiž na podiu více času než kterákoli
z osmičky soutěžících celebrit. Říká si Angeé a spolu
s Yemim AD je jejich hlavní choreografkou. „Na začátku
jsem se bála, aby Tvář jako něco úplně nového nebyl
velký propadák,“ přiznává tanečnice, která vystupovala
i se světovou raperskou hvězdou Kanye Westem.
ČR | Jmenuje se Klára Svobodová, ale
v její branži jí nikdo neřekne jinak než
Angeé. Je to právě ona a její kolega Yemi
AD, kdo den co den „mučí“ hvězdy jako
Martina Dejdara či Tatianu Vilhelmovou, aby z nich vykřesala zajímavou pohybovou kreaci. Jako choreografka úspěšné televizní show Tvoje tvář má známý
hlas má i své oblíbence z minulých sérií.
„Hrozně moc jsem fandila Honzovi Cinovi, protože je podle mě přímo geniální
umělec,“ říká půvabná tanečnice. „Krásná spolupráce byla i s Mirkem Etzlerem,
který je mimořádně šikovný, ale má tu nevýhodu, že je taky hodně velký. Je to obrovský kus chlapa, takže pohybovat se
přirozeně a ladně pro něj bylo o to těžší.
Když pak navíc coby Amanda Lear dostal podpatky, vzniklo z toho něco legendárního,“ vzpomíná na jedno z nejpopulárnějších a také nejkomičtějších vystoupení. „Mirek ale byl člověk, který neskutečně makal. Měli jsme několikahodinové tréninky, kdy jsme řešili každé došlápnutí,“ dodává.
Současná sestava soutěžících ve třetí
řadě Tváře je ale podle jejích slov mimořádně vyrovnaná.
Může si dovolit to soudit, protože Angeé patří k úspěšných tanečnicím. Přitom, ač tak nyní rozhodně nepůsobí, ani
Angeé nebyla talent od narození. Alespoň to o sobě tvrdí. „Jako malá jsem vůbec nevnímala hudbu. Máma se na mých
vystoupeních musela smát,“ vrací se do
dětství.

„Nejsme jen líbivé křoví“
Televizní show Tvoje tvář je časově extrémně náročná práce. Neexistují volné víkendy a jak Angeé sama přiznává, na
téměř čtyři měsíce se musela smířit s tím,
že její osobní život takřka neexistuje.
Přesto do tohoto vlaku naskočila znovu
i ve třetí řadě. Když posloucháte, s jakým
nadšením o soutěži mluví, je jasné, proč si
tuhle příležitost nemohla nechat ujít.
„Každý týden tvoříte něco nového a neustále se posouváte někam jinam. Je to pro
mě až překvapivě dobíjející a inspirující

zkušenost,“ říká. Zároveň ale připouští, že
když o tomto formátu slyšela poprvé,
o jeho úspěchu spíš pochybovala.
„Je to tak často, když se dělá něco nového a pro publikum neznámého. Může to
být strašné úspěšné, nebo úplný propadák,“ zamýšlí se. Pro Tvář se ale velmi
rychle nadchla. Hlavě proto, že dává tanečníkům a choreografiím velký prostor,
a především nejsou prvoplánově vnímáni
pouze jako líbivé křoví interpreta.
„Byla jsem ohromně zvědavá,
protože mám ráda dobré
komerční věci,“ vysvětluje, proč nad nabídkou
nakonec neváhala.

„

Dřina v New Yorku
A před nedávnem si splnila další sen,
když dostala na starost kompletní choreografii představení Funny Girl v pražském
Studiu DVA, v němž exceluje Monika

„Moc jsem si přála hrát, ale postupně
jsem zjistila, že pro tanec mám větší talent,“ říká. Postupně se začala víc a víc
věnovat vytváření choreografií a dnes už
se pomalu prosazuje i v režii.
S tancem začala ve dvanácti letech
v menší skupině, se kterou objížděla soutěže. „Jenže tehdy mě nechtěli ani do základu, protože jsem byla strašně špatná.
Neslyšela jsem hudbu. Buď jsem byla
strašně napřed, nebo pozadu,“ vzpomíná
s úsměvem sympatická blondýnka.
Nadšení pro tanec ji ale neopustilo.

Když jsem se vrátila z New Yorku, bylo mi
necelých jednadvacet let a myslela jsem si,
že mi patří svět. Nikdo si ze mě ale na zadek nesedl.
Absolonová a Roman Zach. Představení
mělo nedávno premiéru, a jak sama Angeé přiznává, pořád ji ještě neopustilo dojetí z ovací plného hlediště. Divadlo je pro ni navíc tak
trochu srdcová záležitost. Jako malá
totiž toužila
být herečkou.

V průběhu let vystřídala několik skupin
a pak přišel zásadní krok, když se vydala
studovat tanec do New Yorku.
Rok strávený tam dodnes vnímá jako
nejlepší investici. O taneční konzervatoři
tady v Česku ani neuvažovala. „V zásadě
nic proti zdejším školám nemám, ale nepřipadá mi, že vychovávají lidi, kteří by
se tancem mohli skutečně živit,“ říká.
Po návratu z New Yorku přišel ale poněkud tvrdší dopad na zem. „Když jsem
se vrátila, bylo mi necelých jednadvacet
a myslela jsem si, že mi patří svět. Nikdo
si ze mě ale na zadek nesedl,“ vzpomíná.
A tak její kroky nevedly do světel reflektorů, ale za kavárenský pult, kde pracovala jako servírka.
Půl dne trávila roznášením kávy a druhou polovinu tancováním. Zlom nastal
v momentě, kdy nastartovala spolupráci
s tanečníkem Yemim AD, se kterým se
dnes střídá v roli choreografa show Tvoje tvář má známý hlas.

Turné s hvězdou rapu

FOTO | ARCHIV K. SVOBODOVÉ

VERONIKA MÜLLEROVÁ

Televizní show ale není jejím jediným
projektem. Její taneční lekce MTV Style
na Dance Academy Prague jsou beznadějně plné. To ovšem byly i před Tváří. Dnes
ale už poptávka převyšuje nabídku několikanásobně.

Kromě spolupráce s řadou českých známých tváří má na
svém profesním kontě skutečnou lahůdku. Absolvovala totiž
světové turné megastar Kanye
Westa. Právě na spolupráci s americkým raperem vzpomíná obzvláště ráda. „Ano, navenek působí sice nafoukaně, ale vlastně
je to jen součást jeho image. Měla
jsem možnost poznat ho i z druhé
stránky, a musím říct, že je to velice
lidský, pokorný a překvapivě taky stydlivý člověk,“ líčí.
V životě zastává motto, že tančit se
může naučit každý. I to největší dřevo.
„Třeba z vás nebude Baryšnikov nebo
Polunin, dobře tančit ale můžete. Nejdůležitější je, aby vás tanec bavil,“ říká přesvědčeně.
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Úklid může odhalit skrytý poklad
Starý designový nábytek se dá prodat i za desítky tisíc, naopak s deskou Karla Gotta moc nevyděláte
5plus2
■ RÁDCE
ČR | Nadcházející týdny jsou pro mnohé
spojeny s tradičním velkým jarním úklidem. Pokud se chystáte vzít ho letos
opravdu z gruntu a máte dostatek odvahy
podívat se i na půdu, do sklepa, do starých
krabic uklizených v garáži nebo dokonce
máte v plánu provětrat i svůj šatník,
zbystřete. Něco z toho, co byste chtěli vyhodit, totiž může mít zajímavou hodnotu.

Starý nábytek
Každý druhý, kdo vyklízí chalupu, narazí na desítky let starý peřiňák, židle nebo
třeba konferenční stolek. Pokud objevíte
kus nábytku, který je starší padesáti let,
jedná se o starožitnost. Ovšem pozor. Že
je něco staré, ještě neznamená, že je to
cenné. Bazary a starožitnictví překypují
předměty, které krom stáří nedisponují
žádnou jinou hodnotou. I takové kusy nábytku ale mohou najít svého kupce, protože si je oblíbili například podnikatelé
v gastronomii, kteří jimi ozvláštňují interiéry kaváren a restaurací.
Pokud si ale mnete ruce nad šedesát
let starým křeslem a doufáte, že vám vydělá na pěknou dovolenou, nejspíš budete zklamáni. Může se totiž stát, že vám
jej do starožitnictví ani nevezmou.
Přesto existuje šance, že takzvaně kápnete na jackpot. A to pokud se vám na
půdě práší na nábytek od některého
z předních českých designérů, jako byli
Halabala, Hoffmann nebo Kotěra. Šanci
na úspěch máte především, pokud jde
o kousky z dílny Jindřicha Halabaly, který navrhoval nábytek pro brněnské
UP závody. Zvláště křesla (na snímku)
INZERCE

Práci nabízíme:
www.kompakt-cr.cz

e-mail: manager@kompakt-cr.cz
tel.: 325 613 594

od něj téměř
každý dobře
zná, aniž by se
někdy zajímal
o jejich autora.
Jedná se o nízká
ikonická čalouněná
křesla
z ohýbaného
dřeva. Ovšem na trhu je jich požehnaně.
Cena se v průměru pohybuje od dvou do
čtyř tisíc za kus, a to i v dobrém stavu.
Cena ale skokově vzroste v momentě,
kdy se jedná o vzácnější model. Křeslo,
jež stojí pouze na dvou nohách připomínající zohýbané lyže, už je podstatně cennější. Cena za pár startuje na dvaceti tisících. A kupce neodradí ani ošoupané či
děravé čalounění.
Pokud chcete starý designový nábytek nějak zpeněžit, mějte na paměti, že
jej nesmíte za žádnou cenu vlastnoručně
obrušovat, přetírat barvou či záplatovat.
Amatérská práce restauratéra může váš
objevený klenot absolutně znehodnotit.

pátráte českého bigbítu z konce šedesátých let, můžete si gratulovat. Také první studiové album Blue Effect Meditace
z roku 1970 si hudební fajnšmekři cení
minimálně na tisíc korun.

Průvan v šatníku
Pokud třímáte v rukou plísňové mrkváče, které vám váš kluk koupil v Tuzexu
a se kterými jste dělaly parádu na intru,
a říkáte si, že vaše dcera vám za ně určitě
poděkuje, zapomeňte na to. Ano, módní
trendy mají sice tendence se opakovat,
ale nejsou stejné.
„Když si obléknete ty originální sta-

ré kousky, bude to na nich vidět. Móda
vrací trendy mazaně tak, aby byly něčím
obměněné,“ říká prezident Asociace vizážistů a stylistů Petr Lukeš. Podle něj
má smysl nechávat si ve skříni kousky,
které byly od začátku myšleny jako nadčasové. A to například zmiňované mrkváče opravdu nejsou. „Ano, ty se sice nedávno vrátily do módy, ale původní
z osmdesátých let byly plísňovější a podstatně širší a nabíranější. Takové by dnes
nikdo nenosil,“ vysvětluje. Přesto se najdou výjimky, se kterými za jistých okolností můžete udělat parádu. „Když má
doma někdo například originál šatů z třicátých let, tak s nimi určitě může oslnit
na nějaké tematické party, například ve
stylu Velkého Gatsbyho. Ale pochybuji,
že by je někdo kvůli takové věci desetiletí skladoval,“ uzavírá Lukeš.
(vrm)

Desky a časopisy
Se starými knihami, časopisy a deskami
je to na trhu snad ještě obtížnější než s nábytkem. Je jimi totiž přesycen. Antikvariátníci si dobře vybírají, co vůbec stojí
za to vykupovat. Prozkoumejte, jak je to
s nabídkou a cenami titulu na internetových aukcích. To vám dá dobrou představu o hodnotě vašeho objevu. Pokud jde
o časopisy, najít kousek, který by měl
alespoň nějakou hodnotu, je těžký úkol.
V antikvariátech se sice objevují, ale jde
vesměs o desetikorunové položky. Ani
slavný Čtyřlístek není sázkou najisto. Ceněných je pouze několik prvních čísel.
Poptávka po deskách je hodně rozmanitá. S vinyly Karla Gotta, které nechyběly v každé druhé domácnosti, mnoho parády neuděláte. Výjimkou mohou být
první dvě alba, která se dají prodat
v řádu stokorun. Ostatní kousky v antikvariátu ocení v řádu desetikorun. Naopak, pokud se ve starých krabicích do-

FOTO | SHUTTERSTOCK

Aktuální číslo čAsopisu

právě v prodeji
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Těstoviny jinak: AKCE ROKU
vyrobené doma 15% SLEVA
i čistě rostlinné
Jak na domácí tagliatelle?

FOTO | MAFRA

Potřebujeme: 300 g hladké mouky, 2 vejce,
50 ml vody, polohrubou mouku na zaprášení.
Postup: Z mouky uděláme kopeček, do kterého
shora vytvoříme důlek a do něj dáme dvě vejce.
Postupně začneme promíchávat ze stran,
až se propracujeme na jednotnou hmotu za
přidávání pár kapek vody. Když je těsto pěkně
spojené, zabalíme ho do fólie a necháme
asi 30 minut odpočinout v lednici. Až je těsto
dostatečně odstáté, rozdělíme bochánek
na 4 části, které namačkáme do strojku na výrobu
domácích těstovin s nástavcem na ploché těsto.
Potom pásky z těsta propustíme přes nástavec
na tagliatelle. Ty potom vaříme ve slané vodě
2 minuty. Poté slijeme přes síto a dáme
do připravené hotové omáčky.

5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Máte-li chuť na těstoviny, ale chcete
ochutnat i něco jiného než klasické značky
z vašeho supermarketu, můžete zkusit kulinářsky experimentovat. První variantou je
domácí výroba těstovin. Ingredience a postup najdete v boxu nad tímto článkem.
V zásadě platí, že domácí těstoviny více
voní a chutnají po vajíčku a celkově jsou
jemnější. Při volbě omáčky bychom proto
spíš než na klasickou boloňskou měli sázet na lehčí dochucení, například formou
pesta. Čím méně přísad, tím lépe, protože
vynikne přirozená chuť doma čerstvě připravených těstovin.
Ti kulinářsky odvážnější mohou zkusit
takzvané rostlinné těstoviny. Nemají žádné kalorie ani lepek či tuk. Pocházejí pů-

vodně z Japonska, kde se konzumují více
než sto let a jsou někdy nazývány shirataki
nebo jen konjac (čte se konjak) nudle.
U nás se prodávají pod názvem Perfect pasta či Zero noodles – Bezkalorické nudle.
Chuťově jde o neutrální potravinu. To
však nebrání, aby byla připravena jakýmkoliv způsobem, dokonce je schopná do
sebe vstřebat chutě a vůně natolik dobře,
že hravě soutěží s běžnými těstovinami.
„Před každým použitím je však nutné ve
vodě naložené, průhledné nudle propláchnout horkou a studenou vodou, a to podle
způsobu použití, popřípadě je jen pár minut povařit,“ radí foodblogerka Dagmar Heřtová.
Kvůli již zmiňované přirozeně nevýrazné chuti je proto potřeba vsadit spíše na výraznější omáčky. Vhodné jsou samozřejmě
k asijské kuchyni, do polévek i do jídel připravených ve wok pánvi. (re, lidovky.cz)

NA VŠECHNO !!!

POUZE
OD 24. 2. 2017
DO 31. 3. 2017

Co na těstoviny radí šéfkuchař Roman Paulus
Bazalkové pesto | Potřebujeme: svazek bazalky, 50 ml olivového
oleje, 20 g piniových oříšků, 20 g strouhaného parmazánu, 1 stroužek
česneku, sůl, pepř. Postup: Listy bazalky, česnek, piniové oříšky a sůl
dáme do hmoždíře a rozdrtíme na jemnou pastu. Poté přidáme
parmazán, olej a ještě jednou důkladně rozmícháme dohladka.
Dochutíme pepřem a vmícháme do horkých špaget.
Tagliatelle s krevetami, šafránem a cuketou | Potřebujeme: 200 g tagliatelle, 32 malých
tygřích krevetek, 100 g cukety, 50 ml smetany, 30 ml Martini, šafrán, česnek, bazalku, cherry
rajčátka, olivový olej, sůl, pepř. Postup: Česnek nakrájíme na plátky a orestujeme na oleji,
přidáme oloupané krevety a cuketu, podlijeme Martini a necháme krátce provařit. Přidáme
smetanu a šafrán, osolíme a opepříme. Do omáčky vložíme těstoviny uvařené „al dente“,
necháme krátce prohřát a dokončíme nasekanou bazalkou a rajčátky.
Zdroj: lidovky.cz
Salát s konjac nudlemi | Okapané konjac nudle v cedníku propláchneme horkou a pak
studenou vodou a znovu necháme okapat. V míse smícháme s kousky šunky, cherry rajčátek,
nakládaných okurek, papriky, sýru holandského typu, jarní i klasické cibule. Přelijeme dresinkem
ze 2 lžic lihového octa, 1 lžičky rostlinného oleje, špetky soli a 1 lžičky cukru. Vše dokonale
promícháme a dochutíme pepřem.
Zdroj: DAGMAR HEŘTOVÁ, TASTEJOURNEY.CZ

Více informací na www.solodoor.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Důchod Gottova parťáka
Velikán české populární
hudby Ladislav Štaidl
pověsil kariéru na hřebík
už v roce 1992. Teď
podniká a píše knihy.
JOSEF VLČEK
ČR | Ladislav Štaidl slaví 10. března
dvaasedmdesátku. I když se v posledních pětadvaceti letech věnuje podnikání v jiných oborech, než je hudba, jeho
význam pro českou pop music je nesmazatelný. Přesto o něm bylo v posledních
letech slyšet nikoliv jako o hudebníkovi
a skladateli, srovnatelném jedině s fenomenálním Karlem Svobodou, nýbrž v
souvislosti s jeho rozumným vystupováním při tragických událostech kolem Ivety Bartošové, s níž má syna Artura.
Štaidl jako dlouholetý spolupracovník Karla Gotta vedl v
letech 1967 až 1987 jeho doprovodnou skupinu, která
byla ve své době považována za jeden z nejlepších takových souborů v Evropě. V roli
kapelníka napsal
pro Karla Gotta
zhruba dvě desítky hitů. Rádio
Impuls dodnes
hraje jeho písně,
jako například Přijela
pouť, Kávu si osladím,
Trezor, Pábitelé nebo
Dám dělovou ránu.
Velké zásluhy má
Ladislav Štaidl
také jako producent.
Díky

němu zažili svá vrcholná období v druhé polovině osmdesátých let Jitka Zelenková, Iveta Bartošová, Dalibor Janda,
Darina Rolincová a Michal Penk. Statistiky dále uvádějí, že je autorem hudby
k nejméně osmdesáti filmům a televizním inscenacím.
Málokdo si dnes vzpomene, že kapelník Štaidl byl také příležitostným zpěvákem. Přitom ve své době byly jeho písně Jsou dny, kdy svítá o něco dřív a Mží
ti do vlasů slyšet z rádia skoro každý
den. A provázely i televizní seriály. Na
svém kontě má Štaidl dokonce dvě kompletní alba.
Štaidl v roce 1992 opustil hudební
scénu. Své fanoušky potěšil alespoň třemi velmi úspěšnými knihami, které vydal v posledních patnácti le-

Vedoucí řízení útvaru jakosti

Jaký bude tento rok pro Ladislava
Štaidla? Bude se mu dařit v podnikání?
„Panu Štaidlovi nedostatek inspirace nedovolil věnovat se hudbě. Své sehrály i
události uplynulých let. Toto nepříznivé období pro tvorbu letos skončí. Takže přichází v úvahu i nové hudební projekty. Nové tvůrčí období bude trvat minimálně 7 let. Ale i v podnikání
se panu Štaidlovi dařilo a dařit bude dál. Je narozen ve
znamení Kohouta, což je rozený obchodník.“

V ČESKÉ MUZICE
Velkolepý koncert Český
mejdan s Impulsem se vrací
Domácí hudební událost roku 2016 bude
mít své pokračování!
Posluchači Rádia Impuls a fanoušci české
a slovenské hudby by
si měli do svých kalendářů poznamenat
datum 16. prosince 2017. Vstupenky na
téměř pětihodinový maraton hitů českých a slovenských interpretů jsou k dostání od úterý 7. března 2017 v prodejní
síti Ticketportal. Odtajněna jsou i první
hvězdná jména – Lucie Bílá, No Name,
Ewa Farna a Miro Žbirka. Návštěvníci
se mohou těšit také na stále populárnější Slzu i mejdanovou show Michala Davida. A účast přislíbil také Karel Gott!

Sladké mámení
dostalo třetí sloku
Už 34 let nás baví písnička Sladké mámení,
kterou v komedii století S tebou mě baví svět
zpívá okouzlující slovenská herečka Zdena
Studenková. Ve skutečnosti ale její part
skvěle nazpívala Helena Vondráčková,
která má Sladké mámení dodnes v repertoáru. Nahrávka vznikla ve studiu právě
v březnu roku 1983, ale měla jen dvě sloky, zatímco ve filmu zazněly sloky tři.
Ta třetí se tam ale objeví na jiném místě
a dohromady skladba nikdy nezazněla.
Nakonec se ale třetí sloka objevila na
dvojalbu Heleny Vondráčkové Best of
the Best před třemi lety jako rarita. Jakub
Zahradník, který zdědil práva po svém tatínkovi Václavovi, dohledal třetí sloku v
archivu, a tak mohla být spojena se dvěma předešlými.
(luk)

FOTO | HERMINAPRESS

Potravinářství a chemie

Revizní technik VPZ (plyn, tlak)

Manažer elektro výroby s NJ (od 35.000 Kč)

Otázka pro věštce Rádia Impuls
Stanleyho Bradleyho:

Ladislav Štaidl
se synem Arturem.

Energetika

Inženýr provozu strojního zařízení s Nj (27…

tech vlastním nákladem. Hudbě se dál
věnuje jeho syn Artur, i když v úplně jiném žánru – působí v kapele Behind the
Mirror (česky Za zrcadlem), která vyznává tvrdý styl metalcore. Kreativita a
geny se prostě nezapřou.

CO SE DĚJE

Obchodní zástupce pro &quot;bezprašné prostředí&quot; …
27 000 - 37 000 Kč / měsíc
35 000 Kč / měsíc
30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Seřizovač vstřikolisů (18.000 - 23.000 Kč)
Procesní inženýr

30 000 Kč / měsíc

30 000 - 40 000 Kč / měsíc18 000 - 23 000 Kč / měsíc

Mzda od 15000kč za měsíc! operátor jablečné…

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Zemědělství, lesnictví

Doprava, logistika

15 000 - 20 000 Kč / měsíc

Jezdec dostihových koní

11 000 - 12 000 Kč / měsíc

Skladník

17 000 - 21 000 Kč / měsíc

Laborant/ka

19 000 - 21 000 Kč / měsíc

řidiči autobusové dopravy

22 000 - 25 000 Kč / měsíc

Pomocník na Ekofarmě
Pěstitelé zemědělských plodin
Více na www.jobdnes.cz

11 000 Kč / měsíc
11 000 - 15 000 Kč / měsíc

Řidiči
Skladník
Více na www.jobdnes.cz

90 Kč
15 000 - 20 000 Kč / měsíc

Česká republika
HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Song Šlapací kolo
byl můj první
Karel Šíp si nejprve své
texty k zahraničním
šlágrům psal do šuplíku.. První písničkou,
která mu vyšla na gramofonové desce, bylo
Šlapací kolo. „Jel jsem autem a v rádiu
hrála písnička, která se mi hned zalíbila,“
prozradil Šíp na rádiu Český Impuls
AM 981. „Začal jsem po písničce pátrat.
Telefonoval jsem dokonce do rádia,“ dodal Šíp. V originále Pushbike Song nahrála australská skupina The Mixtures.
Šlapací kolo na půdě leží,
nevím, kdo by ho chtěl.
Šlapací kolo je ještě svěží,
já když ho zřel.
Šlapací kolo přežilo století.
Šlapací kolo jako blesk poletí...
(Hudba: E. Jones, I. Jones; text: K. Šíp)
Jak vznikla písnička Petera Nagye
Profesor Indigo, prozradí rozhlasová podoba Hudebního kalendáře. Poslouchejte rádio Český Impuls ve
středu v 11:30. Druhý program
Ráááádia Impuls vysílá na středních
vlnách, AM 981 kHz.
(tom)
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Inspiraci hledám v metru
Chtěl být učitelem,
hlavu by si nejraději
vyčistil kopáním příkopů
a nápady na nové písně
sbírá v MHD. Zpěvák
Michal Malátný zkrátka
pořád umí překvapit.
ČR | Skupina Chinaski před nedávnem vypustila do českého éteru novou píseň Není
nám do pláče, a jak říká lídr kapely Michal
Malátný, název skladby momentálně skutečně odráží pozitivní naladění muzikantů.
A není se co divit. Skupina totiž strávila
celý únor na Novém Zélandu a v Austrálii,
kde dávala dohromady novou desku. Výlet u protinožců měl podle Malátného, který byl hostem vysílání Rádia Impuls, jediný háček. „Strašně se mi stýskalo po dětech. Já tahle odloučení vždycky strašně
těžko snáším,“ přiznal otec dvou dcer. Připustil také, že někdy má svého povolání
tak plné zuby, že přemýšlí vyměnit jej za
manuální práci. „Někdy si říkám, že bych

raději kopal příkopy. Dělal bych od šesti
do dvou a měl bych hotovo a čistou hlavu.
V téhle práci jste totiž pořád,“ postěžoval
si. Původně přitom uvažoval o úplně jiné
dráze. Chtěl se vydat ve šlépějích svých rodičů – pedagogů a učit český jazyk a zeměpis. „Tahle práce s lidmi a hlavně s dětmi
by mě bavila,“ zamyslel se.
Nicméně v muzice se mu bezesporu
daří. Ostatně v květnu vydávají Chinaski
už své desáté album. „Na to, že
jsem kluk z vesnice, který neumí
pořádně na nic hrát a je samouk,
je neuvěřitelné, kam jsme to dotáhli,“ přiznal. Kapela jako taková se ale podle Malátného za
dlouhé roky na scéně příliš nezměnila. „Pořád jsme taková parta celkem nenápadných kluků. Vždycky si
říkám, že se do showbyznysu ani moc
nehodíme," říká. A kde po letech psaní písní čerpá stále inspiraci? Překvapivě v hromadné dopravě. „Po městě jezdím
zásadně
metrem
nebo tramvají a jednoduše poslouchám
lidi, co si povídají.

INZERCE

eXKlUZIvNÍ lÉČeBNĚ-ReHaBIlITaČNÍ POBYT
v MaRIÁNSKÝCH lÁZNÍCH
8 DNÍ = 7 NOCÍ v HOTelU RICHaRD****
01.04. – 31.10.2017

45 %
Sl= peův.vceana 15.100,- Kč

8.400,- Kč na osobu ve 2-lůžkovém pokoji / 9.600,- Kč 1-lůžkový pokoj
v ceně je zahrnuto:
• ubytování
• bohatý snídaňový bufet
• polední snack v celých dnech pobytu = polévka, malý salát, pečivo
• večeře
• 1x aperitiv na přivítanou
• 1x lékařské vyšetření
• 10x procedura na osobu a pobyt dle doporučení lékaře
Denně bazén, vířivka, fitness studio, pitná kůra, župan

Rezervace: Email: recepce@hotelrichard.com / Tel: 354 696 111

PŘIJÍMAČKY
EfEkTivNí PříPRAvA Od 13. 3.
 cvičení z českého jazyka
a matematiky
 originální zkušební testy
dle formátu CERMAT

PŘIVÝDĚLEK
S FAIR CREDITEM.
KARLA, 67 LET,
LÉKÁRNICE, NYNÍ
V DŮCHODU. U NÁS
SI ZA MINULÝ ROK
PŘILEPŠILA KAŽDÝ MĚSÍC
O 11 700 KČ.
Zajímají mě lidé a jejich
starosti. Ráda totiž
pomáhám druhým.
I v důchodu jim mohu
u.
nab
být lízku. Díky Fair Credit

Předplatné na 4 týdny jen za

340 Kč
Objednávejte na 225 555 522 nebo
na www.mfdnes.cz/prijimacky.
Nabídka platí do 9. 3. 2017.

Bezplatná linka: 800 050 288
E-mail: info@faircredit.cz
Web: www.vydelejtesivic.cz

Hned si to píšu do telefonu,“ smál se zpěvák ve studiu Rádia Impuls. Inspirace
podle něj zkrátka létá všude okolo, stačí
mít nastražené uši.
(vrm)

FOTO | L. NĚMEC, MAFRA
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Tajenka: nosí plnovous.

Děti jako nejlepší zabijáci.
Čtěte nový časopis Téma

Lucie Bílá o nové lásce:
Trvalo, než mě přemluvil

ČR | Islámský stát (IS) sice začíná na
území Sýrie a Iráku ztrácet klíčová města, výcvikové kempy pro dětské válečníky jedou ale dál na plné obrátky.
Výchova „lvíčat chalífátu“ je jednou
z priorit. Propaganda Islámského státu
vysvětluje: „Jsou to bojovníci a vůdci
zítřka, budou silní a beze strachu ze smrti.“ A protože Islámský stát buduje skutečný stát, mají „lvíčata chalífátu“ i své
učebnice – místo tradičních ilustrací
jsou ale třeba v učebnici matematiky obrázky zbraní, granátů a tanků.

ČR | Zpěvačka Lucie Bílá (50 let) je
opět zadaná. Jejím partnerem je mladší
fitness trenér Radek Filipi (na snímku). „Mám to štěstí, že jsem potkala
lásku, kterou jsem si moc přála a mám
se s ní moc hezky. Dala mi všechno, co
jsem kdy v životě chtěla,“ řekla Lucie
Bílá v pořadu Top Star na Primě. Nový
partner prý musel zpěvačku dlouho přemlouvat, aby si s ním začala.
„Byl tak trpělivý, že mě přemluvil.
Ale trvalo mu to dlouho. Tedy mně,
než jsem řekla: Tak jo. Ale jsem ráda,
že byl trpělivý, protože to stojí za to.
Cítím se moc dobře, užívám si teď život asi trochu jinak, než jsem to dělala
v minulosti, a mám moc krásné období,“ dodala zpěvačka, která svůj vztah
potvrdila i na Facebooku. „Ano, měním svůj status. Jsem zadaná,“ napsala
ke společné fotce.
V rozhovoru pro Magazín DNES
loni Lucie Bílá přiznala, že vztahy
s muži výrazně mladšími, než je ona,
nehledá záměrně. „Vím, že se od
mláďátek moc nedozvím. Jenže mezi
koloušky je zřejmě více těch statečných,“ řekla. Posledním partnerem zpěvačky byl podnikatel Petr Makovička,

„

ský stát i mladičké Evropany. Například
z Francie odjelo bojovat v řadách IS na
1600 lidí a čtvrtina z nich byla nezletilá –
téměř všichni pocházeli ze středních vrstev a v drtivé většině z nemuslimských
nebo ateistických rodin. Více se dočtete
v pátečním vydání týdeníku Téma.

Lvíčata
chalífátu jsou
bojovníci a vůdci zítřka.
Budou silní a beze
strachu ze smrti.
Klasické předměty jsou prokládány výukou náboženství a nekonečnými hodinami sledování DVD s popravami vězňů.
Nejde totiž ani tak o to, aby děti myšlenkám radikálního islámu uvěřily, ale aby
za něj byly schopny bojovat a zemřít. Do
dětských výcvikových táborů láká Islám-

Týdeník Téma je každý pátek na
stáncích za 29 korun. Nebo vyzkoušejte zvýhodněné měsíční digitální
předplatné. Více na www.etema.cz.

s nímž se dala dohromady v roce 2009.
Dlouho vztah tajila, protože chtěla
chránit jeho i jeho bývalou ženu. Rozešli se v roce 2015.
Před Makovičkou žila Lucie Bílá se
zpěvákem Václavem Noidem Bártou,
kterého si dokonce vzala. Manželství
se po dvou letech v roce 2008 rozpadlo. Jejím prvním manželem byl hudebník Stanislav Penk. Vzali se v roce
2002 a rozvedli už po roce.
S producentem Petrem Kratochvílem má zpěvačka syna Filipa. Dvojice
se seznámila na začátku 90. let. V roce
2000 se pár rozešel kvůli Miss ČSFR
1992 Pavlíně Babůrkové, kterou si Kratochvíl pak vzal.
(zar, iDNES.cz)
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Češi mění 800 tisíc řidičáků
Zkontrolujte si svůj
řidičský průkaz. Je tam
rok vydání 2007? Pak se
vás týká letošní největší
výměna řidičáků
v dějinách Česka. Kdo
zaváhá, riskuje pokutu.

ČR | Spousta Čechů nechává plnění povinností na poslední chvíli. A to se nemusí vyplatit. Už vůbec ne, pokud patříte mezi statisíce řidičů, kteří mají řidičský průkaz z roku 2007. Jeho platnost
končí právě letos. Kdo si jej nevymění
včas, riskuje nejen zbytečné čekání v narůstajících frontách na úřadech, ale i pokutu.
„V roce 2007 bylo vydáno nejvíce řidičských průkazů v historii, celkem

přes 800 tisíc. Výměnu zatím provedlo
přes 130 tisíc řidičů, stále tedy zbývá během tohoto roku vyměnit ještě více než
670 tisíc průkazů. V březnu jich vyprší
téměř 40 tisíc,“ uvedl mluvčí Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
Už teď například jezdí po českých silnicích až 47 tisíc lidí s propadlým řidičákem. Právě tolik řidičů si průkazy nestihlo vyměnit během letošního ledna a února, přestože už jim platnost vypršela.

INZERCE

VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ
TEĎ VYPLATÍ SE U VARI
VLASTNÍTE TERRU NEBO VARI-SYSTEM? MÁTE
PROBLÉMY SE STARTOVÁNÍM LETITÉHO DVOUTAKTNÍHO MOTORU? MÁME ŘEŠENÍ! PRÁVĚ PRO
VÁS JE AKCE EKO DOTACE 6 000 KČ OD VARI.

K výměně řidičského průkazu
za nový stačí přijít s platným
průkazem totožnosti na
příslušný úřad obce s rozšířenou
působností (podle místa
trvalého bydliště řidiče)
a donést jednu průkazovou
fotografii a současný řidičák.
■ O nový průkaz lze žádat již
3 měsíce před skončením jeho
platnosti, lhůta pro vydání je
20 dnů.
■ V případě, že řidič využije
vydání v expresním termínu
do 5 dnů, vyjde ho výměna
na 500 korun.

JEDNOTKA POHONNÁ
PJGCV160

Obj. číslo: 4427

Obj. číslo: 4369

Cena s DPH:

Cena s DPH:

AKCE EKO DOTACE:

AKCE EKO DOTACE:

10 990 Kč

19 590 Kč
13 590 Kč

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Hranice I - Město, GardenTechnik ŠOBORA, Tř. 1. máje 2074, T 605 332 063 • Olomouc, AGROCENTRUM DFG, Týnecká 826/55, T 585 154 632 • Olomouc, BRONISLAV
DOLANSKÝ, Dolní Novosadská 30, T 731 718 718 • Ostrava, BG TECHNIK cs, a.s., Místecká-Rudná , T 596 781 718 • Přerov, KONVIČKA, Malá Dlážka 14, T 731 900 330 •
Třinec, TURPIL, Oldřichovice 164 naproti rest. Napoleon, T 558 272 006, 737 363 306 • Uherský Brod, TECHNIKA PETR TROJAN, Vlčnovská 758, T 602 601 316 • Uherský
Brod-Těšov, MIKRA ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA, Těšovská 177, T 572 633 700, 732 468 028 • Zubří, ANTONÍN ŠUPLER, U Bečvy 261, T 571 658 001, 571 658 222

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

Kdo však s propadlým řidičákem usedne za volant, musí počítat s možným postihem – hrozí mu pokuta za řízení bez
platného dokladu, která je maximálně
2000 korun na místě, v případě správního řízení až 2500 korun.
Nejvíce řidičů s končícím řidičákem
je z Prahy, Středočeského a Jihomoravského kraje. Největší nápor očekávají
úředníci v srpnu, říjnu a listopadu, kdy
propadne nejvíce průkazů.
Dosud největší výměnu řidičáků zažilo Česko v letech 2010 až 2013, kdy musely být postupně vyměněny všechny
průkazy vydané mezi lednem 1994
a dubnem 2004. Výměna byla nutná
kvůli zavedení jednotného evropského
formátu řidičských průkazů.
(zar)

■

JEDNOTKA POHONNÁ
PJXP200

16 990 Kč

Dva tisíce pokuty

Jak na výměnu
řidičáku

Pokud u autorizovaného prodejce VARI odevzdáte svůj
starý, i nefunkční, dvou- či čtyřtaktní motor s řídítky a odstředivou spojkou 80 mm (tzn. pohonné jednotky používané na strojích TERRA nebo VARI-Systemu; akceptujeme i
pohonné jednotky od jiných výrobců), získáte v rámci EKO
DOTACE slevu 6 000 Kč na nákup nové pohonné jednotky
VARI PJXP200 nebo VARI PJGCV160 včetně nových řídítek,
příruby a spojky. Získáte tak novou pohonnou jednotku s
čtyřtaktním motorem za skvělou cenu.

TECHNICKÉ INFORMACE: Čtyřtaktní motory lze bez zvláštních úprav provozovat na starších převodovkách T-20 a
DSK-317 po jednoduché výměně upínacích nýtů, případně
lze vyměnit i jedno ozubené soukolí pro správné naladění
pracovních rychlostí. U převodových skříní T-19 a DSK-316
je nutné přestavět i převody pro provedení čtyřtakt nebo
využít akce „ŠROTOVNÉ“.

Přitom jediné, co musí člověk do výměny řidičského průkazu investovat, je
trocha času. Žádný poplatek se neplatí,
a to ani v případě, že vám řidičský průkaz již propadl a požádáte o výměnu
zpětně.

Kolik ještě letos
zbývá vyměnit
řidičáků v krajích
Praha
Středočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Ústecký
Jihočeský
Plzeňský
Zlínský
Olomoucký
Královéhradecký
Vysočina
Pardubický
Liberecký
Karlovarský

94 tisíc
83 tisíc
73 tisíc
70 tisíc
47 tisíc
44 tisíc
39 tisíc
38 tisíc
37 tisíc
37 tisíc
34 tisíc
33 tisíc
26 tisíc
18 tisíc

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

TV program týdeníku 5plus2
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ČT1
6.00

Kouzelné bylinky 6.30 Polopatě 7.20
Kleofášek 7.55 Kojak: Nikdo není tak
slepý 9.25 Gejzír 10.00 Všechnopárty
10.55 Hříchy pro pátera Knoxe (10)

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Klaním se, měsíci
Pohádka (ČR, 1989)
14.15 Pytlákova schovanka
16.15 Hercule Poirot
17.55 Kočka není pes
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

ZÁBAVA

NOVA
6.05
6.15
6.45
7.10
7.35
8.00
8.20
11.10
12.05
12.45
13.40
13.55
15.25

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě IV
Monstra vs. vetřelci (25)
Avengers: Sjednocení II (11)
Looney Tunes: Úžasná show II (6)
Tučňáci z Madagaskaru (13)
Tvoje tvář má známý hlas III
Koření
Volejte Novu
Rady ptáka Loskutáka
Tipy ptáka Loskutáka
Výměna manželek III
Risknem to s Polly
Komedie (USA, 2004)
17.10 Můj přítel delfín
Rodinné drama (USA, 2011)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

ZÁBAVA

6.30
6.55
7.25
7.55
8.30
9.45
10.55
12.15
13.10
14.40

16.50
18.55
19.25
19.40
19.55

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (21)
Star Wars
Friends
M.A.S.H (111)
Autosalon
Ohnivý kuře (87)
Přístav II (10)
davinci
Česko Slovensko má talent
Holka na zabití
Krimikomedie (ČR, 1975). Hrají
D. Veškrnová, I. Prachař, V. Olmer,
J. Abrhám, K. Augusta a další
Vraždy v Midsomeru XVI
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

5.00 Bledý jezdec 6.45 Batmanův syn 8.05
Mentalista VII (8, 9) 9.50 Zeťák 12.00 Mrtvý bod
(17) 12.55 Mrtvý bod (18), krimiseriál (USA, 2015)
13.45 Horší než smrt, komedie (USA, 2010) 15.30
Hokus pokus, rodinná komedie (USA, 1993) 17.25
Captain America: Návrat prvního Avengera, akční
film (USA, 2014) 20.00 Bolt: Pes pro každý případ,
animovaný film (USA, 2008) 22.00 V jako Vendeta,
sci-fi film (N/VB/USA, 2005) 0.25 Dokonalá vražda, romantický thriller (USA, 1998)

ZÁBAVA

Prima cool
7.55 24 hodin: Dnes neumírej (5) 8.50 Minority
Report (5) 9.50 Top Gear: Nejhorší auto všech dob
(1) 10.45 Applikace 11.20 Re-play 11.55 Pevnost
Boyard II (5, 6) 13.55 Simpsonovi XXVI (11-14) 15.55
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (17) 16.55
Námořní vyšetřovací služba L. A. V (18) 17.55
Simpsonovi XXVI (15) 18.30 Simpsonovi XXVI (16)
18.55 Simpsonovi XXVI (17) 19.30 Simpsonovi XXVI
(18) 20.00 Mr. Bean: Největší filmová katastrofa,
komedie (USA/VB, 1997) 22.05 Povstání mrtvých:
Strážní věž, horor (VB, 2015) 0.35 Re-play 1.05
Applikace 1.40 Pevnost Boyard II (5) 2.35 Pevnost
Boyard II (6) 3.25 Minority Report (5)

Prima Max

20.00 Zázraky přírody
21.10 Jih proti Severu (1/2)
Historické drama (USA, 1939).
Hrají V. Leighová, C. Gable,
L. Howard, O. de Havillandová,
T. Mitchell. Režie V. Fleming
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.50 Mladý Montalbano
Třetí tajemství. Detektivní seriál
(It., 2012). Hrají M. Riondino,
A. Tidona, F. Pizzuto, C. Galati
a další. Režie G. M. Tavarelli
0.35 Bolkoviny
1.30 Žiješ jenom 2x
2.00 DoktorKA
2.55 Sama doma
4.25 Na forbíně TM
5.10 Kde bydlely princezny

SÉRUM PRAVDY

20.20 Chart Show
22.15 Červená karkulka
Fantastický horor (USA/Kan.,
2011). Hrají A. Seyfriedová,
G. Oldman, L. Haas, V. Madsenová,
B. Burke. Režie C. Hardwickeová
0.20 Moneyball
Životopisné drama (USA, 2011).
Hrají B. Pitt, J. Hill, R. Wrightová,
P. S. Hoffman, Ch. Pratt. Režie
B. Miller
2.40 Dva a půl chlapa (5)
Seriál (USA, 2003). Hrají
Ch. Sheen, J. Cryer, M. Hinkleová,
A. T. Jones, H. Taylorová a další
2.55 Prásk!
3.25 Kolotoč
4.00 Výměna manželek III
5.05 Novashopping

20.15 Pevnost Boyard
Legendární a ikonická soutěžní
show s českými celebritami v roli
bojovníků o poklad otce Fourase
21.50 Šakal
Akční thriller (USA/VB/Fr./N,
1997). Hrají B. Willis, R. Gere,
S. Poitier, D. Venoraová,
M. Mayová a další. Režie
M. Caton-Jones
0.25 Neutečeš
Horor (USA, 2014). Hrají
M. Monreová, K. Gilchrist,
D. Zovatto a další. Režie
D. Mitchell
2.30 Vraždy v Midsomeru XVI
Klub letců. Detektivní seriál
(VB, 2013). Hrají N. Dudgeon,
G. Lee, F. Dolmanová a další

7.45 Zpravodajství FTV Prima 8.55 Star Wars 9.25
Astro Boy (21) 9.50 Brainiac: Šílená věda V (4)
10.50 To je vražda, napsala XI (4), krimiseriál (USA,
1994) 11.50 Doktor z hor: Nové příběhy II (5), seriál
(N, 2009) 12.50 S Italem v kuchyni 13.40 To je
vražda, napsala XI (5), krimiseriál (USA, 1994)
14.40 Doktor z hor: Nové příběhy II (6), seriál
(N, 2009) 15.40 Hračka, komedie (Fr., 1976) 17.40
S Italem v kuchyni 18.20 Brainiac: Šílená věda V (5),
seriál (VB, 2003-2008) 19.20 Teď vaří šéf! 20.15
Bídníci, historický film (ČR/VB/N/USA, 1998) 23.10
Muž na hraně, thriller (USA, 2012) 1.20 Běženky
a kapři, horor (USA, 2016)

Nova Action
7.00 UEFA Europa League 8.35 Walker, Texas
Ranger IX (24) 9.25 Kobra 11 Pilot (1) 11.20 Agenti
S.H.I.E.L.D. II (12, 13) 13.10 Válka skladů III (1, 2) 14.00
Válka skladů III (3, 4) 15.10 Mistři zastavárny IV
(13, 14) 16.00 Mistři zastavárny IV (15, 16) 16.50
Kobra 11 (1, 2) 18.35 Válka skladů III (5, 6) 19.25 Mistři
zastavárny V (1, 2) 20.20 Kriminálka Las Vegas IV
(10, 11) 22.00 Agenti S.H.I.E.L.D. II (14) 22.45
Kriminálka Las Vegas IV (8) 23.40 Kriminálka Las
Vegas IV (9) 0.30 Kriminálka Las Vegas IV (10)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 12. března 2017
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Banánové
rybičky 6.55 Pytlákova schovanka
8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.05 Život na zámku

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Peklem s čertem
Pohádka (ČR, 2002)
14.05 O princezně, měsíci a hvězdě
Pohádka (ČR, 1996)
14.35 Příběhy slavných... Eduard Cupák
15.35 Milenci v roce jedna
Milostný příběh (ČR, 1973)
17.05 Zlá krev (5/7)
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 GEN – Galerie elity národa
20.15 Spravedlnost (1/3)
21.35 168 hodin
22.04 Výsledky losování Šťastných 10
22.05 Kanadská noc
Drama (ČR, 2008)
23.40 Místo činu – Schimanski
1.15
Legendy kriminalistiky: Roubal

NOVA
6.00
6.20
6.50
7.15
7.40
8.05
8.30
8.50
9.50
10.50
11.55
14.05
15.50
17.35
19.30
20.20
23.05
23.35
1.40
3.05
3.25

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě (1)
Monstra vs. vetřelci (26)
Avengers: Sjednocení II (12)
Looney Tunes: Úžasná show II (7)
Tučňáci z Madagaskaru (14)
Krok za krokem VI (17)
Víkend
Robinsonův ostrov
Robinsonův ostrov
Já a moje příšera
Dobrodružné fantasy (USA, 2007)
Už jsme doma?
Komedie (USA, 2007)
Tchán
Komedie (ČR, 1979)
Brácha za všechny peníze
Komedie (ČR, 1978)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tvoje tvář má známý hlas III
Střepiny
Maximální riziko
Akční film (USA, 1996)
Už jsme doma?
Komedie (USA, 2007)
Krok za krokem VI (17)
Volejte Novu

Prima
6.45
7.10
8.10
9.10
9.45
11.00
11.50
12.45
13.25
13.50
14.20
15.55
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

Astro Boy (22)
Friends
M.A.S.H (112, 113)
Prima ZOOM Svět
Ohnivý kuře (88)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Božské dorty od Markéty
Pevnost Boyard
Vraždy v Midsomeru XVI
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Temný Kraj (9)
Jezinky 1/2. Krimiseriál
(ČR, 2016)
21.35 Očima Josefa Klímy
22.25 Show Jana Krause
23.35 Týraná
Drama (N, 2015). Hrají
F. Wollová, A. Levshinová,
M. Mittermeier a další
1.35 Tři mušketýři (10)
2.45 Prima ZOOM Svět

Nova Cinema
6.10 Psanec Josey Wales 8.35 Táta, jak má být
10.25 Horší než smrt 12.10 Teleshopping 12.30
Risknem to s Polly 14.10 Bolt: Pes pro každý případ,
animovaný film (USA, 2008) 16.00 Lovci zločinců II
(14, 15) 17.50 Můj přítel delfín, rodinné drama (USA,
2011) 20.00 Batman začíná, akční film (USA, 2005)
22.35 Vymítač ďábla, horor (USA, 1973)

Prima cool
7.50 Applikace 8.25 Re-play 8.55 24 hodin: Dnes
neumírej (6) 9.55 Minority Report (6) 10.55 Top
Gear: Nejhorší auto všech dob (2) 11.50 Pevnost
Boyard II (7, 8) 13.55 Simpsonovi XXVI (15-18) 15.55
Mr. Bean: Největší filmová katastrofa 17.55
Simpsonovi XXVI (19-22) 20.00 Fantastická čtyřka
22.15 Satan přichází (5) 23.15 IEM: Katowice –
CS:GO 0.30 Těžká dřina

Prima Max
10.20 To je vražda, napsala XI (5) 11.20 Doktor
z hor: Nové příběhy II (6) 12.20 S Italem v kuchyni
13.10 To je vražda, napsala XI (6) 14.10 Doktor
z hor: Nové příběhy II (7) 15.10 M.A.S.H: Na shledanou, sbohem a amen 17.45 S Italem v kuchyni 18.25
Brainiac: Šílená věda V (6) 19.25 Vychytávky Ládi
Hrušky 20.15 Nadějný rok 22.20 Šakal, akční thriller (USA/VB/Fr./N, 1997) 0.55 Neutečeš

pondělí 13. března 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Brigádnická hodinka
10.00 168 hodin 10.30 Četníci
z Luhačovic: Bestie

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy IV
14.45 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.45 Kojak II
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Labyrint II (1/7)
21.00 Čtvrtá hvězda (5/12)
21.30 Reportéři ČT
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Legendy kriminalistiky: Rodiče na
obtíž
22.45 Na stopě
23.10 Kriminalista
0.10 AZ-kvíz
0.35 Kalendárium

5.55
8.45
9.05
10.00
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.45
22.45
23.40
0.30
2.00
2.20
2.55

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3205)
Koření
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa (6)
Ordinace v růžové zahradě (111)
Mentalista VII (10, 11)
Kriminálka Miami IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3206)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (1)
Robinsonův ostrov
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
(12)
Vražedná čísla (7)
Mentalista VII (10, 11)
Dva a půl chlapa (6)
Střepiny
Kolotoč

6.10
6.35
7.05
7.50
8.45
9.15
10.15
12.10
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.40
0.35
2.35

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (23)
Friends
Friends
M.A.S.H (113)
M.A.S.H (114)
Jake a Tlusťoch III (4)
Rosamunde Pilcherová: Ukradené
léto
Romance (N/Rak., 2011)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (5)
Komisař Rex VII (5)
Komisař Rex VII (6)
Policie Hamburk (11)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře II (1)
Jste to, co jíte
Castle na zabití III (22)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Ukradené
léto
Komisař Rex VII (5, 6)

5.35 Psanec Josey Wales 8.00 Táta, jak má být
9.50 Batmanův syn 11.30 Bolt: Pes pro každý případ 13.40 Já a moje příšera 15.45 Batman začíná
18.20 Brácha za všechny peníze 20.00 Bermudský
trojúhelník, dobrodružný film (USA, 1996) 21.50
Smrt na dálnici, thriller (Kan./USA, 2004) 23.25
Vymítač ďábla, horor (USA, 1973)

Prima cool
9.30 Futurama IV (10) 9.55 Hvězdná brána IV (8)
10.55 Bylo nebylo II (5) 11.55 Top Gear: Nejhorší
auto všech dob (1) 12.50 Simpsonovi XXVI (19-22)
14.45 Applikace 15.20 Re-play 15.50 Futurama IV
(11) 16.20 Hvězdná brána IV (9) 17.20 Kdo přežije:
Filipíny (5) 18.15 Simpsonovi XXVII (1-4) 20.15
Grimm V (15) 21.20 Teorie velkého třesku II (10, 11)
22.15 Vikingové II (7) 23.20 Helix II (6) 0.20 Grimm

Prima Max
9.30 Brainiac: Šílená věda V (6) 10.30 To je vražda,
napsala XI (6) 11.30 Doktor z hor: Nové příběhy II (7)
12.30 S Italem v kuchyni 13.10 To je vražda, napsala
XI (7) 14.10 Doktor z hor: Nové příběhy II (8) 15.10
Fantastická čtyřka 17.25 S Italem v kuchyni 18.15
Brainiac: Šílená věda V (7) 19.15 Vítejte doma! (6)
20.15 Schůzka naslepo 22.15 Angel Heart, thriller
(USA/VB/Kan., 1987) 0.40 Nadějný rok

úterý 14. března 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak II 10.10 Milenci
v roce jedna 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy IV
14.40 Krádež
14.55 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.50 Kojak II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Dobrodružství kriminalistiky
20.50 Dobrodružství kriminalistiky
21.40 Hercule Poirot
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.15 Motiv IV
0.00 AZ-kvíz
0.30 13. komnata Arnošta Petráčka
0.55 Banánové rybičky
1.25 Zajímavosti z regionů

5.55
8.25
8.40
9.35
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.25
1.55
2.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3206)
Policie Modrava (1)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa (7)
Ordinace v růžové zahradě (112)
Mentalista VII (12, 13)
Kriminálka Miami IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3207)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(719)
Víkend
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
(13)
Vražedná čísla (8)
Mentalista VII (12, 13)
Dva a půl chlapa (7)
Robinsonův ostrov

6.10
6.35
7.05
7.50
8.45
9.15
10.15
12.10
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.25
0.20
2.20

Prima

Nova Cinema

Astro Boy (24)
Friends
Friends
M.A.S.H (114)
M.A.S.H (115)
Jake a Tlusťoch III (5)
Rosamunde Pilcherová: Ve víně je
láska
Romance (N/Rak., 2011)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (6)
Komisař Rex VII (7)
Komisař Rex VII (8)
Policie Hamburk (12)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
V. I. P. vraždy (9)
TOP STAR magazín
Castle na zabití III (23)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Ve víně je
láska
Komisař Rex VII (7)

5.25 Hokus pokus 7.10 Mentalista VII (10, 11) 8.45
Můj přítel delfín 10.50 Batman začíná 13.45
Bermudský trojúhelník 15.50 Captain America:
Návrat prvního Avengera 18.15 Tchán, komedie
(ČR, 1979) 20.00 Mise na Mars, sci-fi drama (USA,
2000) 22.15 Tajemství loňského léta, horor (USA,
1997) 0.10 Smrt na dálnici, thriller (Kan./USA, 2004)

Prima cool
9.55 Hvězdná brána IV (9) 10.55 Bylo nebylo II (6)
11.55 Top Gear: Nejhorší auto všech dob (2) 12.55
Simpsonovi XXVII (1-4) 14.55 Teorie velkého třesku
II (10, 11) 15.50 Futurama IV (12) 16.20 Hvězdná
brána IV (10) 17.20 Kdo přežije: Filipíny (6) 18.15
Simpsonovi XXVII (5-8) 20.15 Top Gear speciál:
Když se nedaří (4) 21.20 Teorie velkého třesku II
(12, 13) 22.20 davinci 23.15 Hannibal (11) 0.15 Partička

Prima Max
8.45 Friends 9.15 Astro Boy (24) 9.40 Brainiac: Šílená věda V (7) 10.40 To je vražda, napsala XI (7) 11.40
Doktor z hor: Nové příběhy II (8) 12.40 S Italem
v kuchyni 13.25 To je vražda, napsala XI (8) 14.25
Doktor z hor: Nové příběhy II (9) 15.25 Schůzka
naslepo 17.25 S Italem v kuchyni 18.15 Brainiac: Šílená věda V (8) 19.15 Vítejte doma! (7) 20.15 Robin
Hood 22.25 Jen bůh odpouští 0.20 Angel Heart

středa 15. března 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak II 10.00
Dobrodružství kriminalistiky 11.45
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy IV
14.45 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.45 Kojak II
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Pošta pro tebe
21.00 DoktorKA
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Columbo
23.35 Kriminalista
0.35 AZ-kvíz
1.00 Máte slovo s M. Jílkovou
2.05 Dobré ráno
4.35 Kluci v akci

NOVA
5.55
8.25
8.40
9.40
11.00
11.50
12.00
12.20
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.40
23.40
0.30
2.05
2.20
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3207)
Ordinace v růžové zahradě 2 (719)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa (8)
Ordinace v růžové zahradě (113)
Odložené případy (1, 2)
Kriminálka Miami IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3208)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Robinsonův ostrov
Kriminálka: Oddělení kybernetiky
II (1)
Vražedná čísla (9)
Odložené případy (1, 2)
Dva a půl chlapa (8)
Áčko
Co na to Češi

Prima
6.10
6.35
7.05
7.50
9.15
10.15
12.10
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
22.45
23.40
0.35
2.35

Nova Cinema
5.15 90210: Nová generace IV (22) 5.55 Bolt: Pes
pro každý případ 7.40 Mentalista VII (12, 13) 9.25
Lovci zločinců II (14, 15) 11.35 Bermudský trojúhelník 13.35 Já a moje příšera 15.40 Mise na Mars
17.50 Záblesk slávy 20.00 Modrá laguna, dobrodružný film (USA, 1980) 22.15 Mejdan, jak se patří,
komedie (USA, 2013) 0.00 Tajemství loňského léta

Astro Boy (25)
Friends
Friends
M.A.S.H (115, 116)
Jake a Tlusťoch III (6)
Rosamunde Pilcherová:
Nebezpečný příboj
Romance (N, 2011)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (7)
Komisař Rex VII (9)
Komisař Rex VII (10)
Policie Hamburk (13)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře II (2)
Show Jana Krause
Cesty k úspěchu
Castle na zabití III (24)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová:
Nebezpečný příboj
Komisař Rex VII (9)

Prima cool
9.25 Futurama IV (12) 9.55 Hvězdná brána IV (10)
10.55 Bylo nebylo II (7) 11.50 Top Gear speciál: Když
se nedaří (4) 12.55 Simpsonovi XXVII (5-8) 14.55
Teorie velkého třesku II (12, 13) 15.50 Futurama V (1)
16.20 Hvězdná brána IV (11) 17.20 Kdo přežije:
Filipíny (7) 18.15 Simpsonovi XXVII (9-12) 20.15
Extant (1) 21.20 Teorie velkého třesku II (14, 15) 22.15
Partička 23.05 Hannibal (12) 0.05 Partička

Prima Max
9.15 Astro Boy (25) 9.40 Brainiac: Šílená věda V (8)
10.40 To je vražda, napsala XI (8) 11.40 Doktor
z hor: Nové příběhy II (9) 12.40 S Italem v kuchyni
13.25 To je vražda, napsala XI (9) 14.25 Doktor
z hor: Nové příběhy II (10) 15.25 Robin Hood 17.35
Karolína, domácí kuchařka 18.15 Brainiac: Šílená
věda V (9) 19.15 Vítejte doma! (8) 20.15 Marie
Antoinetta 22.50 Rocky III 0.55 Jen bůh odpouští

čtvrtek 16. března 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak II 9.50
Silvestrovský koktejl 10.40 Pošta pro
tebe 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy IV
14.40 Noční stolek
14.55 Jsou hvězdy, které nehasnou
15.55 Kojak II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nevinné lži
21.15 Máte slovo s M. Jílkovou
22.15 Gejzír
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Na stopě
23.10 Taggart
0.05 Legendy kriminalistiky: Rodiče na
obtíž
0.35 AZ-kvíz

5.55
8.25
8.40
9.40
11.00
11.50
12.00
12.20
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.15
0.20
1.55
2.15
3.20
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3208)
Výměna manželek
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa (9)
Ordinace v růžové zahradě (114)
Odložené případy (3, 4)
Kriminálka Miami IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3209)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (720)
Prásk!
Znamení
Sci-fi film (USA, 2002)
Odložené případy (3, 4)
Dva a půl chlapa (9)
Robinsonův ostrov
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě (114)

6.10
6.35
7.05
7.50
8.45
9.15
10.15
12.10
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.30
23.20
0.15
2.15

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (1)
Friends
Friends
M.A.S.H (116)
M.A.S.H (117)
Jake a Tlusťoch III (7)
Rosamunde Pilcherová: Dokonalé
štěstí
Romance (N/Rak., 2012)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (8)
Komisař Rex VII (11)
Komisař Rex VII (12)
Policie Hamburk (14)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Česko Slovensko má talent
davinci
Castle na zabití IV (1)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Dokonalé
štěstí
Komisař Rex VII (11, 12)

7.05 Odložené případy (1, 2) 8.55 Záblesk slávy
11.30 Mise na Mars, sci-fi drama (USA, 2000) 13.55
Pan chůva, komedie (Fr., 2011) 15.45 Modrá laguna,
dobrodružný film (USA, 1980) 17.50 Appaloosa,
akční film (USA, 2008) 20.00 Mrtvý bod (19, 20)
21.55 Kód Navajo, akční válečné drama (USA,
2002) 0.25 Mejdan, jak se patří

Prima cool
8.10 Kdo přežije: Filipíny (7) 9.25 Futurama V (1)
9.55 Hvězdná brána IV (11) 10.55 Bylo nebylo II (8)
11.55 Extant (1) 12.55 Simpsonovi XXVII (9-12) 14.55
Teorie velkého třesku II (14, 15) 15.50 Futurama V (2)
16.20 Hvězdná brána IV (12) 17.20 Kdo přežije:
Filipíny (8) 18.15 Simpsonovi XXVII (13-16) 20.15
Autosalon 21.20 Teorie velkého třesku II (16, 17)
22.20 Vetřelec 3 0.40 Nejsem do tebe blázen (2)

Prima Max
9.25 Brainiac: Šílená věda V (9) 10.25 To je vražda,
napsala XI (9) 11.25 Doktor z hor: Nové příběhy II (10)
12.25 Karolína, domácí kuchařka 12.55 To je vražda,
napsala XI (10) 13.55 Doktor z hor: Nové příběhy II
(11) 14.55 Marie Antoinetta 17.35 Karolína, domácí
kuchařka 18.15 Brainiac: Šílená věda V (10) 19.15
Vítejte doma! (9) 20.15 Zítra vstanu a opařím se
čajem 22.15 Perem markýze de Sade 0.50 Rocky III

pátek 17. března 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Kojak II 10.05 Kufr
10.45 Příběhy slavných... Eduard
Cupák 11.45 Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy IV
14.45 Tak neváhej a toč speciál
15.45 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Mimořádné Sportky
a Šance
20.00 Četníci z Luhačovic: Udavač
21.30 13. komnata Ivy Pekárkové
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Všechnopárty
22.55 Silvestrovský koktejl
23.50 Případy detektiva Murdocha IX
0.35 AZ-kvíz
1.00 Bolkoviny
1.55 Banánové rybičky

5.55
8.25
8.40
9.40
11.00
11.50
12.00
12.20
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.20
0.30
2.05
2.25
3.05
3.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3209)
Ordinace v růžové zahradě 2 (720)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa (10)
Ordinace v růžové zahradě (115)
Odložené případy (5, 6)
Kriminálka Miami IV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3210)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Můj přítel delfín 2
Rodinný film (USA, 2014)
Pařba na třetí
Komedie (USA, 2013)
Odložené případy (5, 6)
Dva a půl chlapa (10)
Prásk!
Kolotoč
Co na to Češi

6.10
6.35
7.05
7.50
8.45
9.15
10.15
12.10
12.20
13.20
14.20
15.25
16.25
16.40
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.40
23.45
0.40
2.40

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (2)
Friends
Friends
M.A.S.H (117)
M.A.S.H (118)
Jake a Tlusťoch III (8)
Rosamunde Pilcherová: Zmatená
láska
Romance (N/Rak., 2011)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch III (9)
Komisař Rex VII (13)
Komisař Rex VII (14)
Policie Hamburk (15)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav II (11)
Charlieho andílci
Akční komedie (USA, 2000)
Soudní síň
Rosamunde Pilcherová: Zmatená
láska
Komisař Rex VII (13, 14)

5.25 90210: Nová generace V (2, 3) 6.45 Vyhrál
jsem v loterii 8.25 Odložené případy (3, 4) 10.15
Appaloosa 12.50 Modrá laguna 15.15 Superman vs.
Elita, animovaný film (USA, 2012) 16.35 Mrtvý bod
(19, 20) 18.25 Superpes, komedie (USA, 2007)
20.00 Dokonalý gentleman, komedie (USA, 1992)
22.10 Kokain, krimifilm (USA, 2001) 0.30 Znamení

Prima cool
9.25 Futurama V (2) 9.55 Hvězdná brána IV (12)
10.55 Bylo nebylo II (9) 11.50 Autosalon 12.55
Simpsonovi XXVII (13-16) 14.55 Teorie velkého třesku II (16, 17) 15.50 Futurama V (3) 16.20 Hvězdná
brána IV (13) 17.20 Kdo přežije: Filipíny (9) 18.15
Simpsonovi XXVII (17-20) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. V (19, 20) 22.05 Krvežíznivé opice
0.05 Nejsem do tebe blázen (3) 0.35 Živí mrtví VI

Prima Max
9.40 Astro Boy II (2) 10.10 Brainiac: Šílená věda V (10)
11.10 To je vražda, napsala XI (10) 12.10 Doktor z hor:
Nové příběhy II (11) 13.10 Karolína, domácí kuchařka
13.45 To je vražda, napsala XI (11) 14.40 Doktor z hor:
Nové příběhy II (12) 15.40 Upovídaná láska 17.35
Karolína, domácí kuchařka 18.15 Brainiac: Šílená věda
V (11) 19.15 Vítejte doma! (10) 20.15 Rebel bez příčiny
22.30 Vetřelec 3 0.55 Perem markýze de Sade

ČTENÍ
SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5PLUS2

Čtení ocení už děti v kolébce

Podle odborníků by rodiče měli číst potomkům od raného věku. Vypěstují v nich schopnost poslouchat

Č

tení není jen doménou těch, kdo
ovládají písmenka. Na knižním
trhu rodiče najdou bohatý výběr
knížek pro nemluvňata: od látkových,
která mohou ožužlávat, plastových, jež
kojence lákají barvami, přes nejrůznější
leporela až po tituly s pohyblivými částmi a otvíracími okénky. Odborníci
vědí, že menší děti zaujmou kratší rýmované příběhy a knihy hodně ilustrované.
Čtení před spaním v rodině představuje vynikající uklidňující rituál, vhodný
zejména k uspávání dítěte. Dětem se vyplatí předčítat i v době, kdy to již zvládají samy – tedy ve 2. a 3. třídě základní
školy.

„Stává-li se čtecí rituál opravdu rituálem, děti jej milují a nechtějí o něj přijít.
S věkem si jej pak vynucují samy. My
rodiče děláme největší chybu poté, co
se naše ratolest naučí sama číst. Vyžadujeme po svých dětech, aby si už četly
samy. Z mnohých milovníků příběhů se
tímto postupem stávají malí odpůrci
knih a čtení. Předčítejme dál, co nejdéle
to půjde,“ doporučuje na iDNES.cz Eva
Katrušáková z projektu Celé Česko čte
dětem.
Knihy jsou v životě dětí důležité, proto před časem akademička Irena Prázová z FSV UK zkoumala vztah prvňáků,
druháků a třeťáků ke knihám. Oslovila
přes 500 dětí a nenašla mezi nimi téměř
žádné, jemuž by rodiče nečetli. Nejméně čtenářů bývá mezi dětmi, kterým rodiče nikdy nepředčítali.
Mezi dětmi i mezi dospělými převládají čtenářky nad čtenáři, takže by
doma nad knihou s dětmi měli sedět
hlavně otcové a další muži v rodině. Za-

Oblíbené dětské knihy
Oblíbení dětští hrdinové se sice z generace na generaci proměňují, ale Štaflík
a Špagetka pobaví vždycky, stejně jako
bláznivé příběhy Pipi Dlouhé Punčochy
a jejích kamarádů.

Herec Ondřej Vetchý v projektu
Celé Česko čte dětem. FOTO | MAFRA

pojit lze i starší sourozence, ale nedělá
dobrotu přenechávat předčítání jenom
na nich.

Hlavně zábava
Znalci vypozorovali, že čtení musí být
pro děti hlavně zábava, nikoliv povinnost. Pokud tedy chtějí při četbě přeskakovat, vynechávat řádky, stránky a kapitoly anebo nechtějí knihu dočíst, je to jejich volba. Pokud je titul nebaví, nemá
cenu je do něj nutit.
Zabavit svého potomka čtením hlavně vyžaduje „celého člověka“ a předpokládá to i jistou dávku herectví. Je třeba
kupříkladu měnit hlas, zpomalovat
a zrychlovat tempo podle toho, jaký je
děj vyprávění, klidně vynechávat popisné pasáže, které by dítě nudily.
Málokdo ví, že třeba profesionálové
– televizní moderátoři a redaktoři – sbírali zkušenosti svého mluveného projevu právě u dětí.
(dmk, iDNES.cz)
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Země čtenářů? Čteme 33 minut
Mezi všemi možnými
průzkumy veřejnosti
nelze opominout ten,
který se věnuje čtení
a hlavně čtenářům
v České republice.

stejně jako že ve vztahu ke čtení nehraje
v České republice podstatnou roli velikost sídla,“ zjistili akademici.

Dvojí „nej“

U

ž za rok se v zemi rozběhne další reprezentativní statistický průzkum, za nímž stojí Národní
knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR. Jeho respondenty se opět stanou všichni obyvatelé nad
patnáct let věku. Dostanou jednoduchou otázku: Čtete knihy?
Tato „šetření“ se konají v nepravidelných intervalech od roku 2007 (2010,
2013). Naposledy se sběr dat konal
mezi 5. až 25. květnem 2013. „V průzkumu odpovědělo 1 584 respondentů
a byl detailněji zaměřen na knižní trh.
Vyplynulo z něj, že 84 % obyvatel republiky přečte za rok aspoň jednu knihu,“ uvedli tehdy akademici. Zatímco
v roce 2007 drželo alespoň jednou za
rok knihu v ruce 83 % dotázaných,

Sympatický projekt, který podporuje čtení knih, je akce nazvaná Kniha do
vlaku. Její výhodou je bezplatné půjčování titulů.
ILUSTR. FOTO | MAFRA
v roce 2010 to bylo jen 79 procent oslovených respondentů. Polovina obyvatel
země si nějakou knihu alespoň jednou
ročně koupí. Od 32 do 40 procent dotázaných zase aspoň jednou ročně zavítá
do veřejné knihovny.
„Každý obyvatel republiky starší
15 let v průměru za rok přečte 13,2 kni-

hy a čtení denně věnuje 33 minut. Za
rok nakoupí průměrně 2,3 knihy a vydá
za ně 691 korun,“ vyplynulo z průzkumu čtenářstva.
Klasická domácí knihovna pak v průměru obsahuje 250 knih. „Opět se ukázalo, že ženy čtou výrazně více než
muži, ten rozdíl představuje 11 procent,

Nejoblíbenějším autorem českých čtenářů byl v předchozích průzkumech spisovatel a publicista, nositel Ceny Jiřího
Ortena za rok 1993 a zároveň i nejprodávanější autor s více než milionem výtisků – Michal Viewegh. „Nejoblíbenější
knihou je Babička. Pokud jde o digitální prostředí, nejčastěji čteme na osobním počítači nebo notebooku, na druhém místě je takzvaný chytrý telefon,
přičemž tři čtvrtiny Čechů si nedokážou
představit, že by četli pouze v digitálním prostředí,“ uvedli akademici.
Čtenáři zároveň v odpovědích často
uváděli, že je pro ně knižní trh nepřehledný. „Jeho nejznámější institucí je
prodejní síť Levné knihy. Knihy vybíráme nejvíce podle žánru a kupujeme si je
kvůli zábavě, potěšení a relaxaci. Ti,
kdo knihy nekupují, uvádějí jako hlavní
důvod, že jsou příliš drahé,“ vyplynulo
z průzkumu. I tak však země patří v Evropě k silné čtenářské kultuře.
(dmk)
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Šumpersko a Jesenicko

„O první lize rozhodnou hráči“

Jeseničtí futsalisté potřetí mohou postoupit mezi českou elitu. Vše závisí na termínu dokončení haly, říká šéf klubu Jiří Gnida (čtvrtý zleva).

Jeseničtí futsalisté opět ovládli 2. ligu. „A teď
čekáme na dokončení haly,“ říká šéf klubu Jiří Gnida.
MILOSLAV JANČÍK
JESENÍK | Kdepak, z druhé ligy jeseničtí futsalisté definitivně vyrostli. Východní skupinu ovládli s náskokem patnácti
bodů, ze šestnácti zápasů jen jedinkrát
prohráli, navíc v okamžiku, kdy zjistili,
že mají titul jistý. A to své domácí zápasy kvůli nevyhovující hale odehráli v
Mikulovicích. Stejně jako v minulých
letech proto musejí řešit, zda si podat
přihlášku mezi elitu.
Jenže zatímco loni ji vrátili nevyplněnou, protože hrát mimo Jeseník pro ně
nemělo smysl, letos je situace jiná. Ze
staré haly po nástupu demoliční čety
zbývá už jen skelet a na jaře by měla začít stavba nové. Podle ideálního scénáře
bude Gamaspol už na podzim před svými fanoušky v Jeseníku bojovat o body
v Chance futsal lize. Jisté to však zdaleka není. „Až budeme mít všechny informace, předstoupíme s nimi před hráče
a ti si rozhodnou, co chtějí,“ říká předseda AC Gamaspol Jeseník Jiří Gnida.
Druhou ligu jste po roce opět ovládli. Jak jste to přijali, když to bylo tak
jednoznačné?
Z titulu je vždycky radost, to se neomrzí. Ze sezony jsem měl obavy. Není jednoduché, když dvakrát odmítnete postup, tak jsem se bál o motivaci. Hala
stále ještě není, takže to, že jsme v sobě
morálku našli, z toho dělá možná nejcennější vítězství.
Mrzí vás jediná porážka s béčkem
Tanga Hodonín?
V sobotu v deset hodin večer jsme se dozvěděli, že díky porážce jiného týmu
máme titul. A ráno jsme jeli na tento

zápas. Někteří kluci k tomu nepřistoupili, jak by měli, a prohráli jsme. Svým
způsobem je chápu, ale vzbudilo to
z mé strany určité emoce, protože jsem
nechtěl prohrát v Hodoníně a pak poslouchat, že na nás stačí vzít tři hráče
z A týmu, jak jsem se pak dočetl v diskusích. Ale jsem rád, že jsme neovlivnili
soutěž. Poslední kolo jsme hráli na Baníku, který si to rozdával s Vyškovem
o druhé místo. To má přitom velkou
hodnotu, protože může znamenat postup do Chance futsal ligy, vždyť nikde
není napsané, že postup znovu neodmítneme. Nechtěli jsme tento souboj ovlivnit a to se nám podařilo. (Jeseník na Baníku vyhrál 4:2 – pozn. red.)

„

kterou vybere a kromě ceny v ní bude
i termín dokončení. Na to my strašně čekáme. Pokud to vyhraje nabídka s nízkou cenou, ale s datem otevření 31. března 2018, tak je to pro nás úplná tragédie. Ale hala by se podle dokumentace
neměla stavět dlouho, není to nic, co by
nemohlo vyrůst za půl roku. Pořád žijeme v tom, že pokud bude hotová do konce roku, tak se s hráči pobavíme, jestli
jsou ochotní odehrát nějaké zápasy v náhradní hale v jiném městě, kterou už
máme i vybranou.
Musíte se kvůli postupu zabývat
i sháněním financí?
Řešíme jen halu, ale otázka postupu neleží na mě. Nemám problém skočit do
auta a jet na zápas ven. To kluci se budou muset kousnout a hrát domácí zápas
třeba sto kilometrů daleko. Jsme amaté-

Když do Jeseníku přijedou Španělé
a Brazilci, bude hala narvaná po strop.

Náskok patnáct bodů na druhý
Vyškov je obrovský. Ukazuje, že už
je vám druhá liga příliš těsná?
Já tomu věřím. Ale skok do první ligy je
obrovský, a dokud se neporovnáme, nemůžeme to tvrdit. Zůstat však ve druhé
lize už by bylo hodně kontraproduktivní. Pokud jsem v tom viděl před rokem
ještě nějaký smysl, že by nám setrvání
ve druhé lize neublížilo, tak letos už ho
nevidím. A mám z toho obrácené obavy
– pokud bychom ve druhé lize zůstali,
už by to nedopadlo dobře a myslím, že
bychom dominanci ztratili. Kluci musí
mít něco před sebou.

Co když se stavba haly protáhne až
do příštího jara?
V tom případě je tu ještě úplně poslední
varianta – spojit se s jiným klubem. Kontaktovaly mě dva týmy, které by chtěly
jít do první ligy, ale potřebují hráčsky
vypomoct. Zase by si to ale rozhodli kluci, dopředu však vím, že s tím budou mít
problém. Také by mohli chtít zůstat ve
druhé lize a postup znovu vykopat, protože to už hala v Jeseníku bude. Ale tohle jsou úplně poslední varianty.

Všechno tedy směřujete k postupu?
Pro nás bude směrodatné, až se na konci
března otevřou na radnici obálky s nabídkami firem na stavbu haly. Město ně-

Jste nervózní jak vše dopadne?
Naopak, mě to nechává v klidu, protože
to neovlivním. Ani moc nepřemýšlím,
jestli jít do první ligy, nebo ne. Nechám

ři, nebudeme si nic nalhávat. Chodí do
práce, mají rodiny, takže je to těžké.

FOTO | ARCHIV KLUBU

to rozhodnutí na klucích. Pro mě to je určitě výzva a vidím, že by bylo špatné zůstat ve druhé lize. Ale pokud chlapi neřeknou, že to odmakají a dají tomu
všechno, tak se tam nehrneme. Hrát
před cizími lidmi nebude jednoduché.
Věřím, že u nás bude hala narvaná po
strop a pro Jeseník bude atrakce, když
přijedou Španělé a Brazilci. Když jsme
hráli v Mikulovicích, kde je 250 míst,
stávalo se, že jsme museli přestat prodávat lístky, protože nebylo kam. Domácí
prostředí nám může strašně pomoct.
Chci jít do první ligy s tím, že budu přesvědčený o tom, že tam nebudeme pro
legraci, a ne se od prvního do posledního kola zachraňovat.
Zmiňujete, že budou rozhodovat
hráči. To je v klubu opravdu taková
demokracie?
Mně strašně nadávají, že u nás není nic
demokratické a nic s nikým neřeším.
Ale tohle je natolik zásadní věc, že si ji
musí rozhodnout hráči. Pro mě není problém postoupit do první ligy, jsem
schopný jet kamkoliv na zápas. Ale nedovolím si překopat životy hráčům.
Jsme amatéři, příprava bude muset být
o sto procent větší a k tomu přijdou daleké cesty, časově to bude daleko náročnější. To si musí hráči sami říct.
Asi však od žádného z nich po třech
titulech ve druhé lize neuslyšíte, že
nechce postoupit.
Když jsme se o tom bavili loni, kdy hala
byla v nedohlednu, tak to bylo padesát
na padesát, možná převažoval i názor
nehrát první ligu. I já jsem to doporučoval. A hráči to vzali, i když pět šest jich
z toho bylo špatných. Dnes to ale bude
úplně jinak. Když bude termín otevření
haly rozumný, tak věřím tomu, že první
ligu budou chtít. Ale nebudu je ovlivňovat žádným směrem.

