Využijte NejVětší
předVáNočNí sleVy
Ve Vašem regioNu!
Nezapomeňte, že již 5.ledna
budou další slevové akce
a výprodeje!

20 %

sleva na vše v e-shopu
Trenýrkárna.cz

15 %

sleva na celý
nezlevněný sortiment

20 %

- slevový kód TSMH7
- platí i na již zlevněné zboží
- platí v eshopu i kamenné prodejně

Slevu nelze kombinovat s dalšími slevami
a nevztahuje se na již zlevněné zboží.
Platí na prodejnách i na e-shopu
www.avanti-koberce.cz

Slevu 20 % získáte zadáním kódu GRADA52
v nákupním košíku na www.grada.cz.
Ke každé objednávce získáte knižní dárek.
Při nákupu nad 800 Kč doprava zdarma.
Slevu nelze sčítat s jinými slevami.

www.trenyrkarna.cz
Platnost kuponu do 31. 1. 2018

Platnost od 10. 11. do 31. 12. 2017

Platnost od 10. 11. do 31. 12. 2017.

20 %

780 Kč

1+1 zdarma

• Akce platí na všech kamenných lékárnách
po předložení kuponu a Karty výhod Dr.Max.
• Nevztahuje se na léčivé přípravky Dr.Max.
• Nelze kombinovat s jinou akcí.

na OCT vyšetření pro seniory ZDARMA
(standardní cena vyšetření je 780 Kč).
Jedná se o detailní vyšetření sítnice, které
není NIKDY hrazeno ze zdravotního pojištění.

www.drmax.cz
Platí do 17. 11. 2017 nebo do vyprodání zásob

Tel.: 220 807 757
www.ocp.cz
Platnost – nutno se objednat do 20. 12. 2017

Při nákupu 1 parfému v hodnotě 299 Kč,
obdržíte 1 toaletní vodu (100 ml) v hodnotě
199 Kč ZDARMA. Obě vůně budou dle
Vašeho vlastního výběru. Kupon platí pouze
na kamenné pobočce KRASNEVUNE.CZ.
Adresa:
Na Rozcestí 1271/10, Praha 9, Libeň
Platnost kuponu do 30. 11. 2017

100 %

15 %

30 %

sleva na produkty
vlastní značky dr.Max

Sleva na týdenní členStví
včetně vedených lekcí
Contours ﬁtness pro ženy. Najdete zde
motivační a příjemné prostředí. Nepřemýšlejte
už kdy a kde začít. Výsledky garantujeme.
Trenérka vám maximálně pomůže. Navštivte
naše čtyři pobočky v Praze. První návštěvu
si objednejte na www.contours.cz
Heslo pro využití 5plus2
Platnost do 10. 12. 2017

Pro osoby
starší 65 let

sleva na pobyty
z aktuální nabídky
Slevu lze uplatnit na pobyty z naší nabídky,
které se uskuteční od 10. 11. 2017
do 15. 2. 2018. Sleva neplatí v období
od 20. 12. 2017 do 1. 1. 2018 a nelze
ji kombinovat s jinými slevami a akcemi.
Při objednávce uveďte „5plus2“ do kolonky
slevový kód na www.lazne-podebrady.cz
nebo na tel.: 326 530 630.

sleva na knihy a e-knihy
nakladatelství GRada

kvalitní španělské
esence inspirované
známými vůněmi

sleva na mytí auta

po předložení tohoto kupónu
Automyčka CarWash Průhonice
Obchodní 111, Čestlice
Dálnice D1 exit 6 nebo exit 8
(u hypermarketu Albert Průhonice - KFC)
www.automycka-pruhonice.cz
Platnost kuponu 23. 12. 2017

Praha a okolí
ˇ
Výmeny
nemovitostí

Nejčtenější týdeník v České republice

INZERCE

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

Každý pátek ZDARMA

ČÍSLO 41 ROČNÍK VI

10. 11. 2017

774 335 509

+ TV program na celý týden

Háček ji provází všude
Háčkování, vyšívání, šití
a Feng Shui spojuje
Michaela Bunni ve své
nové profesi. Místo
ekonomii se věnuje
řemeslu.

MALÁ FIRMA S VELKÝM DOSAHEM

Středočeští výzkumníci
bodují ve světě
...str. 38

5plus2
■ ROZHOVOR
EVA JAROŠOVÁ
PRAHA | Je to rok a kousek, kdy se Michaela Bunni, která vystudovala ekonomii, rozhodla opustit „pohodlné“ místo
v korporátní společnosti a jít dělat to, co
ji baví. „Chtěla jsem dělat něco, co mi
dává smysl,“ říká Michaela Bunni.
Jaká byla vaše cesta k tvoření na
plný úvazek?
Mé rozhodnutí opustit korporát souvisí
i s tím, že jsem vystudovala Českou školu Feng Shui. To je téma, které mě vždy
zajímalo, a tak jsem se přihlásila čistě
z osobní záliby na základní modul. Nakonec jsem absolvovala všechny moduly a získala certifikát profesionálního
poradce a také mezinárodní certifikát
pod hlavičkou The New York School of
Feng Shui. Už v průběhu studia jsem věděla, že se Feng Shui chci zabývat i nadále. Na spoustu věcí jsem začala nahlížet jinak. A s tím souviselo, že jsem
chtěla dělat něco, co mi dává smysl. Ve
velké společnosti je to někdy o tom, že
si tam jdete odsedět hodiny. Nezávisle
na tom, zda zrovna máte co na práci. To
mi připadalo jako ztráta času. Věděla
jsem, že takto život promarnit nechci.
Proto jsem odešla a začala se věnovat
tvoření, které mi dělá radost.
Ručním pracím jste se věnovala od
dětství?
Když jsem byla malá, trávila jsem den-

MŮJ PRADĚDA SMETANA
Zhruba před rokem Michaela Bunni opustila místo v korporátní společnosti
a začala dělat to, co ji baví. Je kreativní, tvoří.
FOTO | ARCHIV MICHAELY BUNNI
ně dvě hodiny před začátkem školy u babičky. Ta vyšívala, a tím si přivydělávala. Aby mě zabavila, namalovala mi
vždy na malý ubrousek motiv a já vyšívala s ní. V šesti letech už jsem na Vánoce vyšila velký ubrus, který má mamka
dodnes schovaný. Plést a háčkovat mě
později naučila mamka. Když měla čas
si sednout, vzala si do ruky háček nebo
pletací jehlice. Jen tak sedět u televize
nikdy neuměla, to jsem po ní zdědila.
A na to je háčkování ideální, protože nevyžaduje žádné speciální prostředí a nenaděláte s tím nepořádek, jako třeba při
šití.
Jak se stalo, že jste první výrobek
prodala?
Tvoření máme jako společné téma s mou
mamkou a myslím, že to byla ona, která
objevila Fler, kam jsme se zaregistrovaly
pod společným profilem. V rodině už nebylo koho obdarovat, tak jsme uvítaly
možnost poslat něco do světa. Navíc
když dostanete zpětnou vazbu od zákazníka, něco prodáte a líbí se to, motivuje
vás to k další práci. To bylo před sedmi

Život slavného skladatele
očima jeho pravnuka ...str. 10

lety. Tehdy mě nenapadlo, že by se
z mého koníčku mohlo stát i povolání.
Co všechno tvoříte a jaké techniky
používáte?
Protože přes den mívám schůzky, konzultace nebo zpracovávám analýzy, vyhrává to jasně háčkování. Právě pro
svou prostorovou a materiální nenáročnost. Tvořím totiž obvykle až po večerech doma. A je to zároveň můj relax.
Aktuálně nejvíc vyrábím na zimu čepice, nákrčníky, šály, šátky. Velmi ráda
dělám i větší věci jako například přehozy. K tomu si ale sednu jen tehdy, kdy
vím, že budu trpělivá. To je na spoustu
hodin. Odhadem uháčkování jednoho
přehozu může trvat kolem 20 hodin.
O to větší radost je z výsledku. Když trpělivost zrovna nemám, udělám radši čepici. Kromě toho i šiju, ale šité věci aktuálně nikde nenabízím. Šiju zatím vlastně jen na zakázku pro své klienty doplňky do domácnosti jako polštářky nebo
závěsy. Příležitostně i něco upletu nebo
vyšiju.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 7

ZÁJEZDY FIRST MINUTE

Koupit zájezd na léto se teď
vyplatí, ušetříte
...str. 12 a 13

„ANO“ POD PALMAMI

Čechy stále víc lákají svatby
v exotice i v Las Vegas ...str. 18

DOKUDRAMA

JÁ,
KAJÍNEK
neděle

20

15
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Praha a okolí

Duchovní centrum vs. sklady
Přední poutní místo
Stará Boleslav stojí před
rozhodnutím, zda svůj
klidový a historický
charakter dá všanc
komerčním zónám.
VIKTOR VOTRUBA
STARÁ BOLESLAV | Mohou být komerční zóny a logistická centra opravdu
kdekoliv, nebo jsou města, která má význam před nimi zcela uchránit, například proto, že jsou pramenem české státnosti, významným poutním místem
a duchovním centrem? I takové otázky
by si měli položit obyvatelé Brandýsa
nad Labem - Staré Boleslavi. Ve městě
nyní probíhá projednávání změny územního plánu, který by Staré Boleslavi
mohl nadělit jednu zásadní změnu – komerční zónu, respektive rovnou dvě.
Přestože se Stará Boleslav nachází
v těsné blízkosti hlavního města Prahy
a prochází jí dálnice D10, doposud si
uchovala svůj historický a klidový ráz.
Komerční zóny a logistická centra, kterými je okolí Prahy doslova poseté, se
u tohoto města s bohatou historií zatím
neuchytily, vyrůst by tam mohly až na
základě nyní pořizované změny územní-

Veřejné projednání změny územního plánu Staré Boleslavi se uskuteční 21. 11.
Na snímku je staroboleslavský chrám Panny Marie.
FOTO | FR. VLČEK, MAFRA
ho plánu. V návrhu jsou dvě rozsáhlé komerční zóny, přičemž v jedné z nich by
mohly být i velké skladové haly.
„Takový záměr je zcela zásadní
a může ovlivnit život ve městě na dlouhá léta. Je to pádný důvod ke zvýšené
pozornosti občanů města a jeho boleslavské části především,“ upozorňuje
městský radní Zdeněk Adámek (Naše
dvojměstí), pověřený zastupitel pro
územní plán.
Jedna z komerčních zón je ryze účelovým návrhem, který má městu umožnit
výkup soukromých pozemků potřeb-

ných pro výstavbu léta připravovaného
obchvatu Staré Boleslavi týkajícího se
krajské silnice 331 ve směru na Mělník.
Pozemky tam podle místostarosty
Hynka Homolky (Naše dvojměstí) vlastní 28 fyzických osob a šest právnických
osob a téměř nikdo z nich není ochotný
půdu pod budoucím obchvatem prodat
za cenu stanovenou Středočeským krajem. Ten za ně v katastru Staré Boleslavi nabízí kolem 411 korun za m2.
Majitelé ale chtějí své pozemky zhodnotit celé, ne jen pás pod silnicí, proto
město přišlo s nabídkou, že výměnou za

INZERCE

seat.cz/servis

Užívejte si zimy.
Zimní servisní prohlídka za 299 Kč.
Auto Podbabská
Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha 6
T. 234 700 260, E. info@autopodbaba.cz
www.autopodbaba.cz

výstavbu obchvatu vlastníkům umožní
změnu územního plánu a z jejich polí,
luk a lesů, které mají podle Homolky
hodnotu 30 Kč/m2, se stane komerční
zóna. „Lidem se tak jejich pozemky několikanásobně zhodnotí. V územním
plánu ale bude podmínka, že musí být
vydáno stavební povolení na obchvat, jinak nemohou stavět,“ vysvětluje Homolka, podle nějž je to jediné řešení,
jak dosáhnout obchvatu v nějakém rozumném čase. Vyvlastňování by bylo
při tak velkém počtu majitelů příliš
zdlouhavým a náročným procesem.
Podle vedení města by v této komerční zóně byla umožněná jen lehká výroba. „Osobně bych tam nejraději viděl
technopark, vývojová střediska, alternativou jsou ale také drobní řemeslníci,
pneuservis, autoopravna, stavební firma a tak podobně,“ přemýšlí Homolka.

Logistické haly u dálnice
S komerční zónou v místě obchvatu nemají problém ani někteří oslovení opoziční zastupitelé, a to ani přesto, že už
dnes je v regionu minimální nezaměstnanost a firmy řeší nedostatek pracovníků jejich dovozem z Východu, což
má ve městě za následek vznik ubytoven.
Skutečnou jizvou na tváři města se
může stát druhá navrhovaná komerční
zóna po pravé straně dálnice D10 ve
směru na Mladou Boleslav. Tam je
k dispozici 190 tisíc m2 volných pozemků, kde se může uchytit jak obytná výstavba, tak skladové a logistické haly.
„Tím, že jsme otevřeli změnu územního plánu, tak vlastníci pozemků sami
podali podněty – jednak na výstavbu
bydlení či také na komerční zónu v této
lokalitě podél dálnice. Bydlení u dálnice by ale byla lumpárna. Pokud vůbec
nějaká zástavba, pak se přípustnější jeví
plocha komerční. Občané si nám tam
stěžují na hluk od dálnice a právě taková zástavba by mohla dálnici odhlučnit,“ domnívá se Homolka.
V případě této komerční zóny ale nebude v zastupitelstvu města zdaleka tak
velká jednota jako u té kolem plánovaného obchvatu.
„S průmyslovou zónou při D10 zásadně nesouhlasím. Tyto snahy byly už za
našeho vedení města. Podařilo se tomu
vždy zabránit. Rozšiřovat zástavbu za
dálnici by se nemělo. Vjezd do Staré Boleslavi se daří udržet vcelku v původní
podobě a do historického města vjíždět
přes sklady je až trestuhodná hrůza,“
upozorňuje bývalý starosta a nyní opoziční zastupitel Ondřej Přenosil (ODS).

Vydává: MAFRA, a.s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSC 150 00 ■ Evidenční číslo: MK ČR E 20628 ■ Šéfredaktor 5plus2: Petr Škarda ■ Zástupce
šéfredaktora 5plus2: Jan Korbel ■ Vedoucí krajské redakce MAFRA: Ivana Faryová, ivana.faryova@mafra.cz ■ Editorka: Ivana Sýkorová, ivana.sykorova@mfdnes.cz ■ Inzertní
poradce: Filip Navrátil, tel.: 734 517 439, filip.navratil2@mafra.cz ■ Vedoucí distribuce 5plus2: Martina Kohoutová, martina.kohoutova@mafra.cz ■ Redakce Praha – střední
Čechy: Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha-Smíchov, redakce.praha@5plus2.cz ■ Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT Praha a Olomouc ■ Vydání je neprodejné,
vychází každý pátek. ■ © MAFRA, a.s., 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu týdeníku 5plus2 (včetně jeho překladu) bez písemného
svolení vydavatele je zakázáno. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vydavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nepřijmout inzerci. ■ Vydavatelství MAFRA, a.s., je součástí
koncernu AGROFERT.
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Háček ji doprovází
na každém kroku
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Z jakých materiálů tvoříte?
Ráda si vybírám přírodní materiály,
jako je bavlna, vlna, len, hedvábí. Kvalitních přízí je dnes už naštěstí na internetu
dostupných dost, i když jsou samozřejmě dražší. Precizně zpracovaný výrobek
z kvalitního materiálu je podle mne základem poctivého řemesla. Ani moc nekoukám, zda je extra originální. Vyrábím vlastně obyčejné věci, které jsou výjimečné právě kvalitou zpracování.
Máte nějaké další plány, kam se
chcete s tvorbou posunout?
V oblasti tvorby moc neplánuji. V hlavě
mám spoustu nápadů zejména na bytové doplňky, zrealizovaných už méně.
Vyladit nějaký nápad k dokonalosti zabere více času, než ho momentálně
mám. Nedávno jsem si pořizovala kruhy na lapače snů a když jsem je měla
v ruce, napadla mě jednoduchá konstrukce pro háčkovaná stínidla na světla, tak snad se brzy objeví v mé nabídce.
Spojíte tedy v doplňcích tvoření
s Feng Shui?
Určitě. Víceméně i těch pár kousků, které jsem zatím vyrobila, je s tou myšlenkou tvořených. Jsou vyrobené z přírodních materiálů, pracuji i s barvami, tvary a symboly jednotlivých prvků a hlavně je tvořím s dobrou náladou a energií.
Pro dobré Feng Shui je důležité vytvořit
prostředí, ve kterém se budeme cítit
INZERCE

INZERCE

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
Michaela Bunni
„Precizně zpracovaný výrobek z kvalitního materiálu je podle mne základem
poctivého řemesla,“ říká Michaela Bunni.
FOTO | ARCHIV M. BUNNI
dobře a které bude harmonické. To, co
nás obklopuje, nás do značné míry
ovlivňuje. Proto je dobré se obklopit doplňky, které jsou vyrobené se správným
úmyslem a které si zamilujete.
Co bylo na začátku nejtěžší?
Sebrat odvahu. Do začátku jsem samozřejmě měla určitou finanční rezervu,
protože rozběhnutí podnikání prostě nějakou dobu trvá. Proto je také důležité si
předem důkladně rozmyslet, co vlastně
chci dělat, a za tím si trpělivě jít, i když
výsledky nepřicházejí hned v prvních
měsících. Musela jsem se také naučit
lépe si organizovat čas a každé ráno si
napíšu po hodinách rozvrh na daný den,
včetně přestávek. Zpočátku jsem totiž
měla pocit, že když mám konečně k dis-

pozici celý den, že toho stihnu opravdu
hodně. Naplánovala jsem si toho moc a
pak byla zklamaná, že jsem všechno nezvládla. Není dobré před sebe hned klást
velká očekávání a cíle, to člověka hodně
svazuje. Pak může přijít pocit rozčarování, že to nezvládáte. Přehnaná očekávání
proto mohou být demotivující.
Jaký máte pracovní režim?
Výhoda je, že mám svůj ateliér a nepracuji doma. Jednodušeji se mi tak dodržuje určitá pracovní doba, i když není úplně pravidelná. Když ale vím, že manžel
jede z práce domů, snažím se jet také.
To mi velmi pomáhá udržet celkem
zdravý poměr mezi prací, soukromým
životem a odpočinkem. I když součástí
toho „odpočinku“ bývá háčkování.

Vystudovala obor Podnikání
a administrativa na ČZU v Praze
a 12 let pracovala v nadnárodní
společnosti.
V roce 2015 začala studovat
v České škole Feng Shui a v roce
2016 získala Certifikát absolventa
profesionální úrovně
a mezinárodní certifikát pod
hlavičkou The New York School of
Feng Shui. Pro prohloubení
vědomostí o čínské astrologii
absolvovala také kurz 4 pilíře
osudu. Ihned po zakončení ročního
studia Feng Shui se začala tomuto
oboru věnovat profesionálně.
Od roku 2010 prodává své
háčkované výrobky
prostřednictvím internetového
tržiště Fler pod značkou Turca
a nově také pod značkou Bunni
home art.
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Česká republika

Patnáct let jsem kouřil trávu.
Kvůli drogám nevíte, kdo jste
Zpěvák Ondřej Ruml se nebojí mluvit otevřeně ani
o tématech, o nichž jeho kolegové obvykle mlčí – třeba
o penězích v showbyznysu a také o závislostech.
„S kuřáky nemám soucit. Jako odnaučený kuřák jsem
poznal, že přestat není zase tak těžké, jak si lidé myslí,“
tvrdí. A jak přiznává, nyní se zbavuje další závislosti –
kouření marihuany. „Už půl roku jsem čistej,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Ačkoliv mnozí televizní diváci znají zpěváka Ondřeje Rumla především
díky jeho nedávné účasti v show Tvoje
tvář má známý hlas, všestranně nadaný
umělec nyní brázdí Česko se svou neobvyklou hudební one man show nazvanou příznačně „Nahubu“.
Název „Nahubu“ je výmluvný, neboť veškeré zvuky, o které se jiným
stará kapela, zastanou vaše ústa.
To je celkem ekonomický způsob,
jak uchopit muziku, že?
To ano, protože muzikanti, ačkoli jsou
mnohdy dobře placeni, tak stejně neustále
brblají, že mají málo. Takže v tomhle
smyslu je to dobré. (smích) Na druhou stranu mi je ale někdy na pódiu smutno, když
tam stojím sám.
Opravdu před publikem teskníte?
Je to samozřejmě trochu nadsázka. Mám
rád obě věci – jak ježdění s kapelou, tak
vystupování sólo. Obojí má svoje výhody
a nevýhody. Bobby McFerrin (americký
jazzový a capella zpěvák, pozn. red.) jednou řekl, že když koketoval se sólovými
koncerty, uvědomil si, že si bude sám
sobě lepším parťákem na dlouhé cesty. Na
tom něco je. Když jste s kapelou dlouhou
dobu na turné, po čase začnete ty lidi tak
trochu nenávidět. Lépe řečeno, začnete si
trochu vadit, protože každý má jiné zvyky. Každý chce zastavit na jiné pumpě,
v jinou chvíli… Jsem navíc odnaučený kuřák, takže nemám s kuřáky soucit. Vím,
jaké to je přestat a vím, že to není zas tak
těžké, jak si mnozí myslí.
Takže jste takový ten nekuřák, co nesnese kouř ani na sto metrů daleko?
Kdepak. Když si někdo vedle mě zapálí,
tak mi to nevadí. Dokonce to snesu
i v autě. Spíš mi vadí, když to v práci omezuje ostatní. Například, když potřebuju
lidi na zvukové zkoušce a oni jdou na kuřáckou pauzu. To jsme se ale od původní
otázky dostali někam úplně jinam.

Je to velmi podceňovaný problém. Hodně
lidí do toho spadne, protože se o marihuaně všeobecně mluví jako o lehké droze
a že nevyvolává závislost. Já si ale myslím, že je v jistém smyslu na stejné úrovni
jako každá jiná droga. Pokud to přeháníte,
dostane vás to někam úplně pryč od vás samotných. Všechno je ale otázka rozhodnutí. Když se rozhodnete přestat, tak můžete. Je to o tom zvítězit sám nad sebou.
Řekl jste, že až teď o sobě mnohé
zjišťujete a vše se srovnává. To musí
být na jedu stranu náročné, ale na
druhou stranu také hodně povzbudivé do budoucna.
Ano, to je na tom to pozitivní – že člověk může v podstatě začít znova. Jeden dobrý přítel mi řekl: No vidíš,
jsi v bodě nula – to je skvělá výchozí pozice. Tak to tak beru a cítím,
že je to tak správně.

To sice ano, ale zůstaňme ještě u cigaret. Co vás motivovalo přestat?
Na začátku je většinou nějaká frajeřina.
Člověk si chce připadat dospěle – nebo alespoň já to tak zprvu vnímal, když mi bylo
šestnáct sedmnáct a začal jsem s tím.
Přestal jsem asi ve třiceti, když jsem si
uvědomil, že je to úplná blbost, protože kouření vlastně vůbec nic nedělá. Je to droga k ničemu. Nemáte
žádný stav změněného vědomí…
Zkrátka nic. Je to jen takový
hloupý zvyk. Také mi vadilo, že
jsem se stále častěji zadýchával.

Vraťme se ale k hudbě. Jste
zpěvák, který se na jedné straně prezentuje ryze nekomerční tvorbou. Na druhé straně
jste se poprvé zviditelnil díky
talentové soutěži a před
časem jste účinkoval ve třetí
řadě show Tvoje tvář má známý
hlas. Není v tom trochu rozpor?
Primárně si pojďme říct, kde je ta hranice – co je a není komerční. Navíc
podle mě je komerční v podstatě všechno, protože neznám umělce, který by nechtěl, aby se jeho deska prodávala, nebo
herce, který by nechtěl, aby se chodilo na
jeho představení. Jde o to, že některá představení jsou navštěvovaná víc a některá
míň. Můžeme se bavit o tom, že některé
projekty vzniknou primárně proto, aby vydělávaly peníze. Ano, pak to lze nazvat komercí. Pak je tady další aspekt, a sice ten,
že to je naše práce. Jsme sice umělci, ale
také nechceme mít holé zadky. Také si
chceme zajet na dovolenou do zahraničí
a tak dále. Také musíme z něčeho žít. Pak
je na každém, jak se k tomu postaví – jestli se za to stydí, nebo ne. Já se za to, že si
svou prací vydělávám peníze, nestydím.

Před časem jste o sobě prohlásil: Pořád ještě nevím, kdo jsem.
Stále na tuto otázku hledáte odpověď?
A vy víte, kdo jste? Dobře. (váhá) Zkusím
vám tedy odpovědět. Jsem teď v období,
kdy se tak nějak snažím čistit, takže mluvím hodně upřímně. Snad patnáct let jsem
kouřil trávu, a to docela dost. A tahle věc
vás úplně odosobní od vaší duše. Jakákoli
droga vám duši posune jinam, než jste vy.
Vyosí vás to. Jednoduše nevíte, kdo jste,
i když si to třeba nepřipouštíte. Až teď,
když už jsem asi rok a půl čistej, se všechno srovnává a zjišťuju, že bych se o sobě
potřeboval dozvědět hodně věcí, které
jsem měl dlouho někde schované a nikdy
jsem je nevytáhl. Snažím se až teď přicházet na to, proč jsem takový, jaký jsem,
proč se chovám tak, jak se chovám a co je
příčinou mých úspěchů i selhání.
Co vás přimělo po tolika letech přestat?
Promítnul jsem si zpět celou tu dobu, co
jsem to dělal a řekl jsem si: Přece v tom nebudeš pokračovat do smrti! Došlo, mi že
nadužívání čehokoli je blbost. Vzpomínám, jak jsem si jednou říkal: Teď jedu na
tři dny hrát a nemám nic u sebe. Co budu
dělat? S marihuanou jsem měl pocit, že
mám zbystřené smysly, kreativitu, zvýšené pocity sebevědomí… Bál jsem se, že
bez ní to nebude ono. Nakonec jsem to
zkusil, a ono to šlo.
Nemáte pocit, že vliv marihuany a rizika, která představuje, jsou ve společnosti pořád spíš bagatelizované?

Ondřej Ruml

Narodil se 21. srpna 1981 v Jablonci nad Nisou.
Začínal jako hráč na pětistrunné banjo
v bluegrassové kapele Modrotisk.
Po studiu zpěvu na Konzervatoři Jaroslava Ježka
vystupoval převážně v pražských klubech
s různými jazzovými a funkovými formacemi,
ale i se swingovými bigbandy.
■ V roce 2008 se v pěvecké talentové soutěži
X Factor umístil na druhém místě.
■ Debutové autorské album Proměna mu vyšlo
v roce 2010 a v roce 2014 album Ondřej Ruml
zpívá Ježka, Voskovce a Wericha.

■

■
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Můžete trochu přiblížit atmosféru
koncertů vašeho aktuálního klubového turné?
Je to vlastně spíš takové divadelní představení a snažím se, aby bylo trochu komediální. Dělám různé blbosti, aby to
nebylo škrobené. Beru do hry všemožné věci, které se dějí během koncertu.
Takže například komentuju, když někomu zazvoní mobil nebo dorazí pozdě.
Umím rovněž napodobovat zvuky, takže když někdo kýchne nebo se hystericky zasměje, zopakuju to úplně přesně.

pragmaticky se většinou vaši kolegové z branže nevyjadřují.
Kvůli tomuhle svému postoji pak ale u některých umělců často narážím. Někdy
mám pocit, že mě nechápou a nechtějí mě
vzít do hry jako někoho, kdo může vytvářet nějaké zajímavé věci. Mám za sebou
tři desky, které jsou absolutně „nekomerční“. Jenže to tihle lidé neocení, protože už
jsem jednou byl v Tvoje tvář má známý
hlas a tím jsem si to u nich pohnojil.
(smích). Nebo alespoň na mě to tak působí. Ale učím se mít to u zadku.

Řadě umělců dělá tenhle kontakt
s publikem problém a v momentě,
kdy dozní píseň, viditelně znejistí.
Neměl jste s tím v začátcích problém?
Asi ano. Dříve jsem si daleko víc připravoval, co řeknu. Měl jsem napsané
body, abych věděl, o čem jsem chtěl
mezi písněmi mluvit. Teď už to nedělám, protože mi to tam nějak padá
samo. Každá písnička má v sobě nějakou historku nebo úvod. Jsou to takové
šuplíky a já už vím, kam sáhnout. Teď
jsem ale začal dělat to, že první tři písničky vůbec nic neříkám a nechám za
sebe mluvit jen hudbu a gesta. Zjistil,
jsem, že to ohromně funguje.

Na druhou stranu jsou pak projekty
jako StarDance, které jsou sice komerční, ale pyšní se jakýmsi puncem prestiže. Kývnul byste na konkrétně tuhle show?
Určitě bych do toho šel, protože bych se
opravdu chtěl naučit tancovat. Lákalo by
mě to také proto, že mě baví dlouhodobé
projekty. Strašně mi to chybí. Hrával jsem
v muzikálech, ze kterých jsem z různých
důvodů odešel. Vzpomínám si, že se mi
ale hrozně líbil ten řád, který je s tím spojený a je přesně daný. Také proto rád nastupuju do podobných dlouhodobých věcí.

V minulosti jste řekl, že televize se
snaží primárně vydělat na umělcích
peníze a je třeba to tak brát. Takhle

Počkejte, zarazila mě hned vaše první věta. Vždyť vaše manželka je tanečnice, a dokonce tanec učí.
Jak to, že to ještě neumíte?
Víte, jak je to s tou kovářovou kobylou… Potřebuju to mít jako projekt, ji-
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One man show tour Nahubu i krásná Anastacia
Ondřej Ruml odstartoval své podzimní koncertní
turné s výmluvným názvem Nahubu. Jeho zatím
poslední stejnojmenná deska má totiž jednu
zvláštnost. Veškeré zvuky v písních vytváří Ruml
svými ústy i dalšími částmi těla. Fanoušky tak
potěší vystoupení pojatá jako one man show.
Nejbližší koncerty:
15. 11. Uherský Brod, Dům kultury
20. 11. Jablonec nad Nisou, Městské divadlo
23. 11. Mnichovo Hradiště, Městské divadlo
27. 11. Praha, Divadlo Rokoko
28. 11. Brno, Livingstone Music Pub
13. 12. Kláštěrec nad Ohří, Kulturní dům
Zkraje roku zpěvák překvapil účinkováním v zábavné převlekové show Tvoje tvář má
známý hlas. Bodoval jako Anastacia (na snímku) či Eminem, kvůli němuž se nechal ostříhat
a nabarvit na blond. Nebyla to jeho první zkušenost s velkou televizní show. Před jedenácti
lety takřka vyhrál první a zatím poslední český X Factor. Vítězství mu těsně uniklo, když ho
porazil řidič kamionu Jiří Zonyga, který se později prosadil hlavně v muzikálech.
(vrm)

nak se nedonutím jít každý týden někam
tancovat „jen tak“. Potřebuju, aby to
bylo spojené s nějakou výzvou a třeba i
tím, že jde v podstatě o soutěž. Jinak ani
čísla do Tváře jsem s manželkou netrénoval. Strašně nerad si tahám práci domů.
Ještě v jedné věci bych se chtěla vrátit k Tváři. Zaujalo mě, že jste vy
sám byl k některým svým vystoupením hodně kritický. Vlastně víc než

porota. To jste na sebe vždycky
takhle přísný?
Celý život s tím bojuju. Jsem takový sebemrskač. Je pravda, že účast v Tváři
byla ale hodně náročná, a to i po psychické stránce. Úplně vás to vtáhne do
mikrosvěta téhle show a začne vám na
tom hodně záležet. I když vlastně o nic
nejde. Myslel jsem si, že už dávno
nejsem soutěživý člověk, ale tam jsem
zjistil, že to tak není.

INZERCE

Rozrůstáme se,
otevíráme novou
prodejnu!

Staňte se součástí
nově vznikajícího týmu.
Novou prodejnu v Praze na Radlické
ulici otevíráme dne 22. 11. 2017.

CHCETE DOPLNIT NAŠE ŘADY?

Kontaktujte Martina Matouška
na tel.: 725 071 776 nebo
na e-mailu: m.matousek@billa.cz.
Rádi Vás zaměstnáme na plný
nebo částečný úvazek či brigádu.
Těšíme se na spolupráci.

Více informací na billa.jobs.cz
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Můj pradědeček Smetana
Jedno z nejslavnějších
děl Bedřicha Smetany
Má vlast slaví 135. výročí.
Cesta za slávou ale byla
pro začínajícího umělce
trnitá. „Smetana v mládí
trpěl hlady, v Praze těžce
vydělával na holé živobytí,“
vypráví Petr Heydušek,
pravnuk skladatele.
JOSEF HORA
ČR | Jsou dva roky po druhé světové válce a centrem Prahy si vykračuje veselý
mladík. Je ukrutná zima a hubená menší
postava je od hlavy k patě zabalena do těžkého černého kabátu. Stáří obstarožního
zimníku zná jedině on. Zná i jeho tajemství – a to, že kabát hřál před skoro
100 lety jednoho z českých velikánů,
Bedřicha Smetanu. „Ten kabát byl po kolena, kvalitní, měl vysoký límec, velké klopy a bylo v něm krásně teploučko. Na ran-

de jsem v něm ale nikdy nešel,“ vzpomíná
pravnuk geniálního skladatele, 87letý Petr
Heydušek. „Pojďte na úřad Prahy 2, tam
ve vyšších patrech nikdo na chodbách
není a můžeme si v klidu popovídat,“ organizuje náš rozhovor vitální senior, který se
zrovna chystal do Muzea Bedřicha Smetany u Karlova mostu. „Za chvíli tam musím vyrazit na koncert. Chodím za hudbou
dvakrát do měsíce,“ udivuje svou energií
muž, který vypadá o mnoho let mladší,
než kolik mu skutečně je.
„V muzeu visí obraz, na kterém je Smetana vymalován právě v tom kabátě, který
jsem nosíval,“ dodává s úsměvem Heydoušek a začíná vzpomínat na život svého
slavného předka.

Rodinná tragédie
Hudební začátky Bedřicha Smetany byly
těžké a nic nenasvědčovalo tomu, že
z mladého muže se stane uznávaný umělec. Mladý skladatel se okolo roku 1847
přestěhoval do Prahy, ale záhy zjistil, jak
těžko se shání živobytí.
„Ve svém bytě trpěl hlady. Zachránil ho
až jistý šlechtic, který ho najal coby učitele
klavíru pro své dcery. Tam se můj praděd

INZERCE

NA ZONKY.CZ
PŮJČUJEME OD 3,99 %

Sedmaosmdesátiletý Petr Heydušek se svým „voskovým“ pradědečkem
Bedřichem Smetanou v pražském Muzeu Grévin. FOTO | GRÉVIN PRAHA, J. HUER
vždy najedl,“ vypravuje. Přes počáteční
trable se ale Smetana postupně nakonec
dočkal uznání a slávy, Češi si jeho opery
zamilovali.
Když se podruhé oženil, měl už za sebou smrt první ženy Kateřiny a tří ze čtyř
dcer, jež zemřely v dětském věku. „Třeba
taková Bedřiška, ta prý byla velmi hudebně nadaná. Zůstala mu jen dcera Žofie, spolu si byli celý život velmi blízcí.“
Druhá manželka, původně jeho švagrová, Betty Ferdinandiová mu povila dvě
dcery. Boženu a Zdenku, která byla babičkou Petra Heyduška. „Babička se provdala za nadlesního, společně žili v myslivně
na Moravě. Smetanovi byla podobná
v tom, že všechno dirigovala, celou domácnost – děvečky, psi, všichni museli poslouchat,“ charakterizuje skladatelovu
dceru. Zdenka dokonce založila české divadlo a šlechtična z tamního panství ji nutila do souboru svou německy mluvící dceru. „Hrajeme jen česky,“ odmítla ji Smetanova ratolest, čímž si rodina vysloužila vyhazov z panského polesí.
Po babičce Zdence se Petru Heyduškovi zachoval deník. Barvitě je v něm popsána třeba situace, kdy Smetanu přišel
o ruku dcery z prvního manželství
Žofii požádat jistý lesník jménem Josef
Schwarz. „Přišli do kuchyně Smetanova
pražského bytu a mladík, celý nesvůj, vyřkl svou prosbu k sedícímu Smetanovi.
Ten jen zakroutil hlavou, překvapen, že
zrovna lesník má být jeho zeťem, a několikrát zopakoval své ‚ne‘. V tu chvíli si před
svého milého stoupla Žofie a otci oznámila, že si ho vezme buď jak buď. Smetana
se jen zvedl a odešel,“ píše se v deníku.

Smetana? Raději Dvořák
Lidé půjčili lidem už více než jednu miliardu korun. Levněji a s klidem.
Tady je příklad půjčky 105 000 Kč na 84 měsíců. Při splátce 1 438 Kč a úroku 3,99 % p. a. je
RPSN 4,7 %. Poslední splátka dělá 1 350 Kč. Poplatek 2 100 Kč uhradíte pouze při poskytnutí
úvěru. Celkem zaplatíte 122 804 Kč. My jsme Zonky s.r.o.

Žofie si ale vybrala dobře, s lesníkem
Schwarzem spokojeně hospodařila v myslivně v Jabkenicích nedaleko Mladé Boleslavi. Smetana tehdy pracoval jako kapelník Prozatímního divadla, ovšem když se
blížila kulatá padesátka, ozvaly se problé-

my se sluchem. „Na postupující hluchotu
mělo snad vliv zranění z dětství. Při jedné
hře zapálil s ostatními kluky lahev se střelným prachem a utekl. Petarda ovšem nevybuchla a když se k ní Smetana vrátil,
tak prásk! Střepiny mu roztrhly pravou
tvář,“ vypráví pravnuk.
Smetana byl nakonec z postu kapelníka
vyhozen a odstěhoval se za milovanou dcerou do Jabkenic. Rád chodil do lesa, kde
hledal klid a inspiraci. Třeba k opeře Hubička, kde se jedno dějství odehrává v lese.
„Najednou zazní krásný tón, který symbolizuje první sluneční paprsek dopadající na
lesní porost. A pak další a další krásný tón,
je to nádhera. Nejraději mám ovšem jeho
předehru k Prodané nevěstě,“ líčí poslední
žijící pravnuk, který je prý Smetanovi alespoň v něčem podobný: „Hrával jsem
dobře na klavír, i když pomalu. Ještě dnes,
když jdu do schodů do vinohradského
bytu, v duchu si skládám, ale u bytu to zapomenu,“ podotýká s pousmáním.
Na koncertech se setkává s dirigenty
i zpěváky a ptá se jich, jak se hrají díla
Bedřicha Smetany v zahraničí. „Odpovídají, že v cizích zemích nechtějí Smetanu
hrát, že je pro ně ta hudba příliš těžká. Dvořáka hrají prý raději,“ uzavírá Heydušek.

Má vlast zní už 135 let
Nesmrtelné dílo Bedřicha Smetany
Má vlast zaznělo v pražském Žofíně
poprvé před 135 lety. Na den přesně, tedy
5. listopadu, se zde odehrála obnovená
premiéra. Další koncerty po celém Česku
budou následovat – 18. 11. Hradec
Králové, 3. 12. Brno, 9. 12. Ostrava, 10. 12.
Olomouc, 12. 12. Plzeň, 14. 12. Litomyšl.
To vše v podání Severočeské filharmonie
Teplice pod taktovkou dirigenta
Petra Chromčáka. Série vystoupení
nepřipomíná jen slavného Čecha, ale
také prostřednictvím Konta Bariéry
pomůže neslyšícím dětem. A není to
náhoda, vždyť ztráta sluchu se pro
Bedřicha Smetanu stala osudnou.

AKCE PROBÍHÁ OD 13. 9. DO 19. 12. 2017.
VÍCE NA LASKANEBESKA.BILLA.CZ.

Sbírejte svítící hrdiny z oblohy!

Znáte
z TV

Znáte
z TV

-28%

-48%
od

Mandarinka

volná, 1 kg
Španělsko
dříve 34,90

24

90

Flora Original

-36%

400 g
dříve od 47,90

59

24

90

Kuře
s rodokmenem
cena za 1 kg
dříve 94,90

90

100 g = 6,23 Kč

Znáte
z TV

-25%
Sedlčanský Hermelín
původní český natur

100 g
dříve 31,90

23

90

-49%

od 2 kusů

Studentská pečeť

180 g, více druhů
při koupi 1 ks 54,90

27

90

1 ks

100 g = 15,50 Kč

-33%
Tchibo
Barista

zrnková káva

500 g, 2 druhy
dříve 299,00

19900
100 g = 39,80 Kč

Znáte
z TV

-36%
Hellmann’s
Kečup

450 g, více druhů
dříve 46,90

29

90

100 g = 6,64 Kč

-38%
Mylord Premium
Porce ﬁlé bez kostí
300 g
dříve 72,90

4490
100 g = 14,97 Kč

-25%
o.b. tampony

16 ks, více druhů
dříve 59,90

4490
1 ks = 2,81 Kč
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Kdo zaváhá, nejede. Zájezdy na
Cestovky právě chrlí
nabídky zájezdů na léto
2018. Zvlášť rodiny s dětmi
by s výběrem neměly váhat,
nejatraktivnější destinace
mohou být brzy téměř
vyprodané. Navíc se teď
dají ušetřit i tisíce korun.
ČR | V české nátuře je řešit všechno až na
poslední chvíli. Od výměny dokladu po
přezutí pneumatik. V případě dovolené na
příští rok se vám to ale rozhodně nevyplatí, a to zvlášť pokud máte děti. Ačkoliv neuplynula ani polovina listopadu, řada hotelů ideálních pro rodinnou dovolenou je
v nejžádanějších přímořských destinacích
na příští červen či červenec mnohdy už vyprodána. Češi se totiž nebojí pořizovat zájezdy dlouho dopředu. Díky tomu ušetří tisíce korun a získají i další výhody.

Pořídit si zájezd s předstihem i déle než
půl roku není jen otázkou nějaké symbolické výhody. „Zatímco teď se ve first minute
režimu pohybuje cena za týdenní pobyt
u moře například v Řecku pro čtyřčlennou
rodinu s all inclusive zhruba od 40 000 korun, za pár měsíců už může ten samý zá-

FOTO | SHUTTERSTOCK

5plus2
■ RÁDCE
jezd stát i o sedm tisíc víc,“ nabízí příklad
Eva Sedlmajerová, ředitelka portálu dovolena.cz. Tak například klienti CK Nikal
podle jejího ředitele Nilse Flachse ušetří
nyní při rezervaci zájezdu obvykle od 2500
do 7500 korun za osobu. A Češi na to slyší,
cestovkám mizí nabídky doslova pod rukama. „Do Vánoc budeme mít vyprodáno na
léto 2018 zřejmě kolem 40 procent zájezdů. Na last minute zbývá každoročně obvykle jen asi 15 procent kapacit,“ vypočítává Eva Němečková z CK FIRO-tour. „Některé oblíbené destinace se poslední dva
roky do last minute výprodejů téměř ani ne-

INZERCE

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE přijme Českomoravské vydavatelství Kompakt spol. s r.o.
z celé ČR pro prodej inzertních ploch ve svých tiskových produktech.

Práce v místě bydliště, nadstandardní provize 25-27,5% z obratu (obvyklý výdělek 40 – 80 tis. Kč/měsíc), služební auto
a další benefity. Životopisy zasílejte na e-mail: manager@kompakt-cr.cz nebo volejte na tel.: 325 613 594.

dostaly a navíc jejich ceny často nebyly nižší než při nákupu na first minute,“ podotýká Eva Sedlmajerová.
Zatímco jednotlivci nebo třeba mladé
dvojice, které nemají vybraný vysněný hotel či zemi, kam chtějí vyrazit, si můžou
dovolit čekat na úplně nejvýhodnější nabídky na poslední chvíli, rodiny s dětmi
jsou na tom opačně. A proto také patří

mezi nejčastější kategorii zájemců o first
minute. „V posledních letech výrazně roste zájem o takzvané dětské kluby, tedy hotely, které disponují zázemím pro děti jako
hřiště, bazény a působí v nich česky mluvící animátoři, již se starají o program,“ vysvětluje Jan Bezděk z CK Fischer, která nabízí více než šest desítek podobných klubů
v 27 destinacích.

Česká republika
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příští léto jsou teď nejlevnější
„Mnohé zájezdy jsou ale výhodné i pro
dospělé bez dětí, protože jsou pro ně připraveny různé slevy, například u nás od
21 procent,“ uvádí mluvčí CK Blue Style
Václav Nekvapil.
Cestovní kanceláře se shodují, že díky
lepší ekonomické kondici mají Češi o přednostní nákup zájezdů zájem letos ještě vyšší než touto dobou vloni. A ani minulý rok
přitom nebyla poptávka malá. „First minute se u nás na celkovém objemu vloni prodaných zájezdů podílely zhruba jednou třetinou,“ nabízí Václav Nekvapil konkrétní
srovnání. V případě CK Fischer byla
podle Jana Bezděka řada hotelů letos vyprodaná až o několik měsíců dřív než
v předchozích letech. „Dosavadní předprodeje zatím napovídají, že se podobná situace bude opakovat i nyní,“ dodává.

Lákají i Emiráty a Omán
Průměrná cena zájezdů ovšem oproti minulým sezonám roste. „Zákazníci chtějí
kvalitní služby, tedy hotely především čtyř
a pětihvězdičkové se stravováním formou
all inclusive,“ potvrzuje Tereza Picková,
výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
INZERCE

Ve výběru oblíbených dovolenkových
míst zůstávají Češi i letos věrní především
Řecku, Bulharsku, Chorvatsku, Egyptu,
Španělsku a Itálii. „Hotely v Bulharsku či
na Sardinii se plní opravdu rychle, už nyní
jsou některé z nich v termínech na přelomu června a července téměř vyprodané,“
upozorňuje Eva Němečková.
CK Nikal zaznamenala z pobytových
zájezdů největší poptávku po Kypru a Turecku. „Do Turecka pro dvě dospělé osoby
na osm dní s polopenzí se cena pohybuje
okolo 10 100 korun za osobu,“ informuje
ředitel Nils Flachs.
Z dražších zájezdů patří mezi populární
Japonsko, Patagonie a Omán. Z exotických, ale zároveň dostupných destinací
jsou to Spojené arabské emiráty. „Jde konkrétně o pobyty na 7 nocí do hotelu se snídaní, takovou dovolenou lze pořídit za
zhruba 11 až 12 tisíc na osobu,“ říká Eva
Němečková. „Ale slušný zájem je také třeba o Tunisko, které si vybralo pro dovolenou pro příští červenec 13 procent zákazníků,“ říká Michal Tůma z cestovní agentury Invia. Exotika je přitažlivá i pro ty, kteří
chtějí do tepla odletět na vánoční a novoroční svátky. „Oproti loňsku jsme na svátky zařadili do nabídky hotely na Srí Lance

Dovolenková matematika aneb Kolik ušetříte?
Při nákupu zájezdu v režimu first minute
můžete nyní ušetřit i desítky procent
z katalogových cen jednotlivých pobytů.
Výhodnost nákupu dovolené na příští léto už
v těchto týdnech si můžeme ukázat na jedné
ze stabilně nejžádanějších destinací – Řecku,
konkrétně u pobytu na ostrově Rhodos.
Letecky s all inclusive ubytováním na 8 dní
nyní nabízejí některé cestovní kanceláře
od 13 690 Kč za osobu, což znamená slevu
okolo 30 % z běžné ceny. V případě dovolené pro početnější rodinu zase nabízí jiná
cestovní kancelář následující rozpočet: zájezd pro čtyřčlennou rodinu se dvěma dětmi
(2 a 6 let) ve druhém červnovém týdnu na 8 dní/7 nocí do 5* hotelu Aledmar Amilia Mare
s all inclusive za 70 570 Kč. Bez slev by běžná cena byla 85 513 Kč, celkem tak rodina
v rámci first minute ušetřila skoro 15 tisíc korun. Pro klienty, kteří jedou bez dětí, některé
cestovní kanceláře poskytují v rámci first minute slevu až 20 tisíc na dospělou osobu.
Součástí benefitu někdy bývá i parkování zdarma na letišti.
A jaké jsou ceny zájezdů v rámci first minute u některých dalších oblíbených lokalit?
Bulharsko, letecky, 3* hotel, all inclusive, 8 dní od 8 900 Kč
Tunisko, letecky, 4* hotel, all inclusive, 8 dní od 7 900 Kč
Egypt, letecky, 4* hotel, all inclusive, 8 dní od 11 000 Kč

nebo v Thajsku. Vyprodané jsou už ale například některé termíny v Ománu a ve Spojených arabských emirátech,“ přibližuje
Jan Bezděk. Ovšem kdo by se bál, že pokud zájezd nekoupil nyní, tak že má v rám-

ci výhodných first minute úplně smůlu,
tak nemusí klesat na mysli. „Mnohé cestovní kanceláře své kapacity pro nadcházející sezonu ještě teprve uvolní,“ uklidňuje závěrem Tereza Picková.
(mb)
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Znáte své sousedy?
Průzkum TNS AISA pro portál Sousedé.cz (642 respondentů ve věku 20 až 45 let).
FOTO: SHUTTERSTOCK

Každý druhý Čech neví, vedle koho bydlí. Své sousedy zná jen
od vidění a nestojí o to se s nimi více seznámit. Druhá polovina
Čechů by ale měla ráda v domě někoho, kdo jim pomůže,
třeba půjčí sůl, když dojde, poradí s drobnými opravami,
pohlídá psa nebo zalije květiny. Co o nás říká průzkum?
NEZAJÍMÁME SE O NĚ

PŘÁNÍ VERSUS REALITA

Více než polovina lidí o svých
sousedech ví, ale nezajímá se
o ně. Z toho 43 % je zná od vidění, občas s nimi prohodí pár slov.
11 % se s nimi nezdraví, i když je
od vidění poznají, 3 % dotázaných
nerozezná své sousedy ani od vidění. Menší polovina má vztahy
vřelejší, 34 % se s některými navíc
přátelí a pomáhají si. 6 % udržuje
přátelství a výpomoc skoro se
všemi. Pouhá 3 % lidí se sousedy
tráví veškerý volný čas. V největší
anonymitě žijí lidé v nájmech,
každý šestý nájemník se se
sousedy nezdraví, pouze si je
prohlédne.

Nejvíce lidí, 62 %, si přeje, aby je soused pozdravil,
78 % dotázaných zároveň tvrdí, že se se sousedy opravdu
zdraví. Dále si lidé přejí, aby se soused zeptal, jak se daří,
nebo se podělil o upečené dobroty. Další přání dnešní
sousedé už tolik neplní. Například 35 % dotázaných by
rádo svěřilo sousedům klíče od domu, ovšem reálně to
udělá jen 18 % lidí.

PROSBA O POMOC
Třetina lidí si přeje souseda, který ochotně pomůže
s drobnými opravami v bytě. Čtvrtina dotázaných by
ráda na chvilku sousedům svěřila děti na hlídání, každý
pátý by v nepřítomnosti chtěl zalít květiny nebo nakrmit
zvířata. Nejméně dotázaných by si přálo, aby je soused
v případě potřeby odvezl někam autem nebo jim něco
objemnějšího dovezl.

KDE SE DÁME DO ŘEČI
Čtvrtina lidí hovoří se sousedy na chodbách, na
zahradě, před domem či v blízkém obchodě.
38 % pak na schůzích vlastníků nebo se jdou sami
představit. Každý desátý se seznámí přes děti či
psy nebo při ohlášení rekonstrukce bytu.

INZERCE

www.scanquilt.cz
46

prodejen

v

ČR

mareK taclíK
jaKo

„No, ono ani není o co stát. Já vlastně moc
nemluvím. Žádná zábava se mnou není.
A vlastně taky dost zanedbávám osobní hygienu.
Taky mi dost smrdí nohy. Třeba v létě dokážu
zasmradit celej autobus. No a v posteli taky
nic moc, jestli mi rozumíš.“

#laskajeslepa

Když je lásKa slepá...

sledujte nový seriál
na playtvaK.cz

INZERCE

PO ČEM SÁHNOUT VE VAŠICH LÉKÁRNÁCH?
JEDNA KAPKA,
MOŘE POHODY

Trápí vás LUPY nebo SEBOREA?

VYZKOUŠEJTE KONOPÍ

Každý den je váš zrak vystavován
námaze, kterou si ani neuvědomujete.

Svědí vás pokožka hlavy? Máte vlasy
plné lupů a nic nepomáhá? Příčina
nemusí být jen v suché pokožce.
Pozorujete-li na sobě navíc podivná
zarudlá místa se zlatavými šupinkami,
pravděpodobně trpíte seboreou,
nepříjemným postižením pokožky.

Jestliže jsou vaše oči suché, podrážděné či unavené, dopřejte jim kvalitní péči zvlhčujících očních kapek
OCUTEIN® SENSITIVE z prémiové
řady Da Vinci Academia. Díky speciálnímu složení zajišťují 100% úlevu
a okamžitou pomoc pro unavené
a červené oči. Jejich jedinečnost
spočívá v tom, že jako jeden z mála
zdravotnických prostředků používají
dvojkombinaci lubrikačních a hydratačních látek. Výrazně se tím snižuje
dráždivost oka, kapky se pomaleji vyplavují z očního prostředí a prodlužuje se jejich účinnost.
Kapky OCUTEIN® SENSITIVE
umožňují celodenní nošení kontaktních čoček bez dráždění a vysušování.

Začněte ošetřovat kůži na hlaspeciálním šamponem s přívě speci
rodním složením, který neobsaparfémy, barviva
huje dráždivé
dr
či ropné prvky. Ideálním řešením
je Capillus
Capill šampon seborea, který
zmírňuje tvorbu šupin, svědění i zapokožky. V jeho slorudnutí vlasové
v
žení najdete
najd konopný olej, hřebíček,
sůl z Mrtvého moře
extrakt yzopu,
y
a grepová semínka. Díky svému složení získal
získa značku CPK ® - certifikovaná přír
přírodní kosmetika.

Nyní
s Elasti-Q®
ProMimi DHA
jako dárek!

Maminky, nedejte striím šanci!
Těhotenství je pro pokožku velmi náročné období. Kůže se napíná a zvětšuje tak, že může dojít
k popraskání její svrchní části a vzniku strií. Důležitá je především prevence!
Jako zaručený pomocník zaměřený na problematiku strií se maminkám výborně osvědčil tělový krém
Elasti-Q® Exclusive. Je určen hlavně pro těhotné a
kojící ženy, ale doporučuje se používat i po porodu,
kdy napomáhá odstranit strie již vzniklé. Přípra-

vek obsahuje kombinaci elastinu, D-panthenolu,
kyseliny hyaluronové a vitaminu E, která kůži nejen
chrání, ale napomáhá také její hydrataci a pružnosti. Elasti-Q® Exclusive krém je nyní nově obohacen
o účinné látky pupečník a kozinec. Pupečník

Bylinná mast na průdušky
V sychravých dnech se kašel a nachlazení vyhne pouze málokomu.
álokomu.
avotnický
Proto je dobré se pořádně připravit. Vyzkoušejte zaručený zdravotnický
prostředek PSÍ SÁDLO Medical Dr. Weiss®. Bylinnou mast,t, která je
vyráběna podle originální receptury legendárního švýcarského léčitele.
Konzistence masti s extrakty z 10 léčivých bylin je na bázi včelího vosku, jenž
věrně kopíruje funkci a účinek původního živočišného sádla. Eukalyptová
lyptová silice rozpouští tuhé hleny a uvolňuje ucpaný nos, tymiánová silice usnadňuje
vykašlávání usazeného hlenu z dýchacích cest a usnadňuje dýchání.í. Psí sádlo
se tradičně maže na hruď a záda, ale je možné aplikovat menší množství
ožství také
Vícenos
informací
pod
a do oblasti spánků. Psí sádlo obsahuje rovněž hydratační přísady,
ísady, které
na www.senzycol.cz
dokonale
pečují o pokožku.

regeneruje, zklidňuje a vyhlazuje kůži, kozinec zase
zvyšuje pevnost pokožky.
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Štědrou tvář ukazují
firmy před koncem roku
svým zaměstnancům.
Vánoční večírky mívají
hodně atraktivní scénář.
V kurzu jsou teď zážitky
– třeba párty v kupé.

Česká republika

Vánoční večírek snů:
se Stingem či ve vlaku
nost vzala stovku svých zaměstnanců
na Slovensko na lyže. Ale chtěli letět
boeingem. Vlastní let a transporty stály
půl milionu korun, což je přibližně 5 tisíc na zaměstnance, takže pro firmu nic
tak drahého,“ podotýká Šváb.

JOSEF HORA
ČR | Nebaví vás bowling s unuděnými
kolegy na vánočním večírku, kde patří
k bontonu nechat vyhrát šéfa? Nebo ledabylá schůzka u chlebíčků v zasedací
místnosti? Nechte se inspirovat vánočními večírky, při nichž firmy svým zaměstnancům dokazují, že nepracují pro
žádné „suchary“. V Česku teď frčí historické vlaky, vrtulníky nebo dokonce výlet boeingem na lyže.
„Oblíbené jsou vánoční večírky s historickým vlakem včetně parní lokomotivy. Brzy nás jeden takový čeká, asi stovku zaměstnanců povezeme do Berouna
do pivovaru, kde je veškeré pití a jídlo
zdarma. Za akci zaplatí firma 250 tisíc
korun,“ říká Milan Šváb ze společnosti
FunMio, která se na vánoční večírky
specializuje. Večírkové vlaky jsou prý

500

Finanční skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera dopřála
zaměstnancům luxus, když přivezla zpěváky Stinga či Kravitze.
oblíbené po celé republice, ale jezdí i do
Německa nebo Itálie. Některé firmy
jdou ještě dál. „Jedna tuzemská společ-

tisíc korun stál firmu
přelet zaměstnanců
boeingem na lyže.

Asi nejbláznivější večírek organizoval Milan Šváb nedávno. Trval dva dny
a jistá společnost chtěla úplně všechno.
„Letěli vrtulníkem, pak jezdili v superrychlých autech a jeepech, pluli lodí
a vozili se v limuzínách,“ popisuje. Zážitky jsou prý tak intenzivní, že se zaměstnanci ani nestihnou nudit. Nejraději vzpomíná na akci jedné pražské kliniky. „Byli to zubaři, kteří si objednali historický vlak. Náš personál je samozřej-

mě dobově oblečen. Zubaři sami od
sebe přišli na nástupiště oděni ve stylu
30. let. Celé se to náramně povedlo.“
Z vyprávění svých rodičů si vzpomíná, že fenomén vánočních večírků se
v Česku udržuje desítky let. „Ještě před
revolucí to bývala spíš posezení, hrála
hudba, v 90. letech začaly létat vrtulníky a jezdit limuzíny. V roce 2008 zase
firmy neměly peníze. To dnes už neplatí, obecně panuje dobrá nálada a zaměstnavatelé neřeší, zda večírek udělat. Dohadují se ale za kolik,“ vysvětluje.
Inspiraci prý občas hledá i u jednoho
z nejbohatších Čechů Petra Kellnera, který je proslulý bombastickými akcemi.
„Tam se do začátku akce často neví, která slavná osobnost na večírku vystoupí,“
podotýká Šváb. V minulosti to byli třeba
zpěváci Sting či Lenny Kravitz, jejichž
cena za vystoupení je v hodnotě 80 nových nejlevnějších modelů škodovek.
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MAĎARSKO

CK Hungariatour Praha
Dlouhá tř. 38
(vchod z Rybné ul.)
Tel.: 736 485 865

Prodej zájezdů 2018 zahájen!
Jarní pobyty – 6 nocí AUTOBUSEM
18. 3.–24. 3. (6 nocí)

8. 4.–14. 4. (6 nocí)

15. 4.–21. 4. (6 nocí)

RÉPCE GOLD**** – Termální lázně Bükfürdő
8 990 Kč/osoba ve dvoulůžkovém pokoji/6 nocí s polopenzí
formou bohatého bufetu, doprava, vstup do lázní, služby delegáta

REZERVACE A BLIŽŠÍ INFO v CK Hungariatour – www.hungariatour.cz

Nastupte do Amazonu a získejte mzdu
od 135 Kč/h. + speciální bonusy!
Světoznámý internetový obchod nabízí
jednoduchou práci v čistém a příjemném
prostředí. Mzda 135 Kč/hod + 10% bonus,
týden dovolené navíc, doprava zdarma.
Pohovory každý týden ve vašem městě.
Více na tel.: 800 856 856

Stavebnictví, projekce, architektura
Technický konzultant/Projektant Liberec
Rozpočtář–přípravář-asistent přípraváře staveb
Zpracovatel nabídek VŘ - v PS - vedoucí oddělení

Randstad s.r.o.

Řidič

Více na www.jobdnes.cz/detail/Y81QXU

ýd
d
Více na www.jobdnes.cz

Zemědělství, lesnictví

Potravinářství a chemie
Operátor(-ka) na stáčecí lince

Obchodník pro živočišnou výrobu
Vedoucí divize – výživa rostlin
Specialista výživy skotu

í

50 000 Kč / měsíc
20 000 - 30 000 Kč / měsíc

Mzda od 17000kč za měsíc! dělník ve výrobě

100 Kč / hodinu
17 000 - 22 000 Kč / měsíc

Super mzda až 25000Kč/měsíčně! Obsluha výrobních strojů.

údržbář travnatých ploch

Zpracování potravin, 23tis.Kč, HPP, 1směnný provoz

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

14 500 - 25 000 Kč

Chraňte se

před smogem, inverzí
a mikročásticemi...

Ostrov čistého vzduchu v moři smogu a škodlivin!
Proč ionizovat vzduch?
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

zlepšíte dýchání
odstraníte alergeny a prach
ničíte viry a bakterie
snížíte působení radonu
zlepšíte koncentraci a paměť
zlepšíte pracovní výkonnost
zkvalitníte spánek
snížíte krevní tlak
zmírníte depresivní stavy
podpoříte růst rostlin
více na www.ionic-care.cz

2x VÍTĚZ ANKETY PRODUKT ROKU
v kategorii čističky a zvlhčovače
vzduchu na Heureka.cz
Čističku vzduchu Ionic-CARE Triton X6
můžete zakoupit ve třech barevných provedeních.

cena 3.490 Kč/ks
cena 3.290 Kč/ks od 2 ks

Filtry není třeba nikdy vyměňovat! Stačí
je jen jednoduše vyjmout a otřít. Účinek
ﬁltrace ihned vidíte!

Ionic-CARE® Triton X6 – ionizátor a čistička v jednom
Již 9 let nejprodávanější značka čističek v ČR!
99 % skutečných uživatelů je s přístrojem spokojeno*
Ionic-CARE® Triton X6 v sobě kombinuje výkonnou čističku vzduchu
a ionizátor. Čištění vzduchu s účinností až 96 % probíhá naprosto
nehlučně. Cirkulaci vzduchu v přístroji totiž zajišťuje soustava
elektrod, které pohybují vzduchem pomocí tzv. elektronového větru.
Tato moderní technologie nahrazuje zastaralé, hlučné a energeticky
náročné ventilátory. Nečistoty se zachytávají na omyvatelném
elektrostatickém ﬁltru. Na jeho ploše spolehlivě ulpí nejen polétavý
prach, ale i chemikálie, cigaretový kouř, pyly, viry, bakterie, plísně
a jiné alergeny. Přístroj disponuje třemi výkonovými stupni a jeho
spotřeba je maximálně 12 W.

Jsme držitelé zlatého certiﬁkátu „OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY“
* V květnu 2017 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 1083 uživatelů Ionic-CARE Triton X6. Ti nejčastěji
chválí snížení prašnosti a zmírnění alergických potíží. Dále oceňují čističku jako významný faktor při posilování imunitního systému a podpoře zdravého životního stylu. Spokojeni jsou také s jejím tichým chodem a snadnou údržbou.

Až 70 % Čechů dýchá škodlivý vzduch! Od roku 2006 zemřelo kvůli znečištěnému ovzduší bezmála 34 tisíc Čechů
a další tisíce lidí se musely léčit v nemocnicích. Vysoké koncentrace polétavého prachu, chemikálií a jiných nečistot
vážně ohrožují naše zdraví. Hygienici v těchto dnech bijí
na poplach a doporučují nevětrat. Je ale prostředí v uzavřené místnosti skutečně zdravější než to venkovní?

V

A zatímco v přírodě (na horách, u
moderních bytech a kanmoře, v lese, u vodopádů) dýcháme
celářích dýcháme škodlivý
vzduch s koncentracemi až 10.000
vzduch, který dokáže zkrávzdušných aniontů v cm3, v intetit život i o několik let a cítíme se
v něm unavení a nervózní. Prachoriérech, kde žijeme a pracujeme,
vé mikročástice, smog, jedovaté
jsou hodnoty většinou blízké nule.
chemické výpary z umělých hmot
Právě díky vysoké koncentraci proa nábytku, bakspěšných vzdušV bytech a kancelářích
terie, viry, spóry
ných aniontů je
plísní, výkaly všunám tak dobře v
dýcháme vzduch, který
dypřítoných rozzkrátí život o několik let lese, u moře, při
točů – to vše se
východu slunce
v uzavřených prostorách koncennebo u tekoucí vody či táborovétruje. Potom, zejména v chladnějho ohně. Zejména kvůli působení
ších obdobích roku, kdy méně větvzdušných aniontů nás tato místa
ráme, působí tyto škodlivé látky na
podvědomě přitahují a velmi rychnáš organizmus prakticky celý den.
le si na nich odpočineme. Díky ioNejvětší část škodlivin přitom pronizátoru Ionic-CARE si takovou příniká do těla právě plícemi.
jemnou atmosféru nyní můžete vyNemocnédomy:Anižsitouvědomutvořit i doma.
jeme, polovina z nás nějakým způsobem trpí Syndromem nezdraDárek ZDARMA!
vých budov. Ten způsobuje řadu poIonic-CARE FF-210 – osvěžovač a
tíží od bolesti hlavy, nespavosti, sníčističprolednice,toaletyašatnískřížené koncentrace, alergií, astmatu,
ně v hodnotě 450 Kč zdarma!**
akutních i chronických onemocněTento přístroj neutralizuje pachy a
ní plic, až po těžké deprese i rapročišťuje vzduch v lednici, koukovinu. Moderní stavební materiápelně, šatně a kdekoliv jinde. Naly, utěsněná okna, běžící klimatizavíc omezuje výskyt bakterií, zabrace, vaření na plynu, syntetické koňuje růstu plísberce, televize, monitory, kopírky a
ní a v lednici udalších zhruba 20 vlivů dohromachovává potrady vytváří uvnitř budov – tedy tam,
viny déle čerstkde trávíme 80 % života – zdraví
vé.
škodlivé prostředí!
Ionizace vzduchu: Ovzduší, ve kterém trvale pobýváme, by mělo podkód
le doporučení Státního zdravotního
Pro získání dárku
ústavu obsahovat minimálně 1.250
stačí zadat při objednávce kód:
záporných iontů (aniontů) na cm3.

6ED

Poštovné zdarma pro objednávky přijaté do 31.12.2017

800 112 111
Objednací linka zdarma

www.ionic-care.cz
**Akce trvá do 31.12.2017 nebo do vyprodání zásob
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Svatba v ráji. Češi chtějí exotiku
Pláž, západ slunce, lehký
vítr, dva snoubenci a kněz.
Svatební obřady
v kulisách rajské scenérie
v současnosti slaví velký
rozmach. Své lásce tam
můžete říci „ano“ i pouze
naoko. Je to levnější.
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Hlavní svatební sezoně v tuzemsku
s příchodem chladného počasí už definitivně odzvonilo, ovšem pro ty, kteří touží
vstoupit do manželství v exotických kulisách tropických rájů, ta správná doba naopak právě začíná.
Thajsko, Srí Lanka, Bali, ale také perly
Karibiku jako jsou Dominikánská republika, Barbados či Kuba. Zde všude se Češi
stále častěji objevují v roli ženicha a nevěsty. Výčet exotických destinací, které jsou
pro svatbu jako stvořené, je zkrátka pestrý. Také tady se ovšem projevují módní
trendy. „Aktuálně jsou velice populární
svatby na Mauriciu. Mezi snoubenci je to
jednoznačně top destinace,“ říká Martina
Batalová, jejíž agentura se zabývá svatbami v zahraničí už od konce 90. let. „Tehdy
byla poptávka po obřadech v cizině spíše
výjimečná věc. Dnes přijímáme až dvacet
poptávek denně. V posledních letech zájem o svatby v cizině enormně narůstá,“
dodává podnikatelka.
Veselku s příchutí exotiky snoubenci
často skloubí s dovolenou. Je logické, že
o slavnost s početnou rodinou v drtivé většině případů rozhodně nejde. „Snoubenci

si užijí romantiku ve dvou v exotice a po
příjezdu domů uspořádají oslavu pro příbuzné, kde jim ukážou fotky z obřadu.
Tenhle model je velmi osvědčený a všichni jsou spokojení,“ vysvětluje Batalová.
Zatímco výhodou sňatku coby součásti
dovolené je jednoznačně absence stresu
z předsvatebních příprav, jako nevýhoda
se může jevit především cena.
Agentur, které dokážou zprostředkovat
obřad snů, působí v Česku hned několik.
Nabízejí balíčky, které zahrnují většinou
alespoň týdenní pobyt v dané lokalitě s letenkami a svatbu samotnou. Ceny se pochopitelně liší v závislosti na destinaci,
ubytování a dalších individuálních požadavcích. Obecně se ale svatební pobyty
v exotice pohybují od 70 tisíc výše. Cena
svatby jako takové bývá v rozmezí zhruba
od 25 do 50 tisíc korun. Tato suma většinou zahrnuje veškerou administrativu, obřad, základní výzdobu a fotografa.

Gott i Hůlka řekli své
„ano“ v Las Vegas
Město hříchu učarovalo před lety Karlu
Gottovi natolik, že zde v roce 2008 pojal
za choť svou dlouholetou partnerku Ivanu.
„Plánované to nebylo. Když jsme do Las
Vegas přijeli, padl na mě nostalgický pocit
a vzpomněl jsem si na romantické svatby,
ať už to byl Elvis nebo jiní, a řekl jsem si:
Tak pojď, vezmeš si mě?“ podělil se tehdy
o své dojmy zpěvák. Před několika týdny
se v jeho stopách vydal další slavík –
Daniel Hůlka, který si ve Vegas vzal svou
těhotnou přítelkyni. „Naše svatba
proběhla u svatebního okýnka, ke kterému
jsme přijeli – a nechali se oddat přímo
v autě,“ prozradil Hůlka. U známých
osobností jinak vedou veselky na pláži.
Herečka Nela Boudová se vdala před
necelým rokem na ostrově Fuerteventura.
Muzikálová zpěvačka Michaela Nosková
zvolila pro svatbu exotickou Srí Lanku.
Herec a někdejší producent Jiří Pomeje
si svou ženu Andreu vzal dokonce
v thajském chrámu. Sňatek ale v Česku
nebyl úředně uznán.

Za 100 dolarů i s Elvisem
Snoubenci mají většinou na výběr, zda
zvolit oficiální obřad, který by měly následně uznat i české úřady, či obřad pouze
symbolický, tedy takzvaně „naoko“. Takový sňatek sice nemá žádnou právní hodnotu, ale snoubencům zůstanou krásné vzpomínky a nádherné fotky. Doma v Česku si
pak v tichosti mohou „odbýt“ formální obřad na radnici.
Svatby naoko bývají většinou o poznání levnější, neboť není nutná náročná administrativa a sezdáni mohou být prakticky kýmkoli. Na pohled se ale takováto
svatba ničím neliší od té skutečné. Navíc
některé země, jako například Maledivy, cizincům ani jiný sňatek neumožňují. Toto
omezení se netýká ale jen exotiky. Napří-

FOTO | SHUTTERSTOCK

klad pokud byste se chtěli nechat oficiálně oddat ve Francii, musíte v zemi alespoň tři měsíce žít.
Agentura, která svatbu v zahraničí zajišťuje, potřebuje minimálně měsíc na vyřízení nutných formalit. Ideální je ovšem alespoň půlroční předstih. Naproti tomu jediná země, kde pro uzavření manželství nepotřebujete nic víc než platný pas, jsou
Spojené státy. V Mekce hazardu a svateb
narychlo Las Vegas vám k platným cestovním dokladům postačí obnos okolo 100 do-

larů a může vás oddat třeba i falešný Elvis.
Ovšem pozor, ani u oficiálního svazku
uzavřeného v zahraničí nemá pár stoprocentní jistotu, že bude v Česku uznán. Každý jednotlivý případ totiž posuzuje zvláštní matrika v Brně. Ta krom rodného listu
vyhodnocuje ještě doklad vydaný v místě
sňatku. „Jedná se o cizozemský matriční
doklad, opatřený náležitými ověřeními
a úředním překladem do českého jazyka,"
popisuje mluvčí městské části Brno-střed
Iveta Fišerová.
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Široký výběr na www.automodul.cz

Carado T 135

Triumph Tiger 800 XR x -

Iveco Daily 29L12 DC...

Vyrobeno

Vyrobeno

Vyrobeno

2017

2017

2007

Tachometr 20 516 km

Tachometr 0 km

Tachometr 54 731 km

Palivo

diesel

Palivo

benzín

Palivo

diesel

Cena

1 099 765 Kč

Cena

299 900 Kč

Cena

337 590 Kč

Karavan Centrum HYKRO s.r.o.
244 914 663
www.hykro.cz

DK auto - moto s.r.o.
775 389 836
www.dkracing.cz

LB Automobile - Autocentrum Praha
241 711 643 | www.lbautomobile.cz

SENIOŘI

SPECIÁLNÍ TÉMA TÝDENÍKU 5plus2

Nové léky pomáhají cukrovkářům
Česko patří počtem pacientů s cukrovkou k neslavným
diabetickým velmocem Evropy. Trpí jí téměř každý
desátý z nás. Lepší vyhlídky slibují nové léky, které
pomáhají nemoci předcházet. Nebezpečí této
choroby připomene 14. listopadu Světový den diabetu.
5plus2
■ ZDRAVÍ
ČR | Dvě třetiny lidí ve věku nad 65 let trpících cukrovkou umírají v České republice na srdečněcévní onemocnění, kterým
cukrovka nahrává. V důsledku nemoci je
zkrátka zradí vlastní srdce. To je bilance,
která děsí pacienty a dlouhé roky i samotné lékaře. V posledních letech ale mohou
vědci slavit alespoň dílčí úspěchy.
Díky moderním lékům, které mimo jiné
ovlivňují i hubnutí, se daří komplikacím
srdce předcházet. Na rozdíl od klasické léčby v podobě dodávání inzulinu se nové
léky snaží u nemocného produkci inzulinu
zvýšit přirozenou cestou. Další skupina

léků představující velký pokrok funguje
tak, že díky nim pacienti vylučují přebytečný cukr močí.
Diabetici se často potýkají hned s několika problémy současně. Jde především o nadváhu, vysoký krevní tlak a cholesterol. „Proto jim hrozí infarkt, ischemická choroba srdeční, srdeční selhání a ischemická choroba
dolních končetin častěji než ostatním. Riziko srdečněcévních onemocnění je možné
ale snížit. Základem je úprava životního stylu a odpovídající léčba cukrovky,“ vysvětluje diabetolog Martin Haluzík.
S komplikacemi cukrovky má své zkušenosti i 43letá Eva z Prahy. Čtyři roky
poté, co u ní zjistili lékaři diabetes, prodělala infarkt a ucpání srdeční cévy. Pro pa-
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cientku to byl šok. Cukrovku do té doby nebrala jako smrtelně vážnou nemoc. „I když
jsem měla cukrovku, nenapadlo mě, že po
čtyřicítce skončím s infarktem. Kdybych
mohla vrátit čas, byla bych chytřejší,“ říká.

Miliardy na léčbu
Moderní generace léků, které se – stejně
jako inzulin – podávají injekcemi, má jednak pozitivní vliv na hmotnost pacienta,
ale i na další rizikové faktory. Cukrovka

představuje pro rozpočet českého zdravotnictví jednu z „nejdražších nemocí“. Celá
desetina veškerých nákladů na zdravotnictví jde na účet právě diabetu. Většina z těchto peněz se přitom netýká léčby onemocnění samotného. Padnou totiž na léčbu a řešení komplikací s ním spojených. Jen Všeobecná zdravotní pojišťovna vydala v roce
2014 na akutní léčbu diabetu téměř tři a půl
miliardy korun. Ve většině případů se totiž
doslova hraje o čas. „Ke komplikacím by
nemuselo dojít, pokud by se lidé začali léčit včas a nenechali dojít nemoc za bod, odkud už není návratu. V astrofyzice se takovému bodu říká horizont událostí,“ upozornil před časem prezident Diabetické asociace ČR Milan Kvapil.
Diabetiky zdaleka neohrožují pouze srdečněcévní choroby. Více než sto tisíc českých diabetiků má kvůli své nemoci postižený zrak a více než dva tisíce z nich
osleplo. Přes 97 tisíc pacientů trpí chronickým postižením ledvin. Více než 40 tisíc
trpí syndromem diabetické nohy a přibližně 10 tisíc muselo podstoupit amputaci dolní končetiny.
(vrm)
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Pneumokokový
zápal plic může
ohrozit i vás!
Ve zvýšeném riziku onemocnění
jsou především pacienti s:

Pﬁzer PFE, spol. s r. o.,
Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5,
tel.: +420 283 004 111, www.pﬁzer.cz

Požádejte svého lékaře o vakcínu proti pneumokokovým infekcím.

1 dávka vakcíny Prevenar 13 přispívá k dlouhodobé
ochraně bez nutnosti přeočkování!
Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek (vakcína proti pneumokokovým
infekcím), jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě
příbalovou informaci. Prevenar 13 neposkytuje 100% ochranu proti typům
pneumokoka, které vakcína obsahuje a nechrání před typy neobsaženými
ve vakcíně či jinými mikroorganismy, které způsobují zápal plic.

PRV-2017.01.095

– chronickým onemocněním srdce
– chronickým plicním onemocněním (astma,
chronická obstrukční plicní nemoc)
– diabetem
– nádorovým onemocněním
– a dále kuřáci a lidé starší 65 let
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Znáte své sousedy?
Průzkum TNS AISA pro portál Sousedé.cz (642 respondentů ve věku 20 až 45 let).
FOTO: SHUTTERSTOCK

Každý druhý Čech neví, vedle koho bydlí. Své sousedy zná jen
od vidění a nestojí o to se s nimi více seznámit. Druhá polovina
Čechů by ale měla ráda v domě někoho, kdo jim pomůže,
třeba půjčí sůl, když dojde, poradí s drobnými opravami,
pohlídá psa nebo zalije květiny. Co o nás říká průzkum?
NEZAJÍMÁME SE O NĚ

PŘÁNÍ VERSUS REALITA

Více než polovina lidí o svých
sousedech ví, ale nezajímá se
o ně. Z toho 43 % je zná od vidění, občas s nimi prohodí pár slov.
11 % se s nimi nezdraví, i když je
od vidění poznají, 3 % dotázaných
nerozezná své sousedy ani od vidění. Menší polovina má vztahy
vřelejší, 34 % se s některými navíc
přátelí a pomáhají si. 6 % udržuje
přátelství a výpomoc skoro se
všemi. Pouhá 3 % lidí se sousedy
tráví veškerý volný čas. V největší
anonymitě žijí lidé v nájmech,
každý šestý nájemník se se
sousedy nezdraví, pouze si je
prohlédne.

Nejvíce lidí, 62 %, si přeje, aby je soused pozdravil,
78 % dotázaných zároveň tvrdí, že se se sousedy opravdu
zdraví. Dále si lidé přejí, aby se soused zeptal, jak se daří,
nebo se podělil o upečené dobroty. Další přání dnešní
sousedé už tolik neplní. Například 35 % dotázaných by
rádo svěřilo sousedům klíče od domu, ovšem reálně to
udělá jen 18 % lidí.
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PROSBA O POMOC
Třetina lidí si přeje souseda, který ochotně pomůže
s drobnými opravami v bytě. Čtvrtina dotázaných by
ráda na chvilku sousedům svěřila děti na hlídání, každý
pátý by v nepřítomnosti chtěl zalít květiny nebo nakrmit
zvířata. Nejméně dotázaných by si přálo, aby je soused
v případě potřeby odvezl někam autem nebo jim něco
objemnějšího dovezl.

KDE SE DÁME DO ŘEČI
Čtvrtina lidí hovoří se sousedy na chodbách, na
zahradě, před domem či v blízkém obchodě.
38 % pak na schůzích vlastníků nebo se jdou sami
představit. Každý desátý se seznámí přes děti či
psy nebo při ohlášení rekonstrukce bytu.

Darování krevní plasmy v Praze
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Každý z Vás, kdo od 1. 10. do 30. 11.
absolvuje 4x úspěšný odběr, dostane
v průběhu prosince odměnu, která
potěší. K tomu měsíční úhrada
ve výši až 1100 Kč*

M
Dárcovské centrum Chodov

Dárcovské centrum Černý Most

www.dcch.cz

www.dccm.cz

*Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifi
specifických
ckých
zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro
výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných
právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla
krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou
účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů
spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to
celkem do maximální výše 5% minimální mzdy.

20 %

SLEVA NA SEDACÍ VAK
FOTBALOVÝ MÍČ SPORT XXL + XS
Originální sedací vak, který nadchne každého
sportovce. Rodiče navíc ocení, že sedací pytel
prospívá zdraví zad. Průměr vel. XXL: 90 cm,
XS: 60 cm, výplň: 300 l (EPS kuličky). Ideální
dárek k Vánocům. Platí v kamenné prodejně
i přes e-shop. Kód: sleva20.
www.nabytekdaun.cz
Platí do 10.12. nebo do vyprodání zásob.

Zimní prohlídka zdarma
Prohlídka vozu
Před zimou zdarma

a navíc sleva 10% na materiál a práci pro
odstranění závad nalezených při prohlídce.
Objednávky služeb na tel.: 607 99 88 77

20 %

500 Kč

Slevu nelze kombinovat s dalšími slevami
a akcemi, neplatí pro nákup poukázek.
Slevu je možné uplatnit ve všech vinotékách
sítě VINOTÉKA VINOFOL.

Kód: BDEF-HJLN-QTXZ-3689

SLEVA NA CELKOVÝ NÁKUP

SLEVA NA MATRACE A POLŠTÁŘE
PŘI NÁKUPU NAD 5.000 KČ

Uplatnění kuponu:
Prodejny: PraHa, BrNo, PLZEň, TáBor
E-shop: www.spime.cz
Tel.: 383 136 000

www.vinofol.cz
Platnost do 14. 11. 2017

Platnost kuponu do 20. 12. 2017

25 %

25 %

sleva na všechny tituly
z nakladatelství sMaRt PRess
Slevu uplatníte na www.smartpress.cz
po zadání slevového kuponu „SMART“.
Sleva se počítá z běžné maloobchodní ceny
(tj. z ceny, která je na webu uvedena
jako ta vyšší a přeškrtnutá).
Slevy nelze sčítat a nevztahují se na poštovné.

Sleva na objednávku
Sedací Soupravy
či poStele akSamite
Slevu nelze sčítat s jinými slevami a akcemi.

Platnost od 10. 11. do 30. 11. 2017

Akce platí do 20. 11. 2017

Platnost od 24. 11. do 26. 11. 2017

25 %

Sleva na pneuServiS

50 %

45 %

(pouze servis ne nákup nových pneu)
Příklad: ŠKODA OCTAVIA ráfek 16“
– standardní cena 699 Kč bez DPH,
cena s kuponem 349 Kč bez DPH.
Objednávky služeb na tel: 607 99 88 77

Cena pro 2 osoby za 3 dny s polopenzí
1.990 Kč (původní cena 3.619 Kč).
Nové hotelové wellness.

Sleva na Stylové
diáře a zápiSníky

dostupné skladem v e-shopu.
Platí na nákup max. 10 ks produktů.
Slevy nelze sčítat ani jinak kombinovat.
Sleva se nevztahuje na dopravu.
Kód: GRASPO25P
http://kalendarediare.graspo.com
Platnost od 10. 11. 2017 do 31. 12. 2017

10 %

Sleva platí na
kompletní Sortiment

Nezařizujeme domy, vytváříme domovy.

Kód: 5plus2
www.designpropaganda.com
Platnost kuponu: 10. 11. 2017 – 18. 11. 2017

v rámci balíčku
wellness relax pobyt

Platnost od 10. 11. do 30. 11. 2017

Platnost od 10. 11. 2017 do 22. 12. 2017
(neplatí od 17. 11. 2017 do 19. 11. 2017)

40 %

30 %

Vztahuje se na nákupy přes e-shop.
Slevy se nesčítají. Pro uplatnění použijte
kód 5plus22017. Nabídka platí do 26. 11. 2017
nebo do vyprodání zásob.

30% sleva platí pouze na kompletní brýle
(obruba + skla). Ostatní slevy nelze sčítat.
Kupon platí ve všech pobočkách FOKUS optik,
kromě Fashion Arena Prague Outlet,
který má své výhody a akce.
Sleva neplatí na nákup v e-shopu.
Platnost kuponu od 10. 11. do 30. 11. 2017

sleva na dětské
koloběžky s jednoduchým
a bezpečným ovládáním

www.nickodeam.cz
Platnost od 10. 11. 2017 do 26. 11. 2017

SLEVA NA KOMPLETNÍ
BRÝLOVOU ZAKÁZKU,
KONTROLA ZRAKU ZDARMA
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EXKLUZIVNÍ

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ POBYTY
8 DNÍ = 7 NOCÍ V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH – HOTEL RICHARD****

EXTRA SPECIÁL LAST MINUTE!!

PRO TERMÍN POBYTU MEZI 25.11. – 09.12.2017

7.700,- Kč na osobu ve 2-lůžkovém pokoji / 1-lůžkový pokoj bez příplatku!
sleva 46 % = pův. cena 14.350,- Kč

SPECIÁL PRO ROK 2018

03.01. – 31.03.2018 + 01.11. – 08.12.2018

8.400,- Kč na osobu ve 2-lůžkovém pokoji /
9.600,- Kč 1-lůžkový pokoj
sleva 41 % = pův. cena 14.350,- Kč

01.04. – 31.10.2018

8.900,- Kč na osobu ve 2-lůžkovém pokoji /
9.900,- Kč 1-lůžkový pokoj
sleva 38 % = pův. cena 14.350,- Kč
V ceně je zahrnuto:
 Ubytování s bohatou polopenzí
 1× aperitiv na přivítanou
 1× lékařské vyšetření
 10× procedura dle doporučení lékaře
 Denně bazén, vířivka, ﬁtness studio, pitná kůra, župan

VÁNOČNÍ LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ POBYT
TERMÍN: 19.12. – 26.12.2017

9.150,- Kč na osobu ve dvoulůžkovém pokoji
sleva 40 % = pův. cena 15.100,- Kč
přípl. 1.750,- Kč na osobu v jednolůžkovém pokoji
V ceně je zahrnuto:
 Ubytování s bohatou polopenzí
 1× aperitiv na přivítanou
 24.12. + 25.12. sváteční menu
 Aperitiv, cukroví, dárek, komorní hudba v podvečer 24.12.
 1× lékařské vyšetření + 6× procedura dle doporučení lékaře
 Denně bazén, vířivka, ﬁtness studio, pitná kůra, župan

REZERVACE TEL: 354 696 111

EMAIL: recepce@hotelrichard.com

PADAJÍ

Nestárnoucí
česká Lady Soul
Kariéra charismatické,
důstojné a vždy
pozitivně naladěné Marie
Rottrové jede dál.
JOSEF VLČEK

N

echce se tomu věřit, ale první
dámě českého soulu Marii Rottrové bude 13. listopadu 76 let.
Jedna z nejkultivovanějších českých
zpěvaček je ale stále svěží. A přestože
před několika lety ukončila hudební kariéru, znovu se k velké radosti svých fanoušků vrátila. Narozeniny oslaví v průběhu svého slovenského turné se skupinou Neřež.
Když se na konci šedesátých let objevila se skupinou Flamingo na různých
tehdejších beatových přehlídkách, byl
to šok pro kritiku i pro diváky. Do té
doby nikdo nepředpokládal, že česká
zpěvačka může zpívat stejným způsobem jako největší americké černošské
soulové hvězdy. Možná k tomu měla
předpoklady. Její otec byl varhaník a podobně jako slavní souloví zpěváci prožila kus svého dětství na kostelním kůru.
Na světské scéně mladičké poštovní
úřednici trvalo poměrně dlouho, než se
prosadila. Až teprve 2. český beatový
festival v roce 1969 z ní udělal senzaci.
Spolu s Věrou Špinarovou a Hanou
Zagorovou se stala představitelkou první severomoravské popové vlny. V sedmdesátých letech začala pozvolna měnit svůj hudební styl. Původně temperamentní a dravá hvězda s docela slušným
rockovým cítěním začala tíhnout k modernímu šansonu, v němž víc než na dynamickém projevu záleží na hlubokém
prožití textu.

Evergreen Lásko
– základ image
Málokdo měl ale takové štěstí na dobré
textaře jako ona. Vedle Jiřiny Fikejzové
pro ni začal psát písně přerovský písničkář Jaroslav Wykrent. Hned jeho první
píseň Pyšná dáma měla pozitivní ohlas,
ale z následující společné písně Lásko
se stal jeden z největších evergreenů české pop music. V mnoha ohledech se stal
základem dlouholeté image Marie Rottrové jako příjemné, romantické a vždy
pozitivně naladěné ženy, z níž vyzařuje
charismatická důstojnost. Svůj styl báječně rozvinula i ve své televizní show
Divadélko pod věží.
Wykrent dovedl dobře vystihnout

zpěvaččinu osobnost a v roce 1974 pro
ni napsal další písničku, která patří
mezi nejžádanější písně posluchačů, gospelově laděnou Řeku lásky. Marii
uměl představit i v lehce nostalgické poloze, když jí v roce 1979 napsal sladce
snivou melodii Střapatá, nohatá.
Zajímá vás, která je úplně nejoblíbenější píseň Marie Rottrové mezi posluchači Rádia Impuls? Lásko, voníš
deštěm. Text pro ni napsal tehdy
ještě málo známý písničkář Jaromír Nohavica na hudbu anglické
skupiny Black Sabbath.
Marie Rottrová patří k vzácným jevům v moderní populární hudbě tím, že se ani v pozdních fázích své kariéry nesnaží
žít jen z dávných úspěchů a nebojí se vydávat stále nové písně. Její
nová kariéra začala v
roce 1995, kdy přišla
s překrásnou, ale ve
spěchu doby nedoceněnou deskou Jeřabiny. Začala spolupracovat se
skupinou

tvář. To vše je skryto v jejím pěveckém projevu a dává zpěvaččiným písním velkou
sílu, kterou čerpají všechny generace posluchačů.
A dobrá zpráva nakonec. Největší hity
Marie Rottrové teď můžete slýchat z rádia
častěji. Od začátku listopadu vysílá Rádio
Impuls každou sobotu
a neděli od 20 do
21:00 hodinu písniček z Impulsovic krabičky
„Krabičkový
večer“. Zlatá česká
klasika od
č e s k é
L a d y
Soul tu určitě chybět
nebude.
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HUDEBNÍ IMPULSY

VÁM

VLASY?
V poslední době se naši
čtenáři stále častěji dotazují na přípravek, který
by podle velkého ohlasu
měl pomoci lidem trpícím
vypadáváním a ztrátou
vlasů. Většina čtenářů se
ptá, zda vlasová kosmetika THERMAL, je opravdu
tak kvalitní, jak slyšeli.
Chtějí se ubezpečit, zda
za své peníze (ne zrovna
malé) dostanou kvalitní
zboží, které by mohlo vyřešit jejich problém.
Jelikož se nemůžu vyjádřit z vlastní zkušenosti
(mé kadeře jsou velmi
husté), mohla bych ocitovat pouze z některých
dopisů, které se hromadí
a jsou vesměs kladné.
Tak např. paní L. K.
z Prahy:
Po dlouhém rozmýšlení
jsem si objednala vlasovou
kosmetiku THERMAL. Měla
jsem neuvěřitelné problémy s vypadáváním vlasů.
Po každé koupeli zůstávaly
chuchvalce mých dlouhých
vlasů. Tyto přípravky používám 4 měsíce a mé problémy zcela zmizely. Můžu
všem vřele doporučit.
Nebo nám píše
pan Karel z Brna:

Neřež
a její pěvecký styl se obohatil o folkový
rozměr, který ještě posílil její křehké kouzlo. Musíme zmínit i pozoruhodný cit, který má pro duety.
Zvláště písně
s Pavlem Bobkem patří k nezapomenutelným.
Na úspěchu
Marie Rottrové
je obdivuhodné
i to, že až do roku
1986 žila v Ostravě, daleko od centra českého hudebního průmyslu. Její
život prošel několika složitými zákrutami, ale ani ty nedokázaly změnit její
pozitivně laděnou

Děkuji Vám, že jsem se od
Vás dozvěděl kontaktní adresu firmy, která prodává
vynikající preparáty THERMAL na obnovu růstu vlasů.
Pomalu jsem se smířil s tím,
že snad budu úplně bez vlasů. Padaly mi a začaly se
tvořit kouty. S touto vlasovou
kúrou jsem velmi spokojen,
vlasy mi zhoustly a mé sebevědomí tím vzrostlo.
Jsme rádi, že nám píšete o svých zkušenostech
a doplňujeme, že vlasová kosmetika THERMAL
se skládá z TH krému
(330,- Kč) a TH šamponu
(330,- Kč). Celá kúra – 2
kusy TH krému a 1 kus
TH šampónu – celkem
990,- Kč.THERMAL si můžete zakoupit nebo objednat u firmy Sens, Komenského 606, 697 01 Kyjov,
tel.: 518 615 091.
připravil M. K.

www.thermal-sens.cz
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Česká republika

Deset let na scéně. Ewa Farna jde do kin
ČR | Do kin už 12. listopadu zamíří dokument, v němž se zpěvačka Ewa Farna
ohlíží za svou desetiletou kariérou. Právě letos, v pouhých 23 letech, totiž oslavila první dekádu na scéně. Ve vysílání
Rádia Impuls přiznala, že po prvním
zhlédnutí byla ze snímku nadšená.
Na jeho vzniku se podílí jedna dobře
známá tvář, která bývá spojována spíše
s kontroverzními projekty. „Film stříhal
Kazma, což je takový známý průserář,
ale udělal to skvěle. Dokument vypráví

o těch deseti letech a o přípravách na můj
výroční koncert,“ prozradila zpěvačka,
která bude už
16. prosince
jednou z hvězd Českého mejdanu s Impulsem v pražské O2 areně.
Fanoušci se mají na co těšit, protože
Farnou na pódiu místo kapely doprovo-

dí rovnou celý orchestr. „Už se nemůžu
dočkat slyšet svoje vlastní písničky v takovém aranžmá s orchestrem,“ podělila
se o své nadšení. „Určitě zahrajeme Na
ostří nože, to je taková naše oblíbená
věc, výborně funguje na koncertech a nikdy jsem to s orchestrem nehrála, tak
jsem zvědavá,“ dodala.
Nedávno zpěvačka nazpívala duet
Dobré ráno, milá s umělcem Davidem
Stypkou, jenž ji oslovil s nabídkou spolupráce. Píseň také naživo zazpívali do
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éteru Rádia Impuls. „Ačkoli jsme ze
stejného regionu, tak jsme se předtím
nepotkali,“ zamyslela se Farna, která
podle Stypky chvíli váhala, zda se na
písni podílet. „To jsem dělala jen naoko! Já jsem to v sobě měla rozmyšlené
dávno,“ smála se Farna.
Zpěvačka je zkrátka v jednom kole.
Na podzim navíc překvapila fanoušky
dokonale utajenou svatbou. Za muže si
vzala svého dlouholetého přítele a kolegu z kapely Martina Chobota.
(vrm)

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Sólovou dráhu
Vaša Patejdla
odstartoval film

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.
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.
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PJXP200

JEDNOTKA POHONNÁ

PJGCV160

Obj. číslo:

4427

Obj. číslo:

4369

16 990 Kč
AKCE EKO DOTACE: 10 990 Kč

Cena s DPH:

19 590 Kč
AKCE EKO DOTACE: 13 590 Kč

Cena s DPH:

* Více informací o akci najdete
na www.vari.cz.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI:
Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 • Čáslav, ELEKTRO DVOŘÁK, gen. Františka Moravce 4, T 601 382 809 • Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov
50, T 603 437 445 • Červený Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040 • Hořice v Podkrkonoší, ZAHRADNÍ TECHNIKA, Karlova 498, T 731 463 284,
739 213 192 • Jičín, AB PROFI, Koněvova 199, T 602 303 359 • Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 • Křivoklát,
LUDĚK PATERA, Velká Buková 10, T 602 305 127 • Liberec, BG TECHNIK cs, a.s., Dr. Milady Horákové 1093/116a, T 485 113 070 • Libice nad Cidlinou, VARI a.s., Opolanská
350, T 325 607 336 • Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV, Regnerova 1420, T 326 734 431-2 • Praha 5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK cs,a.s., U Závodiště
251/8, T 283 870 136 • Praha 5-Radotín, HOBBYCENTRUM. CZ, K Cementárně 21, T 257 911 102, 736 101 454 • Přelouč, KRTKŮV RÁJ, Sopřeč u Přelouče 114, T 466 946 127
• Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 • Studenec, Dušan Jech, Studenec 7, T 608 722 084 • Týniště nad Orlicí, AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ
CENTRUM Voklík 976, T 494 371 301, 605 809 141

Kompetní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na

www.vari.cz

.

Písnička Ak nie si moja vznikla pro
film Fontána pro Zuzanu. Autorem
je Vašo Patejdl, který napsal melodii
a také tento song sám nazpíval.
Prý to ale bylo jen proto, že nenašel
jiného vhodného zpěváka. „Skladba
vznikla v době, kdy jsem odcházel
z Elánu a nepočítal jsem, že bych
znovu vystupoval. Písnička ale měla
úspěch, a tak jsem dostal nabídky a
začal koncertovat,“ popsal Patejdl
start své sólové kariéry. Na rádiu
Český Impuls AM 981 také poodhalil inspiraci, která ho při skládání hnala vpřed: „Podle scénáře měla písnička zaznít při erotické scéně. Těšili
jsme se, že se půjdeme podívat na natáčení. Nakonec nás tam ale nepustili,“ doplnil s úsměvem Patejdl.
Všetci nám môžu závidieť,
vravia, že lásky dávno niet.
Všetci nám môžu závidieť,
že ťa mám rád...
(Hudba: Vašo Patejdl,
text: Boris Filan)
Jak se rodil duet Karla Gotta a Darinky Rolincové Zvonky štěstí, prozradí Hudební kalendář příští středu
v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls vysílá
na www.ceskyimpuls.cz a na středních vlnách, AM 981 kHz.
(tom)

Evropská autobusová jednička

zajišťují vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

ŘID I Č E

Pro PravIDElnou lInkovou PŘEPravu osob
PožaDujEmE:
» praxi v řízení autobusů
» veškeré potřebné doklady k řízení autobusu
» profesionální přístup a vystupování
nabízímE:
» celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením
» příjem v Kč i v Eur
» věrnostní bonusy, výkonnostní bonusy
» diety, provize, ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!

alespoň částečná/základní hovorová
znalost německého nebo anglického
jazyka výhodou.

GaranTujEmE mInImÁlnĚ
350 - 450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně
/za 20 odpracovaných měsíčních směn/
v závislosti na druhu obsluhované
autobusové linky

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755

TV program týdeníku 5plus2

sobota 11. listopadu 2017

ČT1

Nova

Prima

Joj Family

6.00 Herbář 6.25 Polopatě 7.15 Pan Větrovský
z Větrova a paní Deštná z Dešťova 8.10 Taková
normální rodinka (2/8) 9.05 Otec Brown V 9.55
Columbo 11.05 Všechnopárty 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05
Červánková královna 14.05 Nebe a Vincek 15.10
Příběhy slavných... Eugen Jegorov 16.05
Roztomilý člověk 17.35 Hercule Poirot 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny

6.00 Oggy a Škodíci V 6.20 Robot a příšerka
(22) 6.50 Milesova vesmírná dobrodružství
(4) 7.15 Kačeří příběhy (17, 18) 8.10 Tučňáci
z Madagaskaru II (39) 8.35 Tvoje tvář má
známý hlas IV 11.10 Koření 12.05 Volejte Novu
12.45 Rady ptáka Loskutáka 14.00 Výměna
manželek V 15.30 Hudbu složil, slova napsal.
Komedie (USA, 2007) 17.30 Pohádky na
dobrou noc. Komedie (USA, 2008). Hrají
A. Sandler, K. Russellová, G. Pearce a další 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.20 Ninjago VI (8) 6.50 Ninjago VI (9) 7.20
Ben 10 7.35 Jen počkej, zajíci! 8.10 M.A.S.H
(175) 8.45 Autosalon 9.50 MotorSport 10.20
Prima Partička 11.20 Modrý kód (51) 12.45
V. I. P. vraždy (15) 14.05 Hrdina kuchyně 14.45
Co je doma, to se počítá, pánové... Komedie
(ČR, 1980). Hrají J. Sovák, I. Janžurová,
S. Zázvorková, L. Sobota, F. Peterka a další
16.40 Manžel na hodinu. Komedie (ČR, 2016)
18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR

SOBOTA 6.10 Krimi 6.35 Noviny 7.15 Soudní
síň 8.15 Soudní síň 9.15 Interaktivní teleshopping
10.15 Extrémní případy 11.35 Synové a dcery
Jakuba Skláře (4) 13.00 Druhý dech (3) 14.40
Soudní síň 15.40 Soudní síň 16.45 V sedmém nebi
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Z ulice na green,
drama (USA, 2013) 22.20 Kdyby bylo kdyby –
Láska, sex a štěstí (11, 12) 0.15 Soudní síň

ZÁBAVA

OKO V OBLACÍCH

ˇ 15. 11. | 20:15
STREDA

INZERCE

ZÁBAVA

SERIÁL

Společná realitní a advokátní kancelář

20.00 Hvězdy tančí pro Paraple
21.20 Atlet roku
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.35 Moonraker
Akční dobrodružný film
(Fr./VB, 1979)
0.40 Banánové rybičky
1.20 Na forbíně TM
2.05 Zkus mít vkus
2.25 Pod pokličkou
3.05 Sama doma
4.35 Bydlení je hra

JURIS REAL, spol. s r.o.

síň 9.30 Ve jménu zákona (41/131) 10.35 Interaktivní
teleshopping 11.35 Nákupní maniačky 12.35 Divocí
koně (85) 13.50 Poldové v akci 14.50 Soudní síň
16.55 Ochránci 17.55 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Pokus o vraždu 22.30
Z ulice na green 0.40 Extrémní případy

ÚTERÝ 6.35 Poldové v akci 7.30 Soudní síň

Tel.: 774 335 502

www.nemovitosti-vykup.info
20.20 Tvoje tvář má známý hlas IV
22.55 Království
Akční film (USA/N, 2007).
Hrají J. Foxx, Ch. Cooper,
J. Garnerová, J. Bateman,
A. Barhom. Režie P. Berg
0.55 Hudbu složil, slova napsal
Komedie (USA, 2007). Hrají
H. Grant, D. Barrymoreová,
B. Garrett, H. Bennettová a další
2.40 Krok za krokem (20)
3.15 Co na to Češi
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (83)

20.15 Polda II (6)
Školka života. Detektivní seriál
(ČR, 2017)
21.25 Cesta za pomstou
Thriller (USA, 2014). Hrají
S. Seagal, V. Webster, R. Balicki
23.40 Život v utajení (2/2)
Thriller (N, 2015). Hrají B. Sadler,
S. Jappová, N. Kunzendorfová
1.40 Rocky V
Akční film (USA, 1990)
3.40 Krvavý písek
Thriller (Fr., 2013)

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.00 Autosalon 8.05 Bionická žena (2) 9.00 Extant
II (3) 9.55 Top Gear XXIII 11.10 Re-play 11.45
Pevnost Boyard (2) 14.15 Simpsonovi XVI (16-19)
16.10 Vikingská princezna 17.55 Simpsonovi XVI
(20) 18.30 Simpsonovi XVI (21) 18.55 Simpsonovi
XVII (1) 19.30 Simpsonovi XVII (2) 20.00 Star Wars:
Epizoda III – Pomsta Sithů, sci-fi film (USA, 2002)
23.05 Abraham Lincoln: Lovec upírů, akční horor
(USA, 2012)

6.15 Herbie a stará dáma 7.45 O princezně Amélii
8.50 Dr. House VIII (23) 9.50 Mentalista (1) 10.45
Šampioni lakrosu 13.05 Námořní vyšetřovací služba VII (18, 19) 14.50 Život brouka, animovaný film
(USA, 1998) 16.35 Černý Petr, černá komedie (ČR,
1963) 18.05 Babovřesky 3, komedie (ČR, 2015)
20.00 Pokání, drama (VB/Fr., 2007) 22.25 Ninja
Assassin, akční film (N/USA, 2009) 0.10 Na dotek,
romantické drama (USA, 2004)

7.05 Ninjago VI (9), animovaný seriál (Dán., 2016)
7.30 Ben 10 (9) 7.45 Zpravodajství FTV Prima 9.25
Mňam aneb Prima vařečka 10.00 Siska VII (5), krimiseriál (N, 2006) 11.20 Ztracená relikvie, komedie
(VB, 2007) 13.30 Lawrence z Arábie, dobrodružný
film (VB, 1962) 18.05 Periskop nahoru a dolů!,
komedie (USA, 1996) 20.00 Firma, drama (USA,
1993) 23.20 Smrtící tornádo, dobrodružné drama
(USA/Kan./Bulh., 2014)

SÉRUM PRAVDY

Soudní síň 9.50 Interaktivní teleshopping 10.50
Kutil, s. r. o. (1, 2/17) 12.20 Druhý dech (4) 13.55
Pokus o vraždu, krimifilm (ČR, 1973) 16.10 Všechno,
co mám rád 16.50 Na chalupě 17.50 Nové bydlení
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 V sedmém nebi
22.30 Láska a jiné tajnosti, romantický film (Rak./N,
2007) 0.30 Kutil, s. r. o., komediální seriál (SR, 2008)

PONDĚLÍ 7.00 Extrémní případy 8.25 Soudní

ihned vykoupí či zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu, chaty, pozemku.
Vyřešíme právní vady, dluhy, exekuce
i privatizaci. Okamžitá výplata zálohy.
Helen Mirren vede misi dronů s cílem
zadržet teroristickou skupinu

NEDĚLE 6.50 Noviny 7.40 Soudní síň 8.45

9.30 Ve jménu zákona (42/131) 10.40 Interaktivní
teleshopping 11.40 Nákupní maniačky 12.35 Divocí
koně (86) 13.50 Poldové v akci 14.50 Soudní síň
16.55 Ochránci 17.50 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Tanec snů 23.25
Specialisté na vraždy (20, 21/49)

STŘEDA 7.25 Soudní síň 9.30 Ve jménu zákona

(43/131) 10.40 Interaktivní teleshopping 11.40
Nákupní maniačky 12.35 Divocí koně (87) 13.55
Poldové v akc 14.55 Soudní síň 16.55 Ochránci
17.55 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Všechno, co mám rád 22.05 Synové a dcery
Jakuba Skláře (5) 23.30 Dr. Stefan Frank (45, 46)

ČTVRTEK 7.30 Soudní síň 9.30 Ve jménu

zákona (44/131) 10.40 Interaktivní teleshopping
11.40 Nákupní maniačky 12.35 Divocí koně (88)
13.50 Poldové v akci 14.50 Soudní síň 15.50 Soudní
síň 16.55 Ochránci 17.55 Nákupní maniačky 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Druhý dech (5, 6) 23.15
Střepiny 0.30 Divocí koně (88)

PÁTEK 6.30 Poldové v akci 7.20 Soudní síň

9.30 Ve jménu zákona (45/131) 10.35 Interaktivní
teleshopping 11.35 Nákupní maniačky 12.30 Divocí
koně (89) 13.50 Poldové v akci 14.50 Soudní síň
15.50 Soudní síň 16.55 Ochránci 17.55 Nákupní
maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Tajemný
neznámý 22.20 Tanec snů

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 12. listopadu 2017
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.35
15.30
17.00
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.35
22.04
22.05
23.55
1.25

Zajímavosti z regionů 6.45 Roztomilý
člověk. Veselohra (ČR, 1941) 8.10
Úsměvy Gustava Nezvala 8.55
Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.35 Objektiv 11.05
Život na zámku

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O uloupené divožence
Dobro a zlo
Tenký led
Rodinný film (ČR, 1985)
Pozor, vizita!
Tragikomedie (ČR, 1981)
Přísahám a slibuji (4/4)
Herbář
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Četnické humoresky (13/39)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Samotáři
Komedie (ČR, 2000)
Schimanski
Bolkoviny

NOVA
6.05
6.30
7.00
7.50
8.15
9.15
10.25
11.50
14.00
16.25
18.00
19.30
20.15
21.20
21.50
0.10
1.35
2.15

Robot a příšerka (23)
Milesova vesmírná dobrodružství
Kačeří příběhy (19, 20)
Tučňáci z Madagaskaru III (1)
Víkend
O statečném krejčíkovi
Zvonilka a tvor Netvor
Animovaný film (USA, 2014)
Hlava rodiny 2: Tatínek, nebo
dědeček?
Komedie (USA, 1995)
Ostrov hrdlořezů
Dobrodružný film
(USA/Fr/It/N, 1995)
Drahé tety a já
Komedie (ČR, 1974)
Slavnosti sněženek
Komedie (ČR, 1983)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dáma a Král (4)
Střepiny
Smrtonosná zbraň 3
Akční film (USA, 1992)
Drahé tety a já
Komedie (ČR, 1974)
Kriminálka Miami VII (16)
Kriminálka Anděl IV (13)

Prima

Nova Cinema

Ninjago VI (10)
Ben 10
M.A.S.H (176)
M.A.S.H (177)
Největší tankové bitvy (10)
Prima ZOOM Svět
Modrý kód (52)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Máme rádi Česko
Vraždy v Midsomeru V
Zdeňkova akademie
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Já, Kajínek
Očima Josefa Klímy
Nekonečný víkend
Thriller (Austr., 2008). Hrají
J. Caviezel, C. Karavanová a další
0.05 Hrdina kuchyně
0.45 Největší tankové bitvy (10)
1.45 Vraždy v Midsomeru V
3.55 Život v utajení (2/2)
Thriller (N, 2015)

5.00 Vůbec nic společného 7.00 Šampioni lakrosu
8.55 Černý Petr 10.25 Velká rána 12.25 Hudbu
složil, slova napsal 14.15 Frankenweenie: Domácí
mazlíček 15.45 Pohřešovaní (9-11) 18.25 V oku tornáda 20.00 Spider-Man 2, akční film (USA, 2004)
22.25 Pomsta mrtvého muže, thriller (USA, 2013)
0.25 Dům na špatné adrese, thriller (USA, 2008)

6.25
6.55
7.10
7.40
8.10
9.15
9.45
11.00
11.55
12.50
13.30
13.50
15.45
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.25
22.15

Prima cool
7.10 Bionická žena (3) 8.05 Extant II (4) 9.00 Top
Gear XXIII 10.15 Applikace 10.45 Pevnost Boyard
(3) 13.10 Simpsonovi XVI (20, 21) 14.10 Simpsonovi
XVII (1, 2) 15.05 Star Wars: Epizoda III – Pomsta
Sithů 17.55 Simpsonovi XVII (3-6) 20.00 Percy
Jackson: Moře nestvůr 22.10 Legenda II (2), akční
seriál (USA, 2016) 23.10 Autosalon 0.15 Applikace
0.50 MotorSport

Prima Max
7.25 Ninjago VI (10) 7.55 Ben 10 8.15 Zpravodajství
FTV Prima 9.30 Siska VII (5) 10.50 Mňam aneb
Prima vařečka 11.25 Siska VII (6) 12.45 Periskop
nahoru a dolů!, komedie (USA, 1996) 14.45 Firma,
drama (USA, 1993) 18.05 Sofiino vítězství, krimikomedie (N, 2013) 20.00 Návrat do Cold Mountain,
romantický film (USA, 2003) 23.20 Cesta za
pomstou, thriller (USA, 2014)

pondělí 13. listopadu 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown V 9.45
Klasické příznaky 10.30 168 hodin
11.05 První republika II (10/13)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 13. komnata Lídy Rakušanové
14.25 Blondýna
14.40 Šance
15.55 To je vražda, napsala VI
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 Život a doba soudce A. K. 2
(12/13)
21.00 Reportéři ČT
21.40 Trapný padesátky (11/12)
22.09 Výsledky losování Šťastných 10
22.10 Kriminalista
23.15 Na stopě
23.40 Šťastné údolí II (3/6)
0.30 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.50
9.45
10.55
11.50
12.00
12.35
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.15
22.35
23.30
0.20
1.50
2.30
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3340)
Dáma a Král (4)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (21)
Ordinace v růžové zahradě 2 (84)
Mentalista (2, 3)
Kriminálka Miami VII (17)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3341)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (21)
Kriminálka Anděl IV (14)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (5)
Vražedná čísla V (8)
Mentalista (2, 3)
Kriminálka Miami VII (17)
Střepiny
Krok za krokem (21)

Prima
6.25
6.50
7.25
8.10
8.50
9.20
10.25
12.15
12.25
13.30
14.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
22.50
0.00
1.00
3.00

Ninjago VII (1)
Ben 10
M.A.S.H (177)
M.A.S.H (178)
M.A.S.H (179)
Jake a Tlusťoch (10)
Rosamunde Pilcherová: Květiny
v dešti
Romantický film (N, 2001)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (11)
Policie Hamburk VII (22)
Komisař Rex VI (3, 4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (53)
Hledá se táta a máma
Cesty k úspěchu
Polda II (6)
Policie v akci
Komisař Rex VI (3, 4)
Rosamunde Pilcherová: Květiny
v dešti

Nova Cinema
5.20 Nová cestománie 5.45 Herbie a stará dáma
7.25 Vůbec nic společného 9.35 Život brouka 11.45
Frankenweenie: Domácí mazlíček 13.35 Ostrov
hrdlořezů 15.55 Spider-Man 2 18.15 Pohádky na
dobrou noc, komedie (USA, 2008) 20.00 Vůně
ženy, drama (USA, 1992) 23.00 Nezvratný osud 3,
horor (N/USA, 2006) 0.40 Smrtonosná zbraň 3

Prima cool
8.35 Top Gear XXII 10.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. III (18) 11.05 Top Gear XXIII 12.20 Futurama
(13) 12.50 Simpsonovi XVII (3-6) 14.45 Applikace
15.15 Re-play 15.50 Futurama II (1) 16.10 Hvězdná
brána II (14) 17.10 Top Gear XXIII 18.20 Simpsonovi
XVII (7-10) 20.15 Útěk z vězení: Vzkříšení (3) 21.25
Teorie velkého třesku III (17, 18) 22.20 Prima
Partička 23.15 Grimm IV (20) 0.10 Prima Partička

Prima Max
8.25 Ninjago VII (1) 8.55 Ben 10 9.15 Zpravodajství
FTV Prima 10.30 Siska VII (6) 11.50 Mňam aneb
Prima vařečka 12.25 Siska VII (7) 13.45 Sofiino
vítězství 15.45 Percy Jackson: Moře nestvůr, fantasy
film (USA, 2012) 18.05 Báječní sousedé, komedie
(N, 2013) 20.00 Beznadějný trouba, komedie
(USA, 2011) 22.05 Poslední gang, akční film (Fr.,
2007) 0.40 Návrat do Cold Mountain

úterý 14. listopadu 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.50 Po stopách hvězd 10.15
Pozor, vizita! 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 13. komnata Michaela Kocába
14.25 Zázračný lékař
14.45 Šance
15.55 To je vražda, napsala VI
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 Vyprávěj
20.55 Hlava rodiny
21.40 Hercule Poirot
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Ve jménu vlasti V
23.30 Profil zločinu V
0.15 AZ-kvíz
0.40 Banánové rybičky

5.55
8.45
9.00
10.00
10.55
11.45
12.00
12.30
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.20
1.50
2.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3341)
Specialisté (21)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem (22)
Ordinace v růžové zahradě 2 (85)
Mentalista (4, 5)
Kriminálka Miami VII (18)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3342)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (770)
Víkend
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (6)
Vražedná čísla V (9)
Mentalista (4, 5)
Kriminálka Miami VII (18)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (5)

Prima
6.20
6.50
7.20
8.10
8.45
9.10
10.15
12.15
12.25
13.30
14.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.00
1.00
2.00
3.00
4.30

Ninjago VII (2)
Ben 10
M.A.S.H (179)
M.A.S.H (180)
M.A.S.H (181)
Jake a Tlusťoch (11)
Rosamunde Pilcherová: Až na
konec světa
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (12)
Policie Hamburk VII (23)
Komisař Rex VI (5, 6)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (57)
Mordparta (1)
TOP STAR magazín
Policie v akci
Komisař Rex VI (5)
Komisař Rex VI (6)
Rosamunde Pilcherová: Až na
konec světa
Policie Hamburk VII (23)

Nova Cinema
5.20 O statečném krejčíkovi 6.25 Mentalista (2, 3)
8.00 Velká rána 9.30 Spider-Man 2 12.15 Vůně ženy
15.25 Zvonilka a tvor Netvor 16.45 Hlava rodiny 2:
Tatínek, nebo dědeček? 18.40 Slavnosti sněženek
20.00 Rychlejší než smrt, western (USA/Jap., 1995)
22.05 London, romantické drama (USA/VB, 2006)
23.50 Nezvratný osud 3, horor (N/USA, 2006)

Prima cool
10.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. III (19) 11.10
Top Gear XXIII 12.25 Futurama II (1) 12.55 Simpsonovi XVII (7-10) 14.50 Teorie velkého třesku III
(17, 18) 15.45 Futurama II (2) 16.10 Hvězdná brána II
(15) 17.05 Top Gear XXIII 18.20 Simpsonovi XVII (11-14)
20.15 Top Gear speciál: Nejlepší závody (3) 21.25
Teorie velkého třesku III (19, 20) 22.20 Partička
23.00 Mistr popravčí (8) 0.10 Partička 0.50 Alias II

Prima Max
8.10 Ninjago VII (2) 8.40 Ben 10 8.50 Zpravodajství
FTV Prima 10.30 Siska VII (7), krimiseriál (N, 2006)
11.50 Mňam aneb Prima vařečka 12.25 Siska VII (8),
krimiseriál (N, 2007) 13.45 Báječní sousedé, komedie (N, 2013) 15.45 Beznadějný trouba, komedie
(USA, 2011) 17.40 Divná sešlost, komedie (USA,
2006) 20.00 Kmotr II, drama (USA, 1974) 0.20
Unesená, thriller (USA, 2008)

středa 15. listopadu 2017
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.45 Postřehy odjinud 9.55
Příběhy slavných... Eugen Jegorov
10.45 Vyprávěj 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 13. komnata Jaroslava Hutky
14.30 Lázně
15.00 Šance
15.50 To je vražda, napsala VI
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Vraždy v kruhu
21.20 Sanitka 2 (12/13)
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Columbo
23.30 Kriminalista
0.30 AZ-kvíz
1.00 Máte slovo s M. Jílkovou

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.40
10.55
11.45
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35
22.50
23.45
0.35
2.05
2.55
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3342)
Ordinace v růžové zahradě 2 (770)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (86)
Mentalista (6, 7)
Kriminálka Miami VII (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3343)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Mise nový domov
Okresní přebor (9, 10)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (7)
Vražedná čísla V (10)
Mentalista (6, 7)
Kriminálka Miami VII (19)
Krok za krokem (22)
Co na to Češi

Prima
6.30
6.55
7.30
8.15
8.55
9.25
10.30
12.15
12.25
13.30
14.30
15.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.45
23.55
0.55
1.55
2.55
4.20

Ninjago VII (3)
Ben 10
M.A.S.H (181)
M.A.S.H (182)
M.A.S.H (183)
Jake a Tlusťoch (12)
Rosamunde Pilcherová: Ráj snů
Romantický film (N, 2002)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (13)
Policie Hamburk VII (24)
Komisař Rex VI (7)
Komisař Rex VI (8)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (54)
Show Jana Krause
Já, Kajínek
Policie v akci
Komisař Rex VI (7)
Komisař Rex VI (8)
Rosamunde Pilcherová: Ráj snů
Policie Hamburk VII (24)

Nova Cinema
5.30 Zvonilka a tvor Netvor 6.40 Mentalista (4, 5)
8.20 Pohřešovaní (9-11) 11.20 Vůně ženy 14.30
Hlava rodiny 2: Tatínek, nebo dědeček? 16.25
Pohádky na dobrou noc 18.10 Píseň pro nevěstu,
hudební komedie (USA, 1998) 20.00 Gejša, romantický film (USA, 2005) 22.45 (K)lamač srdcí,
romantický film (Fr., 2010) 0.35 London

Prima cool
10.10 Námořní vyšetřovací služba L. A. III (20) 11.10
Top Gear speciál: Nejlepší závody (3) 12.25
Futurama II (2) 12.55 Simpsonovi XVII (11-14) 14.55
Teorie velkého třesku III (19, 20) 15.50 Futurama II
(3) 16.10 Hvězdná brána II (16) 17.10 Top Gear XXIII
18.20 Simpsonovi XVII (15-18) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII (2) 21.25 Teorie velkého třesku III (21, 22) 22.20 Partička 23.05 Cesty k úspěchu

Prima Max
8.40 Ninjago VII (3) 9.10 Ben 10 9.25 Zpravodajství
FTV Prima 11.00 Siska VII (8) 12.20 Mňam aneb
Prima vařečka 12.55 Siska VII (9), krimiseriál
(N, 2007) 14.15 Divná sešlost, komedie (USA, 2006)
16.40 Práče, válečný film (ČR, 1960) 18.10 Ztracena
v Kolumbii, thriller (USA, 2015) 20.00 Sherlock:
Prázdný pohřebák (1/3), krimifilm (VB, 2013) 21.55
Rocky, drama (USA, 1976) 0.30 Unesená

čtvrtek 16. listopadu 2017
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
VI 9.45 Lázně 10.15 Přísahám a slibuji
(4/4) 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 13. komnata Svatopluka Karáska
14.30 Šance
15.35 To je vražda, napsala VI
16.25 Polopatě
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 Vyprávěj
20.55 Setkání s hvězdou: Vilma Cibulková
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
22.25 Šťastné údolí II (4/6)
23.20 Taggart
0.10 AZ-kvíz
0.35 Banánové rybičky
1.05 Objektiv
1.35 Toulavá kamera

5.55
8.30
8.45
9.45
10.55
11.45
12.00
12.35
12.55
14.10
15.55
16.57
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.30
22.10
0.00
1.35
2.15
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3343)
Mise nový domov
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem II (2)
Ordinace v růžové zahradě 2 (87)
Mentalista (8, 9)
Kriminálka Miami VII (20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3344)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (771)
Prásk!
Unesená
Thriller (USA, 2012)
Mentalista (8, 9)
Kriminálka Miami VII (20)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (6)
Krok za krokem II (1)

Prima
6.25
6.50
7.25
8.10
8.50
9.15
10.15
12.15
12.25
13.30
14.30
16.35
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.55
0.50
2.55
4.25

Ninjago VII (4)
Ben 10
M.A.S.H (183)
M.A.S.H (184)
M.A.S.H (185)
Jake a Tlusťoch (13)
Rosamunde Pilcherová: Padající
hvězda
Romantický film (N, 2002)
Polední zprávy
Jake a Tlusťoch (14)
Policie Hamburk VII (25)
Komisař Rex VI (9, 10)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Ohnivý kuře II (58)
Prima Partička
Take me out
Policie v akci
Komisař Rex VI (9, 10)
Rosamunde Pilcherová: Padající
hvězda
Policie Hamburk VII (25)

Nova Cinema
5.10 Pohřešovaní (10, 11) 6.45 Mentalista (6, 7) 8.30
Frankenweenie: Domácí mazlíček 10.00 Píseň pro
nevěstu 12.15 Hlava státu 14.15 Gejša, romantický
film (USA, 2005) 16.55 Skleněné peklo, katastrofický film (USA, 1974) 20.00 Námořní vyšetřovací
služba VII (20, 21), krimiseriál (USA, 2009) 21.55
Zelenáč, krimifilm (USA, 1990) 0.10 (K)lamač srdcí

Prima cool
10.30 Námořní vyšetřovací služba L. A. III (21) 11.25
Námořní vyšetřovací služba L. A. VIII (2) 12.25
Futurama II (3) 12.55 Simpsonovi XVII (15-18) 14.50
Teorie velkého třesku III (21, 22) 15.45 Futurama II (4)
16.05 Hvězdná brána II (17) 17.05 Top Gear XXIII 18.20
Simpsonovi XVII (19-22) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie
velkého třesku III (23) 21.50 Teorie velkého třesku IV
(1) 22.20 Dvojitý zásah 0.35 Nazí a vystrašení (5)

Prima Max
8.40 Ninjago VII (4) 9.10 Ben 10 9.25 Zpravodajství
FTV Prima 11.00 Siska VII (9) 12.20 Mňam aneb
Prima vařečka 12.55 Siska VII (10) 14.15 Ztracena
v Kolumbii 16.10 Sherlock: Prázdný pohřebák (1/3),
krimifilm (VB, 2013) 18.05 Veterinář vyšetřuje:
Stará kletba, krimifilm (N, 2014) 20.00 Vrať se do
hrobu!, komedie (ČR, 1989) 22.10 Deník nymfomanky, drama (Šp., 2008) 0.20 Rocky

pátek 17. listopadu 2017
NOVA

ČT1
6.00

Darounická poudačka. TV adaptace
(ČR, 1964) 7.35 Tenký led. Rodinný
film (ČR, 1985) 8.35 Taková normální
rodinka (3/8) 9.20 O vodě, lásce
a štěstí. Pohádka (ČR, 1981) 10.10
Baron Prášil. Komedie (ČR, 1961) 11.35
Bronzová koruna. Pohádka (ČR, 1997)

12.35 O Šípkové Růžence
Pohádka (ČR, 2006)
13.30 Rodinné trampoty oficiála Tříšky
Komedie (ČR, 1949)
15.05 Anička s lískovými oříšky
Pohádka (ČR, 1993)
16.35 Kolja
Komedie (ČR, 1996)
18.25 Bydlet jako... Velký Gatsby
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
20.00 První republika II (11/13)
20.55 13. komnata Jitky Sedláčkové
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.15 Miroslav Donutil na Žofíně
23.30 Ve jménu vlasti V
0.25 Hlava rodiny
1.05 Bolkoviny
2.00 Banánové rybičky

5.55
6.15
7.25
9.10
11.05
12.30
14.00
15.50
17.30
18.30
19.30
20.20
22.20
0.35
2.35

Oggy a Škodíci V
Dumbo
Animovaný film (USA, 1941)
Sněhová královna
Pohádka (N, 2014)
Rumburak
Pohádka (ČR, 1984)
Hop – a je tu lidoop
Komedie (ČR, 1977)
Cesta do hlubin študákovy duše
Komedie (ČR, 1939)
Chceš mě, chci tě
Romantická komedie (USA, 2009)
Shrek Třetí
Animovaný film (USA, 2007)
Co na to Češi
Ulice (3345)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Něžné vlny
Komedie (ČR, 2013)
Neznámý
Koprodukční film
(USA/VB/N/Fr., 2011)
Tahle země není pro starý
Krimifilm (USA, 2007)
Námořní vyšetřovací služba: New
Orleans II (7)

Prima
6.30
6.55
7.15
9.10
10.45
12.55
14.50
16.50
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.40
0.45
1.45
3.45

Ninjago VII (5)
Ben 10
Příběh o Zoufálkovi
Anim. pohádka (USA, 2008)
Práče
Válečný film (ČR, 1960)
Holky z porcelánu
Komedie (ČR, 1974)
Příště budeme chytřejší,
staroušku!
Filmová komedie (ČR, 1982)
Copak je to za vojáka...
Komedie (ČR, 1987)
Policie v akci
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divošky
TOP STAR
Perfect Days
Komedie (ČR, 2011)
Bílá horečka
Thriller (USA, 2013)
Policie v akci
Holky z porcelánu
Komedie (ČR, 1974)
Příště budeme chytřejší,
staroušku!

Nova Cinema
5.30 Nová cestománie 5.55 Píseň pro nevěstu 7.35
Hlava státu 9.15 Mentalista (8, 9) 11.20 O statečném
krejčíkovi 12.25 Herbie jede rallye 14.50 Námořní
vyšetřovací služba VII (20, 21) 16.35 Fantom
Morrisvillu 18.20 Pan Magor 20.00 Za plotem
21.30 Nebezpečná zásilka, romantická komedie
(USA, 1998) 23.10 Unesená 0.50 Zelenáč

Prima cool
7.50 Hvězdná brána II (17) 9.05 Top Gear XXIII
10.20 Námořní vyšetřovací služba L. A. III (22) 11.20
Autosalon 12.25 Futurama II (4) 12.55 Simpsonovi
XVII (19-22) 14.50 Teorie velkého třesku III (23)
15.20 Teorie velkého třesku IV (1) 15.45 Futurama II
(5) 16.10 Hvězdná brána II (18) 17.05 Top Gear
2008 18.20 Simpsonovi XVIII (1-4) 20.15 Barbar
Conan 22.55 Ptačí teror 0.45 Nazí a vystrašení (6)

Prima Max
8.15 Ninjago VII (5) 8.45 Ben 10 9.00 Zpravodajství
FTV Prima 10.35 Siska VII (10) 11.55 Mňam aneb
Prima vařečka 12.30 Siska VII (11) 13.50 Veterinář
vyšetřuje: Stará kletba, krimifilm (N, 2014) 15.50
Beznadějný trouba, komedie (USA, 2011) 17.45
Cvokař, komedie (USA, 2009) 20.00 Pověste je
vysoko, western (USA, 1968) 22.25 Dvojitý zásah,
akční film (USA, 1991) 0.50 Deník nymfomanky

Česká republika
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Nejšťastnější Brežněv? V Poličce
rotu, nikoliv však za vojáky, ale na lov vysoké zvěře. „Vzpomínám, jak jsem jako
vojín Brežněvovi s jeho loveckým doprovodem otvíral v údolí Bukového potoka
průchod zátarasem. Prošel kolem mě v gumových holínkách, oblečen v jakési ‚modráky‘, loveckou pušku přes rameno a měl
nezapomenutelné husté obočí. V zákrutě
lesa pak mizeli směrem k demarkační

čáře,“ vzpomíná Zdeněk
Kolář, který zde tehdy
sloužil. Říká se, že Brežněv neměl rád konflikty
a se svolením k vyslání
vojska do ČSSR se dlouho rozhodoval. Nakonec však se zásahem
souhlasil, stejně jako s vpádem ruských sil
do Afghánistánu o 11 let později.

INZERCE

z naší

ZÁBLESK
HISTORIE

PÁ SO NE

KVĚTÁK
1 ks

HUSA*
mražená
cena za 1 kg

3

MAX.

POMERANČE
balené
1 kg

BALENÍ

osoba/den

AK

AK

18,90

CE

CE

19,90
34,90�

24,90�

-42%

79,90

-24%

TAVENÝ SÝR APETITO
smetanový, se šunkou,
s hermelínem
150 g

MAX.

5

100 g 16,60 Kč

BALENÍ

osoba/den

MAX.
MAX.

ks

-32%

KÁVA JACOBS VELVET
instantní | 200 g

12

100 g 43,95 Kč

ks

osoba/den

ks

osoba/den

AK

8,80

CENA BEZ PENNY KARTY

-45%

10,
10 90

Chybí vám
táta dobroděj?

87,90

CE

10,90�

15

osoba/den

CE

5,90

MARGOT
100 g
MAX.

20

24,90
36,90�

OVOCNÝ JOGURT FLORIAN
2,3 % tuku, různé druhy
150 g | 100 g 3,93 Kč

AK

AK

ks

CE

10

osoba/den

89,90

-19%

/

189,-�

-53%

Sbírejte body za nákupy a získejte
plyšové medvídky již od 29,90 Kč!
1 bod dostanete za 200 Kč nákupu.
Body za své nákupy můžete získat od 12. 10. 2017 do 17. 12. 2017. Získané body lze uplatnit
od 12. 10. 2017 do 31. 12. 2017 nebo do vyprodání a vydání zásob v jednotlivých
prodejnách Penny Market s.r.o. Více na www.penny.cz.

dejte domov celé medvědí rodině
100 g 2,38 Kč

11,90
22,90�

-48%

15

ks

osoba/den

ZUBNÍ PASTA SENSODYNE, PARODONTAX*
Advanced Clean, Ultra Clean, Whitening
75 ml | 100 ml 99,87/73,20 Kč

AK

29,90

CE

AK

OLEJ VEGETOL GOLD
1l
MAX.

ZÁTKOVY VAJEČNÉ TĚSTOVINY
různé druhy | 500 g

CE

zil v květnu do Poličky ve východních Čechách, kde s velením oslavoval konec války v tehdejším hotelu Lichtág. Když se
o 20 let později náhodou objevila z tohoto
„nejšťastnějšího dne“ fotografie, poslali ji
občané Poličky tehdy do Moskvy a Brežněv si s obcí nadšeně dopisoval, Polička
byla díky otištěným dopisům v listu Pravda známá po celém SSSR. Brzy nato se rozjela iniciativa mít na hotelu pamětní desku,
nakonec se ale objevila na obecním úřadě.
Důvodem byl zřejmě fakt, že se hotelu začalo říkat poněkud pejorativně „U Brežněva,“ a možná i to, že mít Brežněvovu desku na hospodě není zrovna důstojné.
Nejvyšší státník SSSR miloval auta,
ženy i lov a Československo navštívil ještě
mnohokrát. Z oficiálních sjezdů si ale rád
odskočil s loveckou puškou na sever
Čech. Na podzim 1963 se vydal na Karlovarsko do vesničky Jelení ukryté uprostřed
krušnohorských lesů. Přijel na pohraniční

ČT

OD ČTVRTKA DO NEDĚLE 9. 11. – 12. 11. 2017

VEPŘOVÁ KÝTA*
bez kosti, ve vakuu
cena za 1 kg

Legendární snímek. Československý prezident Gustáv Husák vítá
Brežněva v Praze. FOTO | ARCHIV MAFRA

PLATÍ:

akční nabídky

JOSEF HORA
ČR | Ta věta zní v historickém kontextu
jako provokace, ale někdejší generální tajemník Komunistické strany SSSR Leonid Brežněv ji skutečně napsal do své autobiografie Malá země. „Nejšťastnější den
jsem prožil v Československu,“ uvedl
vůdce, který vládl Sovětskému svazu
18 let, nejdéle po Stalinovi.
Ne, Brežněv se touto poznámkou nevracel k okupaci Československa v srpnu
1968, ale k roku 1945, kdy coby 40letý voják poprvé zavítal do naší země. Jako náčelník politického oddělení 18. armády dora-

Ke konci života na tom byl Leonid
Brežněv se zdravím špatně a místo něj
už vládli jiní. Legendární se stala nehoda
během Brežněvova pohřbu v Moskvě.
Rakev vyklouzla pohřebním asistentům
z popruhů a ztěžka spadla do vykopané
jámy. To vše před zraky milionů
diváků v přímém přenosu.

MAX.

Muž, který vydal příkaz
k okupaci Československa
v roce 1968, podle svých
vzpomínek strávil v naší
zemi svůj „nejšťastnější
den“. Je to jeden z paradoxů
života Leonida Brežněva,
od jehož úmrtí uplynulo
10. listopadu 35 let.

49,90�

-40%

od

54,90

Chyby v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny 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 jedinečná nabídka 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, 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., (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné. Přijímáme:
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Květoslava Kolejová (44)

Pracuje jako provozní
úklidové firmy. Bydlí
v Kolíně. Je „šťastně“
rozvedená, ale zadaná
již čtvrtým rokem. Má
tři dcery a nyní chystá
svatbu pro nejstarší z
nich, nejmladší je teprve deset let. Pokud vyhraje, část výhry věnuje dceři na
svatbu a zbytek peněz rozdělí mezi děti.
Mezi její oblíbená jídla patří vepřo knedlo zelo, ale má ráda vše, v jídle není vybíravá. Těší se na dobrou zábavu.

Úterý: Barbora Kosinová (21)

Musela studium oboru
laboratorní asistent načas přerušit, aby se
mohla postarat o maminku, nyní se do školy vrací. Pracuje brigádně jako obsluha
čerpací stanice. Má čtvrt roku po svatbě, děti nemají, ale snaží se o ně. Doma
v Kouřimi jim dělají společnost pes a
kocour. Kdyby vyhrála, peníze by utratila za líbánky. Nesnáší žemlovku, rýžový nákyp a buřtguláš. Nikdy by nesnědla koprovku nebo kulajdu.

Středa: Iveta Charvátová (31)

Pracuje jako kalkulantka ve firmě na plastová okna. Má osmiletou dceru a žije s přítelem v Kutné Hoře. Pokud vyhraje, peníze použije na rodinný výlet
a na úhradu dluhů, kterých má prý docela dost. Má ráda těstoviny, maso, rýži,
koprovku a zeleninu. Nesnáší houby a
meloun. Nikdy by nesnědla mořské plody, vnitřnosti, dršťkovou polévku a tlusté maso. Při stolování jí vadí špinavé nádobí, kouření, vlasy a mouchy.

Čtvrtek: Jaroslav Kolář (22)

Žije s přítelkyní a jejím synem v Kutné
Hoře. Živí se jako
řidič. Pokud by vyhrál, peníze by investoval do svatby s partnerkou, se kterou se v závěru svého večera před kamerami zasnoubí. Rád opravuje auta, jezdí na kole
a podniká s přítelkyní různé výlety.
Mezi jeho oblíbená jídla patří mořské
plody, krevety a chobotnice.

Pátek: Lucie Červenková (38)

Je vdaná, má dceru a
ročního syna, s nímž
je na mateřské dovolené. Rodina obývá pěkný dům v Kolíně.
Ráda pracuje na zahradě a s manželem jezdí
na motorce. Mezi její oblíbená jídla patří hovězí tatarák. Není nijak vybíravá,
ale nikdy by nesnědla červa. Těší se na
nový velký zážitek.

Česká republika

Jídlo a zásnuby
Pořadu Prostřeno! se
zúčastní čtyři ženy a
jediný muž. Ve středních
Čechách řeší jeho vztah,
ale i superpotraviny.
ČR | Středočeši se u prostřeného stolu
utkají o hlavní výhru 60 tisíc i o dalších
30 tisíc od televizních diváků. Prostřeno! na Primě bude tentokrát i o superpotravinách, protože to je úkol týdne.
Květa, provozní v úklidové firmě, je
zkušená hospodyně, svůj pondělní večer by mohla dobře zvládnout. Jenže sýrový předkrm nechutná Ivetě, které, jak
se v týdnu ukáže, nechutná skoro nic.
Originální zábavou měla být projížďka
po Labi na motorovém gumovém člunu. Motor se ale zadřel, a tak Květin přítel musí napnout svaly a na vratkém plavidle zaveslovat.
Úterní hostitelka Barbora říká, že s
manželem jsou takoví „kocourovi sluhové“. Je to vidět na neuklizené podlaze,
soupeři si všimnou rozházeného steliva,
granulí i chlupů domácího miláčka.
Půvabná Iveta se netají tím, že potřebuje splatit své dluhy. U ostatních se
často tváří, že jí nic nechutná, a případ-

né soupeře si pěkně hlídá. Ale štěstěnu
má na své straně. I ve středu, kdy jako
hlavní chod servíruje tři řízky z krůtího
masa a dvou druhů vepřového s odlehčenou verzí salátu. Iveta má ze svého výkonu dobrou náladu, i když její zábava
– hra s metáním šlehačky – třeba pro Lucii zase až tak velká legrace není.
Fleky na krku Jaroslava dámy zajímají. Čtvrteční hostitel se netají tím, že si
občas v hospůdce přihne, pak se popere
a toto je pozůstatek z bitek. Ale také
jsou to důkazy lásky od jeho přítelkyně,
kterou miluje. Dokonce tak, že ji v závěru večera požádá o ruku! Už má připravený prstýnek. Právě kvůli chystané
svatbě by chtěl vyhrát.

„Očekávám trošku nervozity podle
toho, kdo se sejde u stolu,“ říká před natáčením Lucie, kadeřnice na mateřské
dovolené. Její obavy se potvrdí, protože
to, co se dozví při svém pátečním večeru, vyrazí dech nejen jí. Místo důstojného finále všem spadne brada. Přesto soupeře čeká zajímavá zábava. Další projížďka – tentokrát na motorkách.
Dívejte se na Prostřeno! od začátku
do konce. Diváci mají navíc šanci napravit velkou nespravedlnost. A k tomu i
možnost sami za své bodování vyhrát
pět tisíc korun! Sledujte Prostřeno! od
pondělí do pátku v 17.50 a hlasujte.

Pod poklicemi je výhra 60 tisíc korun. Vyhraje ten nejlepší?

FOTO | FTV PRIMA

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Uzený losos s křenovou pastou, rajčatový toust
Ingredience: uzený losos, křen, žervé,
rajčata, bageta, olivový olej, bazalka,
sůl, pepř. Postup: Křen a žervé smícháme dohromady, osolíme, opepříme a
dáme na talíř s plátky uzeného lososa.
Rajčata nakrájíme na kostičky, přidáme

bazalku, sůl a pepř. Bagetu nakrájíme
na tousty a opečeme v troubě, poklademe rajčaty.
Dýňová polévka
Ingredience: muškátová dýně, 1 až 2 cibule, 250 ml smetany, muškátový oříšek, sůl, pepř. Postup: Cibuli osmažíme na másle dozlatova, poté přidáme
očištěnou a pokrájenou dýni na kostičky, orestujeme, ochutíme solí a pepřem
a zalijeme vodou. Když je dýně měkká,
rozmixujeme ji tyčovým mixerem, do-

chutíme muškátovým oříškem, přidáme
smetanu, už nevaříme a úplně nakonec
do teplé polévky přidáme lžíci másla.

Hrachové pyré s lososem a glazovanou zeleninou
Ingredience: 1 kg hrášku, 4 střední cibule, 1 kg lososa, máslo, mrkev, celer,
petržel, tymián, sůl, pepř. Postup – hrachové pyré: Cibuli orestujeme v hrnci,

zalijeme vývarem, přidáme hrášek a rozmixujeme na pyré. Až bude hrášek doměkka, přepasírujeme, aby bylo vše
pěkně hladké. Dochutíme solí a pepřem, přidáme máslo. Losos: Na pánvi
rozpustíme máslo, filety opečeme kůží
dolů, přidáme rozmarýn, tymián a česnek. Vše vložíme do trouby a pečeme
čtvrt hodiny na 200 °C. Glazovaná zelenina: Mrkev, celer a petržel oloupeme
a nakrájíme na malé kostičky. Vložíme
na rozpálenou pánev, přidáme máslo,
sůl a pepř. Až bude zelenina uvařená na
skus, vyndáme ji z pánve a podlijeme
vývarem. Přidáme máslo a vyšleháme
omáčku, kterou polijeme zeleninu.
Dezert: Sladká tečka
Ingredience: 1,5 másla, 1,5 hrnku cukru, 5 vajec, 3 hrnky polohrubé mouky,
1 hrnek mléka, mandlové aroma. Máslový krém: 2 vanilkové pudinky, 1/2 l
mléka, 2 másla, 100 g cukru krupice, kakao na tmavý krém. Postup – těsto:
Žloutky s cukrem, extraktem a máslem
vyšleháme mixérem do hladkého krému, trvá to asi osm minut. Bílky ušleháme na tuhý sníh. Do krému vyšleháme
mléko a mouku s kypřicím práškem.
Jemně zašleháme bílkový sníh. Dáme
do formy a pečeme na 180 °C dozlatova. Krém: Uvaříme dva pudinkové
prášky v mléce. Změklá másla vyšleháme s cukrem a smícháme s pudinkem.

Česká republika

10. listopadu 2017 33

Ostrá tužka napíše 45 tisíc slov
Nejsi žádné ořezávátko,
praví staré rčení.
Afroameričan Andrew
Jackson Beard rozhodně
nebyl a před 120 lety si
ořezávátko patentoval.
JOSEF HORA
ČR | Vynález tužky někdy v 16. století
dal lidem do ruky i jednu velkou starost
– jak tupé „psadlo“ naostřit. Několik století se k tomu používal nůž, tuhy se lámaly, prsty krvácely a výsledek na konci pracného a nudného procesu byl nevalný. Svět čekal na vynález zvaný ořezávátko. Dočkal se až v 19. století.

Andrew J. Beard byl do svých patnácti otrokem, pak se dal na dráhu
vynálezce. Na snímku dole mechanismus stolního ořezávátka s frézami.
Před 120 lety, 23. listopadu 1897, si
ho nechal patentovat Afroameričan Andrew Jackson Beard a začala jeho sériová výroba. To už bylo ořezávátko celkem známé, za jeho původní vynálezce
jsou ale považováni Francouzi. „Prvním vynálezcem byl Bernard Lassimone, který si jej pod číslem 2444 nechal
patentovat už v roce 1828 ve Francii,“
říká Petra Kališová Václavíková, která
disponuje největší sbírkou těchto strojků v Česku a čtvrtou největší na světě.
Prvním ořezávátkem byl strojek
s ozubenými kolečky. Příruční se pak
zrodilo o několik let později v dílně jiného Francouze, Therryho des Estwaux.
V následujících letech vznikly desítky
dalších mechanických přístrojů, které
fungovaly na třech principech: Broušení smirkovým papírem, ořezávání pomocí jedné nebo více čepelí či frézování ocelovými frézami. U prvního typu
se točilo kličkou, přístroj otáčel tužku v
něm vloženou, ostřil ji kotouč se smirkovým papírem. Druhý princip byl strojek
se dvěma válcovitými frézami se spirá-

lovým ostřím, které kroužily tzv. planetovým pohybem. Zatímco tužka se nepohybovala, frézy rotovaly kolem ní a zároveň se otáčely kolem své osy – stejně
jako planety, které se točí kolem Slunce. Čepele pak známe třeba z dnešních
klasických ořezávátek. „Dodnes se princip nijak nezměnil,“ dodává sběratelka.
Českou výrobou se zabývá společnost
INZERCE

Mikov Mikulášovice, od roku 1950 se
ořezávátka stala přidruženou výrobou
zbrojovky Sellier&Bellot, nejstarší strojírenské firmy v Česku. S lepší kvalitou
tužek a ořezávátek rostla „psatelnost“.
Dnešní tužky mají mnohem užší tuhu,
lze je naostřit průměrně 17náctkrát, jedna udělá čáru dlouhou 56 kilometrů
nebo s ní lze napsat 45 tisíc slov.

Prodej
III. etapy
zahájen

•
•
•
•

733 622 922
www.rezidenceveselska.cz

byty 1+kk – 4+kk
5 min na metro
mateřská školka součástí projektu
v blízkosti OC Letňany

Buďte mezi prvními kupujícími!
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Polévky s vůní dálek
V chladných dnech zahřejí nejen klasické české polévky, ale i ty cizokrajné
5plus2
■ V KUCHYNI

Indonéská kuřecí
polévka Soto ayam

Zeleninová polévka s rybou

Potřebujeme: 400 g vařených kuřecích prsou, 2 kusy uvařeného čínského zelí, 50 g sójových
klíčků, smažené tofu na kostičky, 4 vařená křepelčí vajíčka, 4 hrsti vařených rýžových nudlí,
svazek koriandru. Základ na polévku – 6 najemno nakrájených šalotek, 2 stroužky česneku,
1 polévkovou lžíci (PL) nakrájeného zázvoru, 1/4 PL koriandrového semene, 0,5 l kuřecího vývaru,
0,5 l kokosového mléka. Postup: V hrnci orestujeme šalotku, česnek, zázvor a koriandrová
semena a poté přisypeme kurkumu. Promícháme o podlijeme kuřecím vývarem. Základ pomalu
provaříme 15 minut. Poté promixujeme tyčovým mixérem v jemně krémovou polévku, kterou
ještě zjemníme kokosovým mlékem. Osolíme a můžeme přidat nakrájenou chilli papričku.
Servírování: Do misky nalijeme 1 naběračku polévky, postupně přidáme nakrájená vařená kuřecí
prsa, bok choy, sójové klíčky, rýžové nudle, smažené tofu, rozkrojená křepelčí vejce. Polévku Soto
ayam ozdobíme čerstvým koriandrem, smaženou šalotkou.
ZDENĚK KŘÍŽEK, ŠÉFKUCHAŘ

Indická dýňová polévka s kurkumou a zázvorem
Potřebujeme: 1/2 velké máslové dýně, 3 lžíce olivového oleje, 6 stroužků česneku,
4 cm tlustého kousku zázvoru, 1/2-1 litr zeleninového vývaru, 2 lžičky mleté kurkumy, 1 lžičku
mletého římského kmínu, 2 lžičky sušených drcených chilli papriček, sůl, čerstvě namletý pepř,
4 lžíce zakysané smetany light nebo bílého jogurtu, hrst čerstvého koriandru.
Postup: V hrnci rozehřejeme olej, přidáme oloupané a nakrájené stroužky česneku a osmahneme.
Po chvíli přidáme na kostičky nakrájenou dýni a chilli papričky a vše ještě osmahneme. Zalijeme
horkým vývarem a dusíme doměkka. Rozmixujeme tyčovým mixérem do hladké směsi a ochutíme
kurkumou, římským kmínem, solí a pepřem a ještě krátce povaříme. Podáváme s jogurtem,
zakysanou smetanou a čerstvým koriandrem.
DAGMAR HEŘTOVÁ, TASTEJOURNEY.CZ

Potřebujeme: 1/4 květáku, 1 mrkev, 1 malou kedlubnu, 50 g másla, 1 malou cibuli, 1 stroužek
česneku, 2 lžičky rajčatového protlaku, 1 l zeleninového vývaru, 400 g oblíbené ryby,
100 g zeleného hrášku, kedlubnovou nať, čerstvou petržel. Postup: Zeleninu omyjeme
a očistíme, květák rozebereme na malé růžičky, mrkev a kedlubnu pokrájíme na menší kousky.
Na másle orestujeme na kostičky nakrájenou cibuli a česnek, přisypeme zeleninu a krátce
opečeme. Přidáme protlak a zalijeme zeleninovým vývarem. Povaříme 20 minut. Rybu
nakrájíme na menší kousky nebo proužky, osolíme, opepříme, vložíme do polévky s hráškem
a ještě sedm minut povaříme. Polévku posypeme nasekanou kedlubnovou natí a petrželkou.

Italský jemný krém z hrášku
a šalotky podle Romana Pauluse
Potřebujeme: 100 g másla, 50 g pórku, 30 g šalotky,
500 g hrášku (čerstvého i mraženého), lžičku cukru,
1 litr zeleninového nebo kuřecího vývaru, 100 ml smetany,
100 ml mascarpone, pancettu, sůl.
Postup: V hrnci si rozpustíme máslo, orestujeme na něm
najemno nakrájenou šalotku a pórek, a to tak, aby zůstaly
světlé. Přidáme hrášek a trochu cukru, ještě krátce zarestujeme a podlijeme vývarem.
Vaříme pouze krátce, 10 až 15 minut, aby hrášek neztratil barvu. Nakonec přidáme smetanu
a mascarpone, rozmixujeme kuchyňským mixérem a přecedíme přes jemné sítko.
V případě potřeby dochutíme. Podáváme například s celým hráškem, ledovým salátem
orestovaným na másle a křupavým plátkem pancetty. Zdroj receptů: lidovky.cz a iDNES.cz

INZERCE

Denně tankování a čerstvý nákup!

Bageta
francouzská

1 ks, 115 g
100 g = 5,13 Kč

Další čerpací stanice Shell a BILLA stop & shop najdete na:
www.billa.cz | www.shell.cz

5

90

Mattoni
ochucená

1,5 l, více druhů
1 l = 14,60 Kč

PRAHA, Průmyslová

PRAHA, Malešická

Tyčinka
Snickers, Twix,
Bounty
od 50 g
100 g = od 22,63 Kč

12

90

7 Days
Bake Rolls
80 g, více druhů
100 g = 21,13 Kč

16

90

21

90

Staropramen
Smíchov

0,5 l, plech
1 l = 31,80 Kč

15

90

Nabídka platí od středy 8. listopadu do úterý 21. listopadu 2017.

HLEDÁME ŘIDIČE
SKUPINY D
Dopravní společnost
DATA AUTOTRANS

hledá nové řidiče sk. D
Přijmeme spolehlivé,

seriozní a odpovědné řidiče
na zahraniční autobusy
(možno i na občasnou výpomoc).

Zajišťujeme jak vnitrostátní
dopravu, pravidelné linky, výlety
po ČR i zahraničí a vícedenní
okruhy po Evropě.

koupíme jednotlivé
knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.

Platové podmínky dle dohody.
Vozový park do tří let.

(pro více než 300 ks)

V případě zájmu volejte

605 054 523
nebo nás kontaktujte
přes naše stránky

www.dataautotrans.cz
NAKUPUJTE
V ON-LINE
BAZARU

Přijedeme

zaPlatíme
odvezeme

Celá ČR

tel. 604 11 44 66
e-mail: arco@antikvariaty.cz
ZA AKČNÍ CENY
SEŽENETE
VŠECHNO PRO
VAŠE DĚTI!

25 %

10. 11. - 12. 11. 2017 SLE VA*

NA KOBERCE

Sleva Vám bude odečtena
čtena na pokladně z celkové částky.

Nabídka platí od 10. 11.. - 12. 11. 2017 nebo do vyprodání
zásob
yp
ve všech prodejnách ASKO
O - NÁBYTEK
K v ČR, včetně nabídky z e-shopu
www.asko.cz. *Nevztahuje
je se na akční zboží z naší reklamy.
Slevy se odečítají z prodejních cen přímo u pokladny
a nelze je kombinovat ani sčítat s dalšími akčními nabídkami.
Platí pouze
ze na nově uzavřené zakázky.

www.asko.cz
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Téma: Varovné
signály kůže
ČR | Lidská kůže je jako kniha, ve které
je vepsáno mnohem víc, než by si člověk pomyslel. Vědci se v ní učí číst
a zjišťují, že jim může prozradit, jakými
chorobami člověk trpí, ale i které mu
hrozí. „I běžné kožní nemoci mohou
ukazovat na vážnější onemocnění. Například hnisavé puchýřky v oblasti stehen a podbřišku, které se šíří, mohou
znamenat nádor v oblasti slinivky břišní. Ztmavnutí kůže v tříslech a podpaží
v některých případech ukazuje i na vnitřní nádor. Projevů je hodně, mnohé na
první pohled i velmi běžné. Je vždy potřeba pátrat po jejich příčinách,“ říká
profesorka Jana Hercogová, přednostka
Dermatovenerologické kliniky 2. LF
UK a Nemocnice Na Bulovce.
Co mohou signalizovat nevyléčitelné bradavice,
padání vlasů, pocení nebo otoky
kolem očí? Nepodceňujete i
vy varovné signály kůže?
Čtěte v novém
vydání týdeníku Téma.
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Vzácný kancionál přežil i požár
LADISLAV VAINDL
ČR | Prácheňský kancionál patří k nejvýznamnějším literárním památkám Klatovska. Letos uplynulo 470 let od jeho
nalezení. „Stalo se to přímo v kostele
svatého Klimenta v Práchni. Za jakých
okolností to bylo, dnes nevíme. Už tehdy byl ale nejspíše zapomenutý a nepoužíval se,“ řekl týdeníku 5plus2 Aleš Červený z horažďovického muzea, kde je
vzácná kniha uložena.
Provází ji i další nejasnosti. Nikdo totiž netuší, z jaké doby přesně pochází.
„Titulní list se nedochoval, dataci proto
neznáme. Jsou dvě hypotézy. Jedna tvrdí, že kancionál pochází z konce 14. století, podle jiné byl vytvořen ve druhé polovině 15. století,“ konstatuje Červený.

Písně latinsky, ale i česky
V každém případě jde o 22 listů plných
textů a notových zápisů církevních skladeb. „Začátek je psaný latinsky na
čtyřech notových linkách. Na konci jsou
písně v češtině a ta poslední už je psána
na pěti notových linkách,“ dodává Červený. Strany nejsou číslované, proto není
jisté, zda na začátku některé nechybějí.

Po objevení bylo dílo na dlouhá léta
uloženo na horažďovické radnici. „Velkou zajímavostí je, že zde bylo umístěno i v roce 1619, kdy město zachvátil
velký požár. To tehdy téměř celé lehlo
popelem. Oheň zničil také městské knihy. S výjimkou Prácheňského kancionálu. Ten katastrofu přečkal,“ uvedla pracovnice muzea Barbora Freund. Během
třicetileté války požár město zachvátil
ještě několikrát. „Je to trochu zázrak, že
se kancionál dochoval do dneška,“ doplňuje Červený. Díky tomu se mohl stát
ozdobou Národopisné výstavy, která se
v roce 1896 uskutečnila v Praze.
V té době začala vznikat první česká
muzea. Jedním z nich bylo i to v Horažďovicích. A tak rukopis z hlavního města neputoval zpět na radnici, ale stal se
součástí sbírky vznikající instituce. „Je
to jedna z nejvzácnějších věcí, které
máme. Jde o exponát, který je pro náš region velmi unikátní,“ dodává Červený.
Kniha nebyla v dobrém stavu. V roce
2009 proto prošla rozsáhlým restaurováním. „Opravu prodělala celá vazba. Jednotlivé strany musely být očištěny. Některé mechanicky, jiné ve vodní lázni.
Předtím se ale zjišťovala stálost barev.
Po osušení se papírovou hmotou doléva-

Kancionál bývá vystavován sporadicky.
FOTO | LADISLAV VAINDL
ly,“ popisuje restaurování Červený. Po
zrestaurování dřevěných desek a kůže
na povrchu odborníci vše svázali stejnou technologií, jako byla ta původní.
„Chyběl hřbet, doplněn byl z jinak barevné kůže, aby se odlišil od původních
částí,“ vysvětluje.
Kniha obsahuje také dva zápisy, které vznikly až po jejím nalezení. První
pochází ze začátku 17. století a stojí v
něm: „Martin Zvoník, z Benešova, byl
zde zvoníkem u kněze Jiříka, na mne laskavého. Anno Domini 1604.“
Druhý je novější. V 18. století se
o něj postaral městský archivář František X. Zvěřina. Text je psaný latinou
a obsahuje tato slova: Cancionale Sancti Clementis di Prachin, tedy Kancionál
svatého Klimenta z Práchně.
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Vaše rodinná drogerie

Dnešní noviny
za jednu SMS ve
vašem mobilu
SMS
ve tvaru

na
tel. číslo

MFD16

jen za

16 Kč

90211

ZA KOLIK SI LETOS
ZALYŽUJETE
Přehled největších českých středisek Strana 7
MLADÁ FRONTA

UPRCHLÍK:
V ČESKU
JSEM DOMA
Rozhovor dne Str. 4

středa 23. 9. 2015

18 Kč

VYSOČINA

Za jízdu na cyklostezkách plaťte,
navrhuje v Jihlavě jejich odpůrce
Na radnici řeší, zda nadále pokračovat
v masivním budování tras pro bicykly

Majitelé škodovek
budou muset do servisu

Foto: Radek Cihla, MAFRA

Skandál koncernu
Volkswagen dopadne
i na české řidiče. Motory s programem na
podvádění při měření
emisí mají i některé
škodovky.
Jan Sůra
redaktor MF DNES
MLADÁ BOLESLAV Pokud máte
škodovku, volkswagen či audi s motorem na naftu a byly vyrobeny v letech 2009–2013, čeká vás s velkou

pravděpodobností nucená návštěva autoservisu.
Velký skandál s podvody při měření emisí z dieselových motorů,
který objevily u vozů koncernu
Volkswagen americké úřady, dorazil i do Česka. Volkswagen včera přiznal, že problém se týká 11 milionů
aut po celém světě, mezi nimi i zatím neupřesněného množství těch,
co jezdí po českých silnicích.
Jsou to vozidla s motorem označovaným koncernem jako EA 189, v
praxi jde o naftové motory o objemu 1,6 a 2,0 litru. Automobilky koncernu teď dávají dohromady seznam všech aut, kterých se závada
na softwaru týká. V Česku půjde například o předchozí modely fabie,

octavie a superbu, ale ne všechny.
„Vědět bychom to měli během
zhruba dvou dnů,“ slibuje Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto, které se
skandál také týká. Z Volkswagenu
nakupuje většinu motorů, které do
svých aut montuje.
Včera nebylo známo, zda nepříjemnosti čekají tisíce, nebo statisíce majitelů aut. Vozy koncernu
Volkswagen jsou v Česku dlouhodobě nejprodávanější a mají až padesátiprocentní podíl na trhu nových
automobilů.
Zatím není jasné, co všechno budou v servisech s auty s takovými
motory dělat. Nejčastěji se mluví o
tom, že bude stačit jen nahrát nový
software. „Technický vývoj skupi-

Fakta
Kterých škodovek
se problém týká:
Jedná se o některé dieselové motory TDI řady EA 189 s objemem 1,6
a 2,0 u starších verzí modelů Škoda Fabia, Roomster, Octavia nebo
Superb.
Celkem jde ve světě o 11 milionů
vozů. Kolik českých majitelů bude
muset do servisu, automobilka Škoda včera neuvedla.
ny Volkswagen intenzivně pracuje
na technickém řešení. Zákazníky
budeme odpovídajícím způsobem
informovat,“ dodal Baláž.

Náklady na takové úpravy vždy
nese automobilka. Volkswagen si
už vyhradil 6,5 miliardy eur na krytí ztrát, akcie za dva dny ztratily čtyřicet procent hodnoty a čím dál
více se mluví o konci šéfa celého
koncernu Martina Winterkorna.
Na rozdíl od jiných svolávacích
akcí ale nemusí řidiči trnout hrůzou, zda je jejich auto bezpečné.
Software, který umožnil ošálit úřady při měření emisí, nemá na bezpečnost žádný vliv. Baláž ujistil, že
všechna nová auta ze Škody Auto
aktuálně už podobný problém nemají.
Celý koncern ale musí řešit především ohrožení pověsti a důvěry zákazníků. I když je otázkou, jak moc

Unie nadiktovala kvóty. Chybí jí ale uprchlíci
Ministři vnitra EU
schválili velkou většinou kvóty na rozdělení dalších 120 tisíc
uprchlíků. Česko, které nesouhlasilo, by se
mělo postarat celkem
až o pět tisíc azylantů.
Luboš Palata
redaktor MF DNES
BRUSEL Evropská unie sáhla včera ke zbrani, kterou v tak důležité
otázce nikdy nepoužila. V hlasová15223

9

771210 116058

ní kvalifikovanou většinou porazila
odpor Česka, Slovenska, Maďarska
a Rumunska proti povinným
kvótám na rozdělení 12O tisíc
uprchlíků. Finsko se zdrželo.
Hořkost očekávané porážky je o
to větší, že se od zbytku visegrádské čtyřky odpojila Varšava, která
odmítla jít do předem prohraného
boje.
„Visegrádská čtyřka přestala dočasně existovat. Polákům nerozumím,“ řekl ministr vnitra Milan
Chovanec. „Je to upatlaná dohoda,
která nebude fungovat,“ dodal a naznačil, že Česko může proti dohodě
podat žalobu u Evropského soudu
v Lucemburku. Slovenský premiér
MF DNES XXVI/223
Předplatné 225 555 566

„V Bruselu byl dnes
poražen zdravý
rozum.“
Milan Chovanec
ministr vnitra

zemí je připraven vynutit si rozhodnutí zcela nezvyklým většinovým
hlasováním. „Je nepřípustné, že by
Evropa dala svým občanům a světu
najevo, že tento problém nedokáže
řešit,“ prohlásil německý ministr
vnitra Thomas de Maiziere.

Fico dokonce uvedl, že „dohodu
Slovensko nebude respektovat“.
Největší tlak na přijetí kvót vyvíjelo Německo, jež je cílem většiny žadatelů o azyl a odhaduje, že letos
jich především z válkou zničené Sýrie přijme až milion. Berlín dával
najevo, že v případě pokračujícího
odporu Česka a dalších několika

Řekové a Italové neregistrují
Paradoxem je, že přijaté kvóty problém neřeší a Německu, alespoň
zpočátku, vůbec neulehčí jeho roli
největšího příjemce azylantů.
Podle včera přijaté dohody se totiž podle kvót budou rozdělovat žadatelé o azyl z takzvaných „hotspotů“ – registračních center v hraničních zemích schengenského prosto-

Cena v zahraničí: Slovensko 1,10 €,
Německo, Rakousko - 1,90 €

ru. Tedy Řecka a Itálie, odkud by
měly další země EU převzít asi 66 tisíc uprchlíků. Jenže běženci, kteří
by se mohli přerozdělovat, nyní
chybí. Itálie a Řecko je totiž poslední měsíce neregistrují, ale posílají
rovnou dál. Pokud se to nezmění,
budou kvóty zcela k ničemu.
Maďarsko, odkud mělo být přemístěno dalších 54 tisíc uprchlíků,
prohlásilo, že „není hraniční zemí
EU“, protože uprchlíci museli projít Řeckem nebo Itálií či Bulharskem, a odmítlo účast na programu. Proto 54 tisíc lidí ponechá Evropská komise v přerozdělovací rezervě, například pro Chorvatsko.
Pokračování na str. 2

lidé řeší právě emise. „Aktuální problémy mohou mít pro koncern
Volkswagen zásadní dopady. Na reputaci, tržby a zisk automobilky mohou být značné, a to nejen na úrovni mateřské společnosti, ale i dceřiných značek,“ míní David Marek
z poradenské společnosti Deloitte.
Problémy Volkswagenu přitom
nejsou dobrou zprávou ani pro českou ekonomiku. Volkswagen a odbyt jeho aut mají totiž na českou
ekonomiku extrémně silný vliv. Jak
na samu Škodu Auto, která je v Česku největší firmou, tak na další výrobce automobilových dílů, kteří
na koncernu VW „vyrostli“ a dodávky tvoří velkou část jejich tržeb.
Pokračování na str. 8

Z domova

Členka vedení
ANO Kleslová
nabídla svou
rezignaci

Strana 6
Navštivte náš zpravodajský
server www.idnes.cz
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Vlastní již několik patentů
Středočeští výzkumníci
prosadili nápady na
světovém trhu a získali
i cenu britské královny.
EVA HAVELKOVÁ
DOLNÍ BŘEŽANY | Původně začínali
ve sklepě pražského paneláku, dnes skupina českých fyziků, optiků a znalců
v oboru jemné mechaniky tvoří výzkumné a vývojové jádro prestižní japonské
firmy Rigaku. Její tuzemská součást, Rigaku Innovative Technologies Europe
(RITE), sídlí v Dolních Břežanech.
Češi se pod japonskou značkou zabývají rentgenovými technologiemi.
V Dolních Břežanech je nejen vyvíjí,
ale rovněž vyrábí a dodává výrobky do
celého světa. Český tým Rigaku vlastní
několik patentů. Největší rozlišení na
světě má například jejich rentgenová kamera, díky níž může člověk rozpoznat
objekty velké asi půl mikrometru, to je
polovina miliontiny milimetru. Tato
středočeská technologie, která je několik let celosvětově nejlepší v oboru a kte-

Malá firma Rigaku vlastní řadu patentů. Jejich rentgenová kamera má nejvyšší prostorové rozlišení na světě.
FOTO | ARCHIV MAFRA
rá se sestavuje v uzavřených superčistých laboratořích, také dala vzniknout
japonskému mikrotomografu. První mikrotomograf v Evropě byl instalován
v Brně, kde Rigaku také zřídilo společnou laboratoř s tamním Vysokým učením technickým.
Mikrotechnologie z Břežan se rovněž

používá k výrobě různých detektorů,
přesných měřičů rentgenového záření,
v biologii, v nanotechnologiích či farmacii. „Sleduje se pomocí ní například
vnitřní obsah pilulek, jestli se látky
v nich nemění v čase a jak je třeba silný
povlak, když se pilulka vyrábí,“ poodhaluje svět regionální firmy jeden z jejích
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Hledáme kolegy na pozice:
• Bezpečnostní
pracovník / pracovnice
pro převoz hotovosti / Praha

Přidejte se k nám!

• příspěvek na pořízení zbrojního průkazu 2.000,- Kč
• příspěvek na ubytování ve výši 50% z ceny
za ubytovnu

• Zpracovatel hotovosti
NaBíZíme PRO OBĚ POZICe:
• mzda až 30.000,- Kč včetně přesčasů
• náborový příspěvek ve výši 16.000,- Kč
• odměna 10.000,- Kč za doporučení nového
zaměstnance
• příspěvek na stravné
• příspěvek na údržbu uniformy
V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat:

e-mail: prace@cz.g4s.com
tel.: +420 283 021 404
www.g4s.cz

g4S cash Solutions (cz), a.s
na košince 2257/9, 180 00 praha 8

zakladatelů a ředitel, sedmdesátiletý odborník v oblasti aplikované fyziky, Ladislav Pína.
Cesta českých vědců pod japonskou
vlajku byla dlouhá. V roce 1989 dostal
Ladislav Pína do ruky dopis od kolegy
z britské Cambridge, aby se podílel na
vývoji speciálního typu rentgenové optiky. „Skutečně ve sklepě paneláku jsme
pak v letech 1991 až 1995 vyvinuli vzorek optiky pro zdroj rentgenového záření s revolučními vlastnostmi.“ říká Ladislav Pína. Později založili čeští vědci
spolu s Angličany v Praze společnost
Reflex a převratný přístroj získal cenu
britské královny za technologický pokrok. Tak začalo dobrodružství převádění vědeckých poznatků do praxe.
V roce 2007 začala hospodářská krize. V důsledku toho začalo mít dosavadní mezinárodní spojenectví trhliny. Skupina českých vědců se jej rozhodla
ukončit a využila nabídky rozvíjet své
dovednosti v nové české pobočce japonské firmy Rigaku vyrábějící rentgenové
přístroje. „České know-how tak zůstalo
pohromadě a s týmem je dodnes. Za rok
budeme mít desáté výročí existence,“
podotkl fyzik Pína.

Praha a okolí
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V Lucerně si zaboxují Kubánci
Také český reprezentant
Jiří Havel se ve výběru
Evropy chystá na svátek
boxu. Poměří se
se slavným jménem:
synovcem Félixe Savóna.
PETR GEJZA
PRAHA | Pražskou Lucernu čeká velkolepý boxerský svátek. Ve středu 22. listopadu dorazí medailisté z mistrovství
Evropy i světa. Jiskřit se bude při souboji reprezentace Kuby s výběrem Evropy. Do ringu nastoupí v hlavním programu i český reprezentant Jiří Havel, který se utká s Erislandym Savónem, úřadujícím světovým šampionem, bronzovým medailistou z olympiády v Riu a
synovcem slavného Félixe Savóna.
„Jirka Havel je mladý kluk, bude
v roli outsidera, ale je to velká naděje
českého boxu,“ řekl Pavel Hynek z pořádajícího klubu Bigboard Praha.
V České republice žije i Slovák Martin Parlagi, který se utká s Lázaro Álva-

Sál slavné Lucerny zažije zase po čase boxerský svátek. Kubánská reprezentace je velkou atrakcí pro fanoušky.
FOTO | MICHAL ŠULA, MAFRA
rezem Estradou, trojnásobným mistrem
světa a dvojnásobným bronzovým medailistou z olympijských her.
„Maťo je takový napůl Čech a jeho
start je i ukázkou prestiže večera, neboť
mohl ve stejném termínu boxovat jinde,
ale odmítl to. Chce se vrátit do amatérského ringu, což nová pravidla umožňu-

jí,“ uvedl Hynek na adresu Parlagiho,
který nyní působí mezi profesionály.
V Česku žije také Erik Hulijev, několikanásobný mistr republiky, který má
arménské předky a narodil se na Ukrajině. České občanství dosud nezískal.
„Pracujeme na jeho občanství, ale zároveň řešíme, aby se pokusil o nominaci

na olympiádu v Tokiu pod vlajkou Mezinárodního olympijského výboru nebo
AIBA, pokud by se mu nepodařilo občanství získat,“ řekl Hynek.
Hulijev se má v Lucerně utkat s Javierem Ibáňezem Díazem, několikanásobným kubánským mistrem.
Ve výběru Kuby by se měli představit i olympijský vítěz z Londýna a stříbrný z Ria Roniel Iglesias Sotolongo, šampioni z Ria Arlen López Cardona, Julio
César La Cruz a Yoandy Toirac Ortega.
Vedle Havla, Hulijeva a Parlagiho
proti nim za Evropu nastoupí Němec
Paul Wall, Vadim Tukov z Ruska, Chorvat Damir Plantič a Mihai Nistor z Rumunska.
„Boxery do výběru Evropy jsme vybírali podle výsledků kontinentálního mistrovství a byli jsme také na světovém
šampionátu v Hamburku. Nechtěli
jsme, aby zde došlo například k repríze
semifinále mistrovství světa, když jsme
viděli, že styl Kubánců evropským boxerům neseděl. Snažili jsme se zápasy
poskládat tak, aby byly atraktivní pro diváky. Nechtěli jsme vzít automaticky
mistra Evropy proti Kubánci,“ vysvětlil
Pavel Hynek.

INZERCE

Vzrušuje Vás cestování ? Naše ceny jsou sexy !
FIRST MINUTE
LÁZNĚ & ODPOČINEK!
LÁZNĚ & ODPOČINEK!
6 dní
6 dní
…Spolu
poznáme svet!
^

cena na osobu

5990,-

PIEŠŤANY

od

LÁZNĚ & ODPOČINEK!

6 dní

Kč

ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

3H hotel • Autobusová doprava zdarma • plná penze • 10 lázeňských procedur
cena na osobu

6290,-

SLIAČ

od

LÁZNĚ & ODPOČINEK!

6 dní

Kč

ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

3H hotel • Autobusová doprava zdarma • plná penze • 10 lázeňských procedur

LIPTOVSKÝJÁN

od

cena na osobu

6590,Kč

ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

3H hotel • Autobusová doprava zdarma • plná penze • 8 lázeňských procedur

cena na osobu

6990,-

DUDINCE

od

OKRUŽNÍ CESTA!

8 dní

Kč

ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

3H hotel • Autobusová doprava zdarma • polopenze • 4 lázeňské procedury

ITÁLIE

od

cena na osobu

11990,-

Kč

ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

ZDARMA Doprava autobusem • snídaně • 3 výlety V CENĚ!

CESTA PLNÁ ZÁŽITKŮ!

SCHWARZWALD

8 dní
od

cena na osobu

8990,Kč

ubytování ve dvoulůžkovém pokoji

hotel Bären • polopenze • výlet„Okruh severním Schwarzwaldem“

Navštivte také naše internetové stránky: www.nikal-zajezdy.cz
Zde naleznete podrobné informace o Vaší vysněné dovolené a mnoho dalšího!

Zavolejte-bezplatná linka: ✆ 800 101 606 ❙ www.nikal-zajezdy.cz

Naše kancelář v Česku: Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo
IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • Ceny jsou uvedeny pro osobu na dvojlůžkovém pokoji

Váš akční kód

telefonicky + internet:

CZ 17 5PL 238

40

www.5plus2.cz

Tajenka: který za něco stojí.

Studenti často podceňují přijímací zkoušky
PRAHA | Maturanty čeká náročný rok.
Na rozhodnutí, kam se vydají po maturitě, je nejvyšší čas. Podcenit by neměli
přípravu na přijímací zkoušky.
Soukromá vysoká škola, státní či veřejná vysoká škola, vyšší odborná škola, pomaturitní studium či přípravné kurzy na vysoké školy. To jsou některé
možnosti pro studenty, kteří úspěšně složili maturitu. Každá z variant má své
klady a zápory. I když je do období maturit ještě relativně daleko, je dobré si
včas rozmyslet, kterou cestou se vydat.

„Jsou studenti, kteří nemají jasnou představu o tom, kam chtějí. Pak vybírají ze
škol, které mají volná místa,“ uvedl Jiří
Kadlec z portálu kampomaturite.cz.
Mnoho žádaných oborů vypisuje nulté ročníky, které s přípravou pomohou.
Status studenta si lze udržet jen v pomaturitním studiu, na vysoké škole nebo
na vyšší odborné škole. Díky němu je
možné využívat všechny studentské výhody. Jde o státem hrazené zdravotní pojištění až do dovršení 26. roku. Do stejného roku lze pobírat sociální dávky

jako například přídavky. Je možné využívat slevy například v dopravě či kultuře. Výhodná je i sleva na dani z příjmu
4020 Kč do dovršení 26. roku, u doktorského prezenčního studia až do 28 let.
Jiří Kadlec upozorňuje na trend posledních let. Studenti často podceňují
přípravu na přijímací zkoušky. To je
podle něj dané tím, že se stále hovoří
o vysokém procentu úspěšnosti u zkoušek. „Souhrnně se 80 procent lidí dostane na vysokou školu. Skutečnost je ale
taková, že u žádaných oborů jako práva,

psychologie, humanitní obory, medicína je úspěšnost u přijímacích zkoušek
pořád stejná, průměrně na všechny tyto
obory je to 25 procent,“ upozornil Kadlec s tím, že u ekonomických fakult je
úspěšnost 28 procent. Kdyby se zveřejňovala procenta, kolik lidí se dostane na
první obor, který chtějí studovat, byla
by čísla jiná. Studenti si mohou dát přihlášek, kolik chtějí. „Pod mylným dojmem, že školy berou skoro každého, si
dají přihlášky na více škol a neuspějí
ani na jedné,“ podotkl Jiří Kadlec. (eva)

INZERCE

GYMNÁZIUM
Praha 8, Ústavní 400

přijímá pro školní rok 2018/19
žáky 5. třídy ZŠ do primy osmiletého gymnázia
a žáky 7. třídy ZŠ a sekundy osmiletého gymnázia do 1. ročníku
Dny otevřených dveří 7.12.2017 a 9.1.2018.

ČESKO-ITALSKÉHO šestiletého gymnázia
Informace na telefonu  233 543 451, 270 007 507
WWW.GGG.CZ

Vyber si správnou
střední školu
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA A INTERIÉROVÝ DESIGN

Informace o škole na www.spsgocar.cz

LISTOPAD 2017

UŽIJTE SI
TEPLO DOMOVA
...NA KVALITNÍM PVC

Presto Plus

tloušťka
l šťk 3 mm, nášlapná
ášl
á vrstva 0
0,25
25 mm, šíř
šíře 3 m

159,- 239,-

Kč/m2

Inspirujte se ve Vaší nejbližší
prodejně BRENO s nejširším sortimentem
podlahových krytin / 58x v ČR

kusové
koberce

Specter

materiál 100% PP Frisé,
různé barvy, vzory a rozměry

Kč/m2

219,BRENO.cz

bytový koberec

Platí pouze do 30. 11. 2017!

Vztahuje se pouze na zboží na prodejně.
Slevy se nesčítají, neplatí zpětně, na akční zboží,
na objednávku ani v e-shopu.

cena za rozměr 80x150 cm

Cobra

433 ,-

při nákupu

%

1080,-

smyčka, podklad filc, šíře 3 m

KUPON NA SLEVU

-15
5 plus 2 11/2017

179,-

Kč/ks

máme

cena za rozměr 67x120 cm

největší výběr

koberců,
PVC a vinylu

bytové PVC v šířích

nabízíme také

poskytujeme komplexní služby
poradenství
a individuální
přístup

řezání na míru
a obšívání
koberců

5m

619,koberec i PVC
profesionálně
položíme

Kč/ks

kusové
koberce

Portland
zboží dovezeme
po celé ČR

materiál 100% PP Frisé,
různé barvy, vzory a rozměry

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno
Akce platí do 30. 11. 2017 nebo do vyprodání zásob.
Za případné tiskové chyby neručíme. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Zobrazené fotografie jsou pouze ilustrační.

KOMERČNÍ PREZENTACE

K šedému zákalu směřujeme všichni
Š

edý zákal neboli katarakta je oční onemocnění, při kterém dochází k zakalení čiré lidské oční čočky. Toto zakalení brání průchodu světelných paprsků na sítnici, a člověk
si tak připadá, jako by viděl přes mlhu. Jedná se o časté
oční onemocnění, které komplikuje život řadě lidí, přitom
se dá jednoduše vyřešit.

MUDr. Radan Zugar
primář Očního centra Praha
Specializuje se na léčbu šedého
zákalu a provedl již 10.000 úspěšných operací.
Výskyt šedého zákalu stoupá
s věkem a většinou postihuje osoby
ve věku 60 až 75 let. Mezi zdaleka nejčastější příčinu vzniku šedého zákalu patří stárnutí oční čočky
v důsledku změn v jejím složení
a velikosti. Lze tedy říci, že každý
z nás, pokud bude žít dostatečně
dlouho, se šedého zákalu dožije.

odborníka může starší člověk kvůli
zhoršené kvalitě vidění přestat být
samostatný. Po operaci pak opět
mentálně ožívá a je lépe naladěn.

Pokud vidí jasně, poznává známé
tváře na dálku, přečte si noviny bez
hledání brýlí apod., vrací se mu sebevědomí.

„Šedý zákal nelze odstranit
žádnými léky ani brýlemi. Jedinou možností léčby je bezbolestná operace, během které oční chirurg vymění zkalenou oční čočku
za čočku umělou.“ říká MUDr. Radan Zugar, primář Očního centra
Praha, které se na operace šedého zákalu specializuje a provedlo již více než 60.000 operací
katarakty. V dnešní době jedná
o jednu z nejbezpečnějších operací a hradí ji všechny zdravotní
pojišťovny.

Šedým zákalem trpí:

50% lidí nad 65 let
70% lidí nad 75 let
Podle primáře Zugara by člověk
postižený kataraktou neměl operaci
zbytečně odkládat. Kvalita vidění
totiž velmi ovlivňuje fyzickou kondici i lidskou psychiku. Dle zkušeností

Výběr typu nitroočních čoček je velmi individuální. Vždy záleží na přání
a představě pacienta o tom, jak komfortně chce po operaci vidět.
Monofokální čočka - odstraní dioptrie na jednu vzdálenost (buď
na blízko nebo do dálky) Multifokální čočka - odstraní dioptrie
na blízko i do dálky, pacient nemusí nosit brýle.

OPERACI ŠEDÉHO ZÁKALU NENÍ TŘEBA ODKLÁDAT
Je vám přes šedesát a máte pocit, že hůř vidíte? Pak by vás mohl trápit šedý zákal.
Toto časté oční onemocnění komplikuje život řadě seniorů, přitom se dá jednoduše vyřešit.
Na dotazy pacientů k šedému zákalu odpovídá MUDr. Radan Zugar, primář Očního centra Praha,
které se na léčbu a operace šedého zákalu specializuje.
a rychlý chirurgický zákrok, kterého není třeba se obávat. Během operace se lidská oční
čočka nahrazuje umělou čočkou. Operace trvá
asi 15 minut a provádí se v místním znecitlivění
kapkami. Oko je do druhého dne zakryto náplastí a po jejím sejmutí již pacient na oko vidí.
V Očním centru Praha je operace šedého zákalu hrazena všemi zdravotními pojišťovnami.

„ŠaNcE VYBraT sI, JaK sE PO záKrOKu
BuDETE DíVaT Na sVěT, JE PřI OPEracI
ŠEDéhO záKaLu úžasNý BONus“
Co je to šedý zákal a podle čeho
pacient pozná, že má šedý zákal?
Šedý zákal je stav, při kterém dochází ke snížení průhlednosti lidské čočky, a to nejčastěji v důsledku stárnutí. Většinou se objevuje
ve věku 60 až 75 let a příznakem je zamlžené,
zhoršené a zkreslené vidění na blízko i do dálky a také citlivost na světlo. Šedý zákal nelze
odstranit nijak jinak než operací a neexistuje
jiný způsob jeho léčby. Pacient by tedy operaci
neměl zbytečně odkládat a měl by ji podstoupit
ve chvíli, kdy jej šedý zákal omezuje v běžném
životě.

Jak probíhá operace šedého zákalu?
Jedná se o zcela bezpečný, bezbolestný

Mohu si vybírat z různě kvalitních
nitroočních čoček?
V Očním centru Praha nabízíme kvalitní nitrooční čočky amerického výrobce Lenstec.
Pacient má buď na výběr monofokální čočky,
které mu po operaci zlepší vidění na jednu
vzdálenost dle jeho volby. Nebo si může zvolit
multifokální nitrooční čočky, díky kterým uvidí
kvalitně na blízko i na dálku a úplně se tak zbaví závislosti na brýlích. Nitrooční čočka zůstává
v oku na celý život, již se nevyměňuje, proto
má pacient jedinečnou možnost výběru, jak se
bude po operaci dívat na svět.

Ovlivňuje operaci odstranění šedého
zákalu roční doba?
Vůbec ne. Operaci šedého zákalu lze podstoupit v kteroukoli roční dobu. Dokonce již ustupuje
i trend, kdy pacienti na operace nechtěli v létě.
Již druhý den po operaci pacient na operované oko vidí. Po operaci je nutno dodržovat

sice klidový režim, ale to nijak nebrání běžným
aktivitám.

NÁVRAT DO JASNÉHO SVĚTA
NA DOSAH RUKY
OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU
JE PLNĚ HRAZENA
VŠEMI ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

VOLEJTE: 220 807 757
E-mail: recepce@ocp.cz
www.ocp.cz

Oční centrum Praha, a.s.
Lighthouse Tower
Jankovcova 1569/2c, Praha 7

OCT VYŠETŘENÍ ZDARMA
PRO OSOBY STARŠÍ 65 LET
Objednejte se na vstupní komplexní vyšetření
do 20.12.2017 a při předložení tohoto
kuponu získáte navíc ZDARMA OCT
vyšetření v hodnotě 780 Kč, které není NIKDY
hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
Při objednání uveďte “5PLUS2”
Nabídka platí pro všechny, kteří tuto akci
v minulosti ještě nevyužili.

15 %

sleva na mladá vína

Sleva se vztahuje na nákup mladého
vína 2017 na e-shopu www.vinarstvitak.cz

500 KČ
1.000 KČ
2.000 KČ
3.000 KČ
FIRST MOMENT
Sleva 500 Kč u zájezdu v hodnotě do 9.999 Kč.
Sleva1.000 Kč u zájezdu v hodnotě 10.000 Kč
a výše. Sleva 2.000 Kč u zájezdu v hodnotě
30.000 Kč a výše. Sleva 3.000 Kč u zájezdu
v hodnotě 50.000 Kč a výše.

15 %

SLEVA nA VEškErý
SortimEnt
+ DoPrAVA ZDArmA
Platí na veškerý sortiment na
www.mujkoberec.cz a na prodejně
Mujkoberec v Praze.
Možnost vrácení zboží do 1 roku.
Slevový kupon: 5PLUS2MK

Platnost kuponu do 30. 11. 2017

Praha 3, Bořivojova 23 (vchod z Ondříčkovy)
www.poznani.cz
Platnost do 31. 12. 2017

Platnost kuponu do 31. 1. 2018

až 60 % na dopLatky
5 % na voLnÝ prodej

15 %

20 %

Platí i na zlevněné zboží. Kupony se nesčítají.
Sleva se nevztahuje na dárkové poukazy.

Lékárna IPC Metronom, Butovice
Lékárna Braník, Branické náměstí
Lékárna Osadní, Holešovice, Osadní 35
Lékárna IPC Janského, Poliklinika Janského
Lékárna IPC Palladium, OC Palladium - 2. patro

Do poznámky v objednávce vepište
slevový kód: 5plus2. Platba v hotovosti
nebo převodem proti zálohové faktuře.
Sleva se nevztahuje na platbu kartou.
panﬁtinka.cz s.r.o., tel.: +420 777 813 646
e-mail: info@panﬁtinka.cz, fb.com/panﬁtinka.cz
eshop.panﬁtinka.cz
Platnost do 22. 12. 2017

Prodejna Móda Prostějov
Praha 3, Vinohradská 123
www.modaprostejov.cz
Platnost kuponu od 10. 11. do. 30. 11. 2017

500 Kč

10 %

25 %

Sleva až 60% na dopatky za léky
a sleva 5% na volně prodejný sortiment

SLEVA NA ESTETICKÉ
OŠETŘENÍ
Dle výběru omlazující a regenerační ošetření
+ konzultace se zdrav. sestrou ZDARMA.
Praha 6, budova Cordeus, metro/parking
www.amem.cz
Slevy nelze sčítat.
Platnost do 10. 1. 2018 na neinvazivní zákroky.

1000 Kč
2000 Kč

SLEVY NA SNUBNÍ PRSTENY
Sleva 1.000 Kč na snubní prsteny v hodnotě
2.500 až 12.000 Kč. Na prsteny nad 12.000 Kč
sleva 2.000 Kč. Slevu uplatněte pomocí kódů
PPD1000 a PPD2000 na www.brilas.cz
či na kterékoli kamenné prodejně BRILAS
po celé ČR.
Platnost kuponu do 31. 12. 2017

Sleva na nadzemní nádrže
na vodu a okapové filtry

sleva na všechny vůně
a doprava ZdarMa
při nákupu nad 1.000 kč
Přírodní vůně a luxusní parfémy do auta
i designové a bytové vůně. Jsme specializovaný
e-shop, který se zaměřuje na nejlepší světové
vůně do auta a vše potřebné pro čistotu interiéru
a exteriéru vozidla. Slevový KÓD: 5plus2
www.parfemydoauta.cz
Platnost kuponu do 20. 12. 2017

1+1 zdarma
ZÁJEZD

Při plné úhradě do 12. 12. 2017
našeho zájezdu na řecké ostrovy
LEFKADA a KORFU na rok 2018 získáte slevu
až 2.000 Kč/os. a ADVENTNÍ 1DENNÍ ZÁJEZD
v hodnotě 750 Kč ZDARMA!
Podrobné informace o akci v prodejnách
CK DATOUR, tel.: 777 660 207
www.korfu-lefkada.cz, www.datour.cz
Platnost kuponu od 10. 11. do 30. 11. 2017

Sleva na veškerý
Sortiment

sleva na podpůrné
a zdravotní punčochové
zboží avicenum
Široká nabídka velikostí a barev. Vyrobeno
v České republice. Avicenum – zdravotní
komprese s beneﬁty pro lehčí život!
ARIES MEDISHOP zdravotnické potřeby,
Hradec Králové, S. K. Neumanna 250
Platnost: 10. – 24. listopadu 2017

30 %

SLEVA NA KOMPLETNÍ
BRÝLOVOU ZAKÁZKU,
KONTROLA ZRAKU ZDARMA

30% sleva platí pouze na kompletní brýle
(obruba + skla). Ostatní slevy nelze sčítat.
Kupon platí ve všech pobočkách FOKUS optik,
kromě Fashion Arena Prague Outlet,
který má své výhody a akce.
Sleva neplatí na nákup v e-shopu.
Platnost kuponu od 10. 11. do 30. 11. 2017

