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Válečné pumy hrozí i po letech
Nevybuchlá letecká i dělostřelecká munice na Mostecku připomíná bombardování chemičky
TOMÁŠ KASSAL
MOSTECKO | Druhá světová válka
ovlivňuje život na Mostecku i více než
sedmdesát let poté, co skončila. Téměř
půltunová letecká puma s časovačem,
kterou hledači pokladů objevili na konci října na Širokém vrchu, je jen jednou ze stovek, jež na Mostecku dál zůstávají.
Tisíciliberní bomba je jako poválečný nález neobvyklá. Většinou totiž nedalekou chemičku v Záluží bombardovala
letadla pumami do váhy 500 liber. Zmíněnou obří pumu ale shodil na Mostec-

Replika původní letecké pumy, již
našli hledači pokladů pod zemí na
Širokém vrchu. Tisíciliberní puma
byla i se stabilizačními křidélky
dlouhá 1349 milimetrů. Vážila celkem 465 kilogramů, z toho 270 kilogramů tvořila výbušná směs.

ko bombardér B-24 při jednom z náletů
z konce roku 1944.
„Tehdy vzlétly z Itálie stovky bombardérů B-24. Kvůli počasí se ale na
Mostecko dostalo jen asi šedesát z nich.
Kvůli nepřízni počasí nebo kvůli umělému zadýmování se mohla posádka
splést a bombu shodit směrem ke Hněvínu, takže dopadla na Široký vrch,“ popsal nález pumy archeolog Petr Čech.
Právě neobvyklá velikost umožňuje
přiřadit pumu ke konkrétnímu spojeneckému náletu. Dochovaly se totiž fotografie rozbořených domů v Mostě, jejichž
zničení způsobily právě tyto extrémně

velké a ničivé bomby, které ovšem explodovaly tak, jak měly. Historici tak
mají dostatek srovnávacího materiálu.
Chemička v Záluží byla cílem bombardování od května 1944 až do března
1945. Během té doby shodila spojenecká letadla do okolí chemického závodu
23 198 pum.
Podle statistik bylo různě velkých
pum s časovačem shozeno na Mostecko
626. „Z nich bylo nalezeno jen něco
přes 150,“ upozornil archeolog Petr
Čech s tím, že zbytek je stále někde pod
zemí.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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Řemesla Krušných hor jsou
stále živá, ukazuje výstava
Dřevěné hračky, paličkované krajky i výrobky z ovčí
vlny vznikají v Krušnohoří stejně jako před staletími.
Žijící tradice jsou k vidění na zámku v Litvínově.
5plus2
■ ROZHOVOR
TOMÁŠ KASSAL
LITVÍNOV | Desítka tradičních řemesel
horalů se představuje na nové stálé výstavě v zámku Valdštejnů v Litvínově.
Expozice s názvem Živá řemesla Krušných hor vznikla díky spolupráci Evy
Maříkové z Destinační agentury Krušné hory a Partnerského spolku Litvínov, který získal krajskou dotaci a výstavu připravil. „Měla by to být výkladní
síň krušnohorských řemesel,“ přibližuje smysl výstavy předsedkyně spolku
Marie Svačinová.
Podle jakého klíče jste řemesla na
výstavu vybírali? Aby se představila
ta, která existovala dříve, ale fungují dodnes?
Přesně tak. Nezapomínáme ale ani na řemesla, která jsou obnovená. Prostě ta,
která skutečně žijí, která se nepředváděINZERCE
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jí jen coby ukázka na akcích. Jsou to řemesla, která živí lidi v Krušných horách
stejně jako kdysi. Někoho možná lépe,
někoho hůře, někdo to možná dělá jako
vedlejší zaměstnání. Jako se to dělávalo
dřív, kdy si horníci přivydělávali třeba
ještě výrobou hraček nebo kvedlaček.
Není to jenom tradiční řemeslo, ale i takové, které z tradic vychází a modernizovalo se.
Myslíte třeba výrobky z ovčí vlny,
která se dnes zpracovává jinak?
Třeba, protože je jiná textura i jiná potřeba. Změnila se i keramika nebo dřevěné výrobky. Zatím ještě nemáme moderní vystavovatele, chceme je sem přivést
a výstavu obměnit.
Výstava s asi desítkou řemesel se
tedy bude i nadále vyvíjet?
Bude to stálá výstava, ale flexibilní.
Aby na ní byly k vidění třeba i sezonní
věci. V zimním období nám vystavovatelé dodají věci s vánoční tematikou,
pak se zase objeví výrobky typické pro
Velikonoce. Ale pořád to bude jen v jedné místnosti zámku. Náplň expozice se
může měnit, nějaké další vitríny chceme ještě přidat. Mělo by to být velice
ohebné.
Takhle jste to chtěli od začátku?
Ano, plánovali jsme skromnou výstavu. K ní ještě na konci roku vyjde katalog, kde budou další řemesla, která se
sem nevešla. Je to pokus nabídnout řemeslníkům reklamu, oni za to budou
mít pro nás čas, třeba když se budou dělat nějaké trhy v rámci destinační agentury nebo v rámci Partnerského spolku

Marie Svačinová ukazuje řemeslné výrobky z ovčí vlny a keramiku na výstavě Živá řemesla Krušných hor.
FOTO | TOMÁŠ KASSAL
Litvínov i za hranicemi v Německu.
Třeba přímo na zámku se konají akce
s různými výtvarnými dílnami. Pro veřejnost je to souhrnná informace o tom,
co tu všechno existuje, co si mohou
koupit, objednat, co je může inspirovat. Nebo co uvidí na trzích. Měla by
to být výkladní síň krušnohorských řemesel.
Chápu, že prostor pro výstavu je
omezený. I tak jsem ale čekal více
prostoru pro paličkování, krajkářství, které bylo na horách kdysi hodně rozšířené.
Ale to není jediné krušnohorské řemeslo. To bychom se dostávali k otázce tradic a historizování. My jsme chtěli ukázat, co všechno lidé dělají. A to se sem
bohužel všechno ani nevešlo. Takže paličkování je na výstavě také, ale v našem regionu ani nejsou typické firmy,
které by se paličkováním živily. Jsou to
spíš kluby, ženy to mají jako přivýdělek

a jezdí ochotně po trzích a veletrzích.
Ale není to jediné řemeslo. Oslovili bychom třeba i kováře, ale to nám nedovolí prostor.
Jako podpora firem už ale výstava
funguje, že?
To jsem sama poznala, když jsem tu
chvíli stála a bavila se s lidmi. Divili se,
že některé věci je opravdu možné si někde koupit. Něco dokonce i přímo v informačním centru na zámku, jako třeba
výrobky z granátu.
Jaká je vazba českého granátu na
Krušnohoří? Pochází přece z Českého středohoří.
Jde o to, že to je poměrně blízko. Navíc
se granát pojí k historii Podkrušnohoří,
je atraktivní. A souvisí to i s naší spoluprací s Českojiřetínským spolkem, který se granátem zabývá víc. Takhle se
nám propojuje i spolupráce mezi spolky
samotnými.

VÍME VŠE
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Hamlet a Julie v jedné Aréně

Dílo Williama Shakespeara v kostce a v podobě potrhlého kabaretu uvádí nově mostecké divadlo

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

TOMÁŠ KASSAL
MOST | Rychlokurz díla slavného
Shakespeara? Tak ten v mosteckém divadle opravdu nečekejte. I když se nově
uváděná hra jmenuje Souborné dílo Williama Shakespeara (zkrácená verze).
Komedii, možná až bláznivou zábavu? Ano, to už se blíží skutečnosti. Mostecké divadlo totiž přináší zmíněné dílo
v podobě potrhlého kabaretu, kde hlavní shakespearovská díla, jako je Hamlet, Macbeth či Romeo a Julie, ale
i všechna ostatní, představí trojice herců. Jsou jimi Ondřej Dvořák, Vít Herzina a Jiří Kraus, kteří mají vedle ztřeštěné předlohy navíc i prostor pro improvizaci.
„Zdroj humoru je právě v té zběsilé
zkratce, během níž se každá hra převypráví,“ vysvětlil mladý režisér Adam
Doležal, který se tak poprvé představuje v Mostě se svou tvorbou. Navíc

Herci Vít Herzina, Jiří Kraus a Ondřej Dvořák (zleva) v nové hře Souborné
dílo Williama Shakespeara.
FOTO | ANTON PSHEMETSKY
v nové Aréně na Velké scéně. „Největší
zábava je opravdu v tom, že se všechno
musí stihnout během jediné hry,“ potvrdil Herzina. „Ale jestli chce někdo něco
vědět o Shakespearovi, tak ať na to radši
nechodí,“ varoval se smíchem Kraus.
Právě oni dva se improvizací bavili,
i když o ní jen vyprávěli. Bez přípravy
předvedli vtipný skeč. „Když to zkoušíte pořád dokola pro jednoho člověka, re-

Válečné pumy hrozí i po
letech. Jsou stále v zemi
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Kde přesně pumy jsou, to nikdo netuší. „Spojenecké letectvo bombardovalo
chemičku v Záluží, která ale začala postupně používat umělé zadýmování. Letci tak z osmi kilometrů v mlze pod sebou spíš jen zkoušeli něco trefit. A někdy došlo i k náhodnému shozu třeba
při poruše, nebo když se chtěli rychle
zbavit zátěže, aby mohli uletět,“ vysvětlil Čech, který vede archeologický průzkum u Mariánských Radčic.
Při průzkumu historici objevují některá německá protiletadlová stanoviště,
jichž bylo na Mostecku sedmadvacet.

Petr Čech ukazuje nevybuchlý dělostřelecký granát. FOTO | T. KASSAL

„Dvě z nich byla přímo v Mostě, a to na
Širokém vrchu a na Šibeníku,“ řekl
Čech.
Přitom právě protiletadlové pozice
jsou místy, kde zůstává další nevybuchlá munice, tentokrát v podobě dělostřeleckých granátů. A nejen těch, které na
místech zbyly po německých kanonech.
V lokalitě u Mariánských Radčic, kde
bývalo libkovické letiště, a pak také na
Šibeníku, se munice likvidovala ještě
po válce. Svážela se tam z okolí a odpalovala, ale není jisté, že vybuchla všechna. Alarmující je to právě na Šibeníku,
který je dnes oblíbeným místem pro procházky či rekreační běhání.
„Až do roku 1964, kdy se rozhodlo
o bourání starého Mostu, byl Šibeník
pustým místem za městem a sloužil jako
vojenské cvičiště,“ připomněl Petr
Čech. Zmínil také pamětníky, kteří na Šibeník jako kluci těsně po válce chodili
a sbírali tam náboje coby cenné trofeje.
Nedávný nález na Širokém vrchu proto není nijak ojedinělý. Zvláštní byl jen
velikostí objevené munice. Podobný objev ale může udělat téměř kdokoli a kdekoli na Mostecku. Tím spíš jsou důležité základní pokyny. Ty říkají, že objevená munice se nemá nikam přenášet,
nemá se s ní hýbat a hned musí nálezce
volat policii. O zajištění místa a likvidaci munice se postarají policejní pyrotechnici.

žiséra, který ty vtipy zná, tak už je to trochu trapné,“ zamyslel se Kraus. „Ale já
jsem se bavil celou dobu, co jsi mluvil,“
opáčil Herzina. „Ano, Vítek se ostentativně smál všem vtipům, co jsem říkal,“
reagoval kolega. „Všem třem, které
jsem vymyslel,“ upřesnil Herzina. „Já
myslel, že oběma?“ zakončil improvizovanou debatu Jiří Kraus.
„A takhle to probíhá celé dvě hodi-

ny,“ komentoval jejich slovní souboj
šéf mostecké činohry Jiří Rumpík.
Už sama debata o nové hře ukázala,
že novinka na jevišti může být velmi
atraktivní. „V žádném případě to není
didaktické představení v tom smyslu, že
teď musí přijít ten, kdo chce vidět všechny Shakespearovy hry, aby byl chytrý.
Tak to není,“ zdůraznil Rumpík.
Diváci si to ale nejspíš nemyslí.
I s premiérou se má Shakespearovo dílo
ve zkratce hrát letos celkem pětkrát
a všechna představení byla vyprodaná
už před premiérou. I diváci mají nejspíš
pocit, že humoru není nikdy dost.
Mostecké divadlo uvedlo hru jako poctu Williamu Shakespearovi, který zemřel právě před 400 lety. Samotné představení ale vzniklo už v roce 1981 v dílně kočovné herecké skupiny The Reduces Shakespeare Company. Z pera autorů to přitom nebylo jediné souhrnné
dílo „v kostce“ - sepsali také zkrácenou
verzi Kompletní historie Ameriky a Bible: kompletní slovo Boží. Všechny tři inscenace patřily k nejúspěšnějším hrám
v Londýně.

INZERCE

Unipetrol RPA investuje do rozšíření
výroby a hledá posily na pozici:

OPERÁTOR V ZÁCVIKU
PRO CHEMICKÝ PROVOZ
Požadujeme:
• Min. SOU - chemické, elektrotechnické, zaměřené
na životní prostředí, strojní a další technické obory
• Základní znalosti MS Word, MS Excel
• Odpovědný přístup
• Rozhodnost, samostatnost
• Schopnost práce ve výškách
• Není nutná praxe z výroby
Náplň práce:
• Obsluha určeného provozního zařízení
• Kontrola výrobního a strojního zařízení
• Spolupráce s navazujícími provozy
a údržbou
Nabízíme:
• Zázemí stabilní společnosti
• Hlavní pracovní poměr
• Zaškolení v Tréninkovém centru
• Odpovídající mzdu včetně odměn a možnost profesního růstu
• Poukázky Flexi Pass v hodnotě 4 000 Kč/rok
• Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění
• Dovolenou nad rámec zákoníku práce
• Dotované stravování
• Práci ve směnném provozu – po zaškolení
Místo výkonu práce: Litvínov - Záluží
Termín nástupu: leden 2017
Zájemci mohou zasílat svůj strukturovaný životopis
na e-mail: ondrej.cernohorsky@unipetrol.cz,
a to nejpozději do 25. 11. 2016.
Uchazeče, kteří splňují uvedené požadavky, budeme
kontaktovat s termínem konání výběrového řízení.
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Hemala nechce jen vzpomínat.
Stal se z něj herec i rosnička
Alexander Hemala byl jeden z nejdéle sloužících
hlasatelů v československých televizních dějinách.
Když se po letech na čas vrátil na obrazovky coby
průvodce slavného pořadu pro kutily Receptář,
leckoho to překvapilo. „Sám k zahrádkaření nemám
vztah, ale předchůdce Receptáře uváděl už můj otec,“
říká nynější moderátor počasí i divadelní herec.
5plus2
■ ROZHOVOR
JOSEF HORA
ČR | Pamatujete? Desítky let nás každý
večer lákali ke sledování televizních pořadů hlasatelé. Naživo a s úsměvem,
žádný bezejmený hlas. Legendou i po letech mimo hlasatelnu zůstává ten služebně nejstarší – Alexander Hemala.
Jako hlasatel jste pracoval 32 let, pak
jste se na televizní obrazovky ještě několikrát vrátil. Překvapilo mě, že zřejmě nejvýrazněji to bylo před dvěma lety coby moderátor populárního Receptáře. Jak jste se k pořadu Přemka Podlahy dostal?
Přemek Podlaha na tom byl tehdy
zdravotně špatně a vědělo se, že
už Receptář dělat nebude. Pořad
jsem převzal asi na šest měsíců,
ale na konci roku Přemek zemřel.
Televize začala opakovat staré Receptáře, což trvalo rok. A pak jej začal uvádět Václav Postránecký.

proč vybrali zrovna mne. Nejsem manuálně zručný, šikovný ještě méně. Pravděpodobně šlo o to, umět se lidí ptát. Konkurz
se dělal na zahradě s lidmi, kteří tento pořad připravovali mnoho let. Zaslechl jsem,
že si mne vybral samotný Přemek Podlaha.
Vy jste se s Přemkem Podlahou ale
znal už dlouho předtím, že?
Ano, léta jsme se potkávali v televizi. Ale
jedna věc je neuvěřitelná – předchůdce Receptáře uváděl můj otec Roman Hemala.
Táta hrál dlouhá léta v Městských divadlech pražských a s Přemkem Podlahou
byli kamarádi. Přemek dlouho
předtím, než věděl, že
bude nějaký Receptář
vůbec dělat, byl
redaktorem pořadu Škola pokrokových zemědělských zkušeností v tehdejší

Československé televizi – a to byl vlastně
takový předobraz Receptáře. No a můj táta
ho sedm let uváděl, jezdil po podnicích, zemědělských družstvech. Já se pak s Přemkem dlouhá léta potkával na různých akcích, které jsem moderoval a on tam vystupoval jako host. Často jsme spolupracovali
třeba na Zahradě Čech v Litoměřicích. I na
tátu jsme spolu vzpomínali. A pak jsem to
pomyslné žezlo alespoň na chvíli též třímal.
V textu znělky k původnímu Receptáři
„Sousedovic Toníček“ Ivan Mládek zpívá: „...pro alkohol nežiju, nekouřím
a nepiju, šlechtím plané jabloně, furt
se hrabu v záhoně.“ Je to i váš případ?
Na chalupě máme takovou malou zahrádku, na které pracovala moje maminka. Mě
tyto povinnosti přeskočily a teď se tam
rýpe v hlíně má dcera. Já si jen sednu na zápraží, dám si kafíčko a pozoruji ji, jak sází
cibule – nemám k zahrádkaření vztah.

Oslovili vás přímo, nebo
jste se sám přihlásil?
Dělal jsem
konkurz,
ale nevím,

Alexander Hemala

Narodil se 3. září 1952 v Brně.
Jako hlasatel působil v České (Československé)
televizi přes 30 let až do roku 2005, kdy byla tato
pozice zrušena.
■ Nyní je moderátorem, příležitostným hercem.
V roce 2010 se zúčastnil taneční soutěže StarDance.

■

■

Na konci devítiletky jsem šel na ekonomickou školu a pak jsem dálkově na Karlově
univerzitě vystudoval žurnalistiku.
Nyní působíte také v poněkud nečekaných pozicích – v televizi Barrandov
moderujete relaci o počasí, dokonce
hrajete v divadle...
Ano, počasí je pro mě nová zkušenost a divadlo mi dělá radost. Teď jsem vidět ve
Studiu Dva ve hře Soukromý skandál. Být
na jevišti vedle třeba Evy Holubové je pro
mě velká pocta. Svoje televizní okénko
mám na Rádiu Impuls a s Marií Tomsovou
a Saskií Burešovou máme pořad Hlasatelé
na cestách, se kterým jezdíme do různých
seniorských klubů a vzpomínáme.
Když se vrátíme k hlasatelské éře, tak
vy jste se jistě dobře znal s jednou
z hlasatelských legend – s Milošem
Frýbou. Je pravda, že původně do televize nastoupil jako elektrikář?
Ano, na ta léta Miloš rád vzpomínal a měl
z té doby neskutečné zážitky. Pak ale udělal
konkurz na hlasatele a stal se jedním z nejpopulárnějších. Já nastoupil asi o čtyři roky
později v roce 1974 a vidím ho jako dnes,
jak se na mě podíval a říká: „Já jsem
blonďák, ty černej, tak to si nebudeme
konkurovat.“ Hned jsme se stali kamarády, pomáhal mi s texty a s tím, abych
se v té branži zorientoval.
Které pořady měli diváci tehdy
nejraději?
Myslím, že ten vkus se až tak nemění,
oblíbené byly seriály. Když měl premiéru nový díl třeba Nemocnice na
kraji města, tak ulice města a vesnic
byly zcela vylidněné. No a protože ta
technika tenkrát nebyla zdaleka na takové úrovni, jako je dnes, úkolem nás hlasatelů bylo mimo jiné i divákům zopakovat děj minulé části. Dodneška mám
v živé paměti, jak mluvím – a byl to
docela dlouhý text – a vedle mě sedící
kameraman si zapálil cigáro a labužnicky vypouštěl kouř. Tenkrát jsem
myslel, že to nedomluvím. Když jsem
skončil a vynadal mu, tak on jen lakonicky podotknul: „Ale bylo to vzrůšo, co?“
Udělal jste někdy během podobného přímého přenosu nějakou „botu“?
Jednou jsem do televize přiletěl na poslední chvíli. Měl jsem uvést pořad Lékař
a Vy, po něm pak krátký pořad o kutilství.
Jenže jsem to otočil a hlásil, že se podíváme, jak si udělat doma truhlíky na květiny – a pak na diváky vyskočil lékař v nemocnici a začal o křečových žilách.
Následoval za to nějaký trest?
Dostal jsem nějaké napomenutí, ale pokuty se nedávaly.

Česká republika
Měl jste v popisu práce sledovat během směny pořady, které uvádíte?
Ne, měli jsem odpočinkovou místnost,
kde byl klid. Čekali jsme tam na další pořad, připravovali si texty, odpočívali, nebo
sledovali, co se právě vysílá, protože jsme
tam měli dva televizory, kde běžel první
a druhý program.
Vzpomínám si, že koncem 80. let
jste občas hlásili od stolku, na kterém byly květiny. Byly to karafiáty?
Ano, květiny tam instalovali kameramani,
dělalo se to často o svátcích, třeba během
Vánoc. To člověk chtěl být na jednu stranu s rodinou, na druhou zase bylo příjemné mít tuto hezkou službu. Sváteční služby měly v oblibě především dámy, jež si
nechaly ušít pěknou róbu, kterou si pak
mohly půjčovat. A ta naše hlasatelská děvčata vlastně módu tak trochu určovala. Na
oblečení jsme dostávali nějaké peníze,
z počátku jsem si koupil dvě saka a čtyři
kravaty. Bylo to docela milé přilepšení,
neb naše platy zase nebyly nic moc.
Vy jste si ale vydělával i jinde, že?
Museli jsme splnit daný počet služeb, což
bylo asi 15 na měsíc, takže bylo docela dost
možností k občasnému přivýdělku. Jezdili
jsme na různé besedy s diváky a třeba s bavičem Jiřím Wimmerem jsem sjezdil snad
celou republiku. Měli jsme postupně asi tři
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klubové pořady, s Jirkou byla vždy veliká
legrace. Tehdy se vůbec muselo v televizi
hodně jezdit, tenkrát totiž byla Československá televize roztroušená po celé Praze –
v Jindřišské ulici, na Senovážném náměstí.
Sraz byl v šest ráno, odjezd ale klidně až
v devět, protože kameraman třeba zapomněl někde kameru, tak se pro ni jelo přes
celou Prahu. V době, kdy jsem já začínal,
tak jsme takto jezdili ve východoněmeckém půleném autobuse značky Robur,
v první polovině vozu byli pasažéři a ve
druhé technika. Byl tak pomalý, že i do kopce nás předjížděli cyklisté a z kopce pak
traktory a náklaďáky. (smích) Když se jelo
do Ostravy, vyjížděli jsme den předem, cesta trvala někdy i osm hodin. V Ostravě se
natáčely například Hudební navštívenky,
což bylo povídání se začínajícími zpěváky.
Při něm jsem se seznámil třeba s Maruškou
Rottrovou nebo Hankou Zagorovou.
V současnosti mnozí moderátoři přiznávají, že je mezi nimi velká konkurence i řevnivost. Co ve vaší době,
jaké jste měli vztahy?
V hlasatelském oddělení jsem měli vztahy
dobré, protože jsme se vzájemně potřebovali. Když se naskytla možnost nějakého
vystoupení, tak jsme si přehodili služby
a bylo. Proto jsem potřeboval být kamarád
se všemi, služby jsme si totiž takto měnili
docela často, vycházeli jsme si vstříc.

Televizní hlasatelské legendy. Co dnes dělají?
Saskia Burešová: Rodačka ze slovenského města Tornala
letos oslavila sedmdesátku. V ČST pracovala od roku 1967,
kdy s Eduardem Hrubešem uváděla pořad Poštovní schránka
určený pro vojáky základní služby. Dnes v ČT uvádí pořad
Kalendárium a příští rok zde bude působit už půlstoletí.
Po revoluci se vrhla na podnikání, založila kosmetický salon,
který se ale potýkal s problémy.
Marta Skarlandtová: Ve veřejnoprávní televizi pracovala letos
68letá hlasatelka od roku 1965 do roku 2000. Práci před kamerami
opustila po povodních v roce 2002, kdy jí velká voda zničila
v pražském Karlíně byt a musela se na dva roky přestěhovat na
svou chalupu v Českém lese. Následně se věnovala práci pro
divadlo Ungelt – zejména překladům her z angličtiny, ale také
psaní scénářů či psaní textů pro zpěvačku Martu Kubišovou.
Marie Tomsová: Nyní 64letá bývalá hlasatelka nastoupila
do ČST spolu s kolegyní Marií Retkovou v roce 1977 a zůstala
tam do poloviny 90. let. Dodnes má své televizní pořady, svůj
hlas uplatnila v rozhlase i reklamě. Po republice jezdí nejen
s bývalými kolegy hlasateli, ale i se synem Jana Wericha Jiřím
W. Petráškem s pořadem On a ona. A aby toho nebylo málo,
hraje ještě amatérské divadlo.
Jiří Ptáčník: Do ČST nastoupil v roce 1976, kdy už nějaký čas
hrál na prknech divadla v Kolíně. S přestávkou v 80. letech
působil v ČT až do zániku hlasatelských pozic v roce 2005.
Kromě divadla je nyní 67letý Ptáčník dodnes známý a úspěšný
v dabingu či profesi zvané voice-over, kdy mluví, aniž by byl
na obrazovce vidět, například u dokumentárních filmů.

INZERCE

Přijmeme šikovné
muže a ženy
do elektro-výroby v Plzni

Výroba televizorů
Vysoké výdělky - Týdenní zálohy
Možnost přesčasů, čisté prostředí

a

na výrobu klimatizací

a do automobilového průmyslu v Plzni
Nadstandardně vysoké výdělky

3 směnný provoz, čisté prostředí, možnost přesčasů

Široký výběr zaměstnavatelů jako např.:
Alfmeier, Panasonic, Daikin, Jtekt, Fujitrans,
masokombinát, Ideal, Steelcase, Autoneum,
a další...
Nabízíme plat až 130 kč čistého za hodinu

Nadstandardní ubytování
(internet, dvoulůžkové pokoje)

za doporučení známého či kamaráda
vyplácíme bonus ve výši 3.000 Kč.

Bezplatná linka:

Darujte zdraví
Kokosy na sněhu
Termín pobytu:
Délka pobytu:
Ubytování:
Stravování:

1.12.2016 – 30.4.2017
3 dnyy – 2 noci
noc (pátek
átek – neděle)
edě
o nebo dvoulůžkové
oulůžkové pokoje s TV
jedno
penze, včetně
tně salátového
salátov
polopenze,
tu, moučníků
íků a příloh
bufetu,
Lázeňské procedury:
asáž (záda)
• kokosová aroma masáž
su
• lázeň s esencí kokosu
olních končetin
• kokosový peeling dolních
ních končetin
• kokosový zábal dolních
• parafínový zábal na ruce
Bonus:
ek
• poukázka na zákusek
v Café & Restaurantt Letzel

Cena pobytu
u již od
2.800,- Kč/osoba/pobyt
ba/pobyt

Ori
gin
dár ální
ek

*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.
PLUS S.R.O.

www.presenteplus.cz
nabor@presenteplus.cz

800 128 128

Náborová kancelář Kalikova 1, Plzeň je otevřena:
PO - PÁ 8:00 - 19:00 a SO - NE 9:00 - 19:00

Láz eňs k ý res o rt n edal e k o P ra h y.
Lázně Mšené, a. s. • tel.: +420 416 866 007 • E-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz
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„Tatíček kolonizátor“ aneb
Jak Češi chtěli vládnout v Africe

FOTO: SHUTTERSTOCK, ARCHIV

Togo

Etiopie

Madagaskar

Dnes to zní jako utopie, ale krátce po skončení první
světové války si mnozí významní politici, diplomaté
i obchodníci seriózně pohrávali s myšlenkou, že by
Československo mohlo mít své zámořské kolonie.
V hlavách už viděli, jak naše legie pochodují Togem,
Tahiti či Madagaskarem. Zvítězila ale opatrnost.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Bylo po válce. Největší válce, jakou
kdy svět do té doby poznal. To pondělí
11. 11. v 11 hodin roku 1918 zavládlo příměří na všech frontách. Evropa i svět si oddechly, začaly hledat nové uspořádání a poražené Německo muselo platit. Pod taktovkou vítězných mocností Francie, Velká Británie, USA, Itálie a Japonsko se jednalo
déle než rok a na jaře 1919 přišly na řadu
zámořské kolonie poraženého Německa.
Co s nimi? Tehdy se v československém
tisku začaly šířit zprávy, že nová sebevědomá masarykovská republika by mohla mít
po Německu vlastní kolonii v Africe.
Měl to být západoafrický stát Togo.
S rozlohou asi třetiny tehdejšího Československa a s přibližně třemi miliony obyvatel se menší země zdála vhodnou pro obsazení vojskem i úředníky. Vznikl by stát
České Togo, kde by našinec pěstoval a obchodoval s kávou, bavlnou či kakaem, za-

tímco „černý muž“ by na plantážích pracoval. „Československo bylo plné optimismu a euforie, co bychom mohli získat.
S nápadem přišli někteří českoslovenští diplomaté a vše se odehrávalo na úrovni novinových diskusí,“ vysvětluje Michal Pehr
(na snímku v kolečku), historik Masarykova ústavu Akademie věd.
Ovšem nová československá vláda se
k myšlence stavěla opatrně. „Masaryk i Beneš si uvědomovali, že nová republika
bude mít mnoho práce a nebude mít čas ani
prostředky na starosti o zámořské kolonie,“ pokračuje Pehr.
„Možnost přidělení kolonií se objevila u
několika českých pomatenců na jaře 1919,
nikdy nebyla oficiálně vznesena jako požadavek československou vládou. Ministr zahraničí Edvard Beneš tušil absurditu takového plánu. Co by malé vnitrozemské Československo s kolonií dělalo a jak by ji spravovalo? Nevím, kdo jmenovitě s touto fantasmagorií přišel,“ doplňuje další historik
Masarykova ústavu Jan Rychlík.
V prvorepublikovém tisku, na sjezdech,
sněmech a debatách bylo ovšem téma kolonií velice živé. Kromě Toga měli Češi

ovládnout i Madagaskar. Podmínky tomu
nahrávaly – několik českých obchodníků
tu založilo farmy, chovali dobytek, hospodařili na plantážích a připravovali větší příliv krajanů, ze kterého ale nakonec sešlo.
Čeští cestovatelé zkoumali i tehdejší Habeš, dnešní Etiopii – a argumentovali jejím příznivějším podnebím.

Hotel Chez Rivnac
Velice blízko vzniku jakési
české kolonie byly ostrovy Tahiti uprostřed Pacifiku. Byl to
sen jednoho ze zakladatelů Československa Milana Rastislava Štefánika. Ten Tahiti navštěvoval jako vědec a badatel už před válkou a zabýval se myšlenkou území osídlit, v roce 1919 ovšem zemřel po pádu letadla na Slovensku. „O pár
let později přišel do Lidových novin dopis
pražského rodáka Miloše Řivnáče, že na Tahiti koupil 14 000 hektarů kvalitní půdy,
kde je práce pro české osadníky. Ostrovy
popsal jako ráj – takřka sama zde roste vanilka, kávovník, kakaovník či cukrová třti-

na a místní vláda by nic nenamítala proti založení českých škol a politické svobodě českých emigrantů. Jenže Řivnáč v Praze utrácel vysoké sumy peněz, často i za hazard,
a defraudoval majetek. Nakonec utekl do Tichomoří. Přesto v novinách zveřejněné
dopisy nalákaly asi stovku Čechů, kteří prodali majetek a odjeli zemi kolonizovat. Založili Spolek Čechoslováků
v Oceánii a Svaz Čechoslováků v Oceánii, ale většina brzy ztroskotala na bodavém hmyzu a ničivém
cyklónu a později se vrátili
domů. Dodnes funguje na Tahiti
hotel Chez Rivnac, tedy U Řivnáče.
Českých kolonizátorů bylo ale více. Dalším z nich byl například Jan Antonín Baťa.
Jako reprezentant jednoho z největších průmyslových koncernů uvažoval o tom, že
by čeští osadníci mohli kolonizovat Jižní
Ameriku. „Nakonec vybudoval v meziválečné éře například v Brazílii několik továren, vznikly malé české osady, kde se usadilo několik tisíc Čechů,“ dodává Pehr.

Český koridor
Pařížská mírová konference v roce 1919 rozhodovala mimo jiné
o tom, zda vznikne takzvaný Český koridor, který by propojil
Československo s Jugoslávií. Nešlo tedy o kolonii, ale o regulérní
část území nového státu. Koridor měl vést podél rakousko-maďarské hranice, zejména přes území rakouských Korutan.
„Tamní lidé byli velmi silně proti takovému uspořádání. Návrh
byl zamítnut, neboť by se mimo jiné narušila integrita ostatních
MAPA: WIKIPEDIA
států,“ vysvětluje historik Michal Pehr.

Kombinovaná spotřeba modelu KA+: 5,0 l/100 km, emise CO2: 114 g/km. Zobrazený vůz obsahuje prvky příplatkové výbavy.

288 990 Kč

včetně bohaté výbavy

• s motorem 1,2 Ti-VCT 85 k do města i na výlety
• klimatizace, rádio s CD, handsfree, mlhovky
• vše pro pohodlnou a bezpečnou jízdu

Kontaktujte autorizovaného prodejce Ford ve vašem regionu:
Auto-Arena, s. r. o.
Podzimní 10
Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 300 965
www.auto-arena.cz

AUTO IN, s. r. o.

Zhořelecká 1364
Liberec
Tel.: 482 363 201
www.ford-autoin.cz

iAuto, a. s.

Rudolf Homolka

Rudolf Homolka

Urban Auto, s. r. o.

Podhoří 361/2
Ústí nad Labem
Tel.: 475 316 921
www.fordhomolka.cz

Předmostí 1839/2
Děčín
Tel.: 412 588 130
www.fordhomolka.cz

Masarykova 4
Bohušovice nad Ohří
Tel.: 724 301 217
www.iautoford.cz

Šikmá 1504
Most
Tel.: 476 118 118
www.urbanauto.cz
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Šoubyznys na sítích
České celebrity se učí, jak vydělávat na sociálních
sítích. Králem tohoto online byznysu je Leoš Mareš.
Nedávno přiznal, že za fotku z postele,
na které přes Facebook
propaguje nějaký
výrobek, si účtuje 60 tisíc
korun. A jak umí se sítěmi
pracovat Agáta Prachařová
nebo Dominik Hašek, to
LEOŠ MAREŠ – král sociálních sítí
hodnotí editorka společenského webu
Barbora Koukalová: „Bezpochyby král
Expres.cz Barbora Koukalová.
sociálních sítí u nás. Skvěle pracuje s fotkami

a hashtagy, fanoušci kolikrát nepoznají, že se
dívají na reklamu. K tomu si do instagramového
byznysu přibral partnerku Moniku Koblížkovou,
výhody a peníze tedy plynou do společné kasy.
Nejsou otravní a lidé je mají rádi, oba vypadají
skvěle, příspěvky dávkují rozumně a Leoš
nepropaguje bezhlavě kdejakou blbost. Takhle
se to má dělat.“

DARA ROLINS – trendy nuda

FOTO: ARCHIV MAFRA

Barbora Koukalová: „Účet Dary je nemastnýneslaný, je na něm vše, co se očekává od mediálně
známé osobnosti, kterou zajímají trendy, móda,
kosmetika a diety. Já konkrétně nevím, proč její profil
sledovat a co by mi to mělo přinést nového, ale její
propagace svůj účel plní a dostává se tam, ke komu
má. Je to taková obrázková náhrada časopisu pro
vydělávající ženu mezi 25 až 35 lety.“

AGÁTA PRACHAŘOVÁ – všechno a přitom nic pořádně
Barbora Koukalová: „Agáta už dělá svou asi padesátou věc. Nejdřív
to byly vlasy, pak čepice, hubnutí, knihy, teď zase oblečení, do toho
tam práskne svoje selfíčko, jak řídí auto, kterých tam už má tisíce.
S prominutím prase, aby se na jejím Instagramu vyznalo. Přitom to
může být tak snadné – matka modelka předvádí vlastní nebo dodané
outfity na sobě, synovi i slavném manželovi během běžných rodinných
situací. Prodávalo by se to samo.“

VERONIKA KOPŘIVOVÁ –
Jágrova podrážděná „snaživka“
Barbora Koukalová: „Snaživka
z Teplic, co chce vytřískat maximum
z toho, že chodí s Jágrem. Na sociálních sítích prodává oblečení ze svého e-shopu, ale zákaznice - 15leté
dívky - vidí, že to jsou levné hadry
a raději si zajdou pro trendy kousky
jinam. Kopřivová absolutně neumí
komunikovat s lidmi, kteří jí píší komentáře, na kritiku reaguje podrážděně. Chce být slavná a přitom říká,
že slavná být nechce. Bez svého
hvězdného přítele by ale neprodala
ani slanou vodu. Trapas roku.“

DOMINIK HAŠEK –
Dominátorova ostuda
Barbora Koukalová: „Tak
tohle – a to si zapamatujte – vstoupí do učebnic
marketingu a profesoři
o tom budou přednášet
na vysokých školách. Heslo
Smartyho „On baví“ je naprosto mimo realitu. Hašek
se v této kampani na svůj
nápoj ztrapnil, veřejnost se
mu posmívala a z bulvárního světa jdou drby, že to
byl důvod rozchodu s Líbou
Šmuclerovou, vysoká manažerka takový úlet svého
milence prostě nesnesla.
Kampaň skončila fiaskem
a Hašek s ostudou. Odstrašující příklad pro všechny.“
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KDYŽ DYCHÁNÍ
ŠKODÍ ZDRAVÍ!
Dopřejte si alespoň
doma čistý vzduch

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

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 8 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 a s nulovými
náklady na výměnné ﬁltry. 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 jsou zachy-ceny na 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.

Znečištěné ovzduší zabíjí! Studie provedená profesorem Georgem Knoxem z Birgminghamské univerzity prokázala alarmující souvislost mezi
výskytem rakoviny a znečištěním ovzduší. Výzkum proběhl u 12.000
dětí, které zemřely na rakovinové onemocnění před svými 16. narozeninami a dokázal, že pokud bydlíte poblíž zdroje znečištění (např. ulice se
silným automobilovým provozem), zvyšuje se riziko vzniku rakoviny více než 12x. Opět se tak ukázalo, jak zásadní je kvalita ovzduší pro lidské
zdraví.

S

Nová éra čištění a ionizace vzduchu
polu s neuvěřitelným množstvím
Nová generace čističek vzduchu fungujívzduchu nám za život projdou plících na principu elektronového větru splňucemi stovky kilogramů prachu, mikje požadavky zákazníků na nenáročný proroorgnizmů a chemikálií. Jak moc
voz a vysokou účinnost. Technologie beztyto škodliviny nakonec ovlivní naše zdrahlučného provozu (max. 8 dB) a ionizace
ví, pak záleží na dvou faktorech: na samospolu s účinností čištění až 96 % a výkočisticích schopnostech a kondici výstelky
nem dostačujícím i pro větší místnosti připlic a na charakteru znečišťujících látek.
náší uživatelům celou řadu výhod. Těmi
O delší život nás připravují právě škodhlavními jsou nízká pořizovací cena, nulové
liviny z ovzduší v kombinaci s horší samočisticí schopností plic. Suchý a minimálnáklady na výměny ﬁltrů a mnohonásobně ionizovaný vzduch
ně nižší spotřeba elektřiZnečištěný vzduch má
- oboje je typické pro
ny (max. 12 W). Vysoké
moderní městskou výúčinnosti čištění vzduv Česku na svědomí již
stavbu - způsobuje vyšší
chu je dosaženo použitisíce lidských životů
zranitelnost sliznic dýtím elektrostatických ﬁlchacích cest, masivnější usazování prachotrů. Tyto skvělé parametry uživatelé vysoce oceňují a čistička s ionizátorem Ionicvých částic v plicích a výrazně vyšší procento chronických zánětů.
CARE je dlouhodobě nejprodávanějším tyI u nás v Čechách tento problém důvěrně
pem na českém trhu.
známe. Během zimních inverzí je znečišDnes již nic nebrání tomu, abychom i dotění ovzduší přímo viditelné v řadě měst.
ma a v kancelářích dýchali stále čerstvý
Přičemž dlouhodobě nejhorší situace je na
čistý vzduch, který se kvalitou zcela vyOstravsku a Karvinsku, tam jsou opakovarovná ovzduší v luxusních horských a příně překračovány povolené hygienické limimořských sanatoriích. V interiérech trávíty. Místním obyvatelům nepomáhají regulame až 80 % svého života, takže si to určice výroby podniků ani demonstrace. Lékaři
tě zasloužíme!
opakovaně nedoporučují vycházet z domu
ani větrat. Bohužel ani toto opatření nemuDárek ZDARMA!
sí pomoci!
Ionic-CARE FF-210 – osvěžovač a čistič
Podle měření Státního zdravotního ústavu
pro lednice, toalety a šatní skříně v hodtotiž proniká znečištěný vzduch běžně i
notě 450 Kč zdarma!**
do budov (bytů a kanceláří). Tam jej navíc
Tento přístroj neutralizuje pachy a pročišdále „obohacujeme” množstvím mikrobů,
ťuje vzduch v lednici, koupelně, šatně a
prachových alergenů, plísní, ale i výparů
kdekoliv jinde. Naz laků na nábytku, sprejů, kosmetiky, čisvíc omezuje výskyt
tících prostředků a zplodin plynových spobakterií, zabraňuje
třebičů. Pouze zlomek těchto škodlivin pak
růstu plísní a v lednici
uchovává potrausedne ve formě prachu např. na nábytviny
déle čerstvé.
ku, odkud je lze setřít. Drtivá většina naopak poletuje v prostoru, a tak nám nejméně jednou projde plícemi. Nabízí se tedy
Pro získání dárku stačí
otázka, jak vyčistit vzduch dříve, než se
nám dostane do těla.
zadat při objednávce kód:

Jsme držitelé zlatého certiﬁkátu „OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY“
* V květnu 2016 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 1001 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.

kód

HM1

Poštovné zdarma pro objednávky přijaté do 30.11.2016

800 112 111
Objednací linka zdarma

www.ionic-care.cz
**Akce trvá do 30.11.2016 nebo do vyprodání zásob
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Česko, země hudebních náhražek
Revivaly. V Česku jsou
jich stovky, právě o nich
vznikl nový dokument.
Některé budí hrůzu už
po prvních tónech, jiné
lze ale označit za velmi
slušné kopie populárních
kapel a umělců. „Mnozí
přišli na to, že z toho jde
udělat docela slušný
byznys,“ říká hudební
publicista Jarda Konáš.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Co Čech, to muzikant? Při zjištění,
kolik revivalových skupin i jednotlivců
v Česku působí, vyznívá staré úsloví docela příznačně. Jsou jich totiž stovky. I když
někdy byste si radši přáli, abychom tu hudbu snad ani tolik rádi neměli.
„Lidem vždycky stačilo, když jim někdo
neznámý zpíval známou písničku. To je ještě v pořádku, takhle to chodí u táboráků i
na tanečních zábavách desítky let. V poslední době se ale přišlo na to, že se z toho
dá udělat dobrý byznys,“ vysvětluje hudební publicista Jarda Konáš, zakladatel měsíčníku Headliner. Kromě toho jsou podle něj
lidé líní sednout do auta a zajet si na koncert originálu do většího města. „Při obhajobě revivalů jsem se setkal s naprosto vážně
míněnými argumenty v duchu: ‚No jo, jenže Kabáti nebo Michal David k nám nikdy
zahrát nepřijedou, takhle to máme u nás
v kulturáku a ještě levně!‘ Náhražky nám
prostě stačí,“ dodává. Na fenomén revivalů
upozorňuje také nový dokument České te-

Jen skupina Kabát má v Česku přes dvě desítky revivalových kopií. A většině z nich se daří docela slušně. To čeští
„Brouci“ se s hudbou The Beatles prosadili i v zahraničí.
FOTO | ARCHIV KAPEL KABÁT REVIVAL PLZEŇ A THE BEATLES REVIVAL
levize Země revivalů, pod nímž je jako režisér podepsaný Šimon Šafránek. „Zajímalo
mě, kdo jsou ti lidé, kteří nejenom že hrají
cizí písničky, ale přímo se převtělí do někoho jiného,“ přibližuje. Revivaly jsou totiž
často terčem opovržení kvůli tomu, že nehrají svou vlastní tvorbu. Zdaleka ne všechny kapely si ale takové odsouzení zaslouží.
„S tím, jak jsme je objevovali a mluvili
s nimi, začalo se ukazovat, kolik tam je odstínů. U někoho jde o fanouškovství, u jiného doslova o víru, někdo jiný zase jenom
vydělává,“ popisuje Šafránek a zároveň přiznává, že čekal mnohem víc lidí, kteří na
cizí slávě prvoplánově vydělávají. „A ono
to tak nebylo. Je to vidět už na historii, kdy
zřejmě prvním revivalem u nás jsou pražští
Rolling Stones, kteří hráli už v 80. letech.
O něco později se objevili Velvet Underground, kde hrají zkušení muzikanti z ji-

ných kapel a dodnes vystupují čistě pro radost,“ vysvětluje Šafránek.

Od Kabátů po Beatles
Právě nadšení stálo i za vznikem Kabát revival Plzeň, jehož frontmanem je Marek
Vondryska. Prošel několika kapelami, ale
česká rocková legenda ho zajímala od začátku. „Už když vyšla první deska, tak se
mi tahle skupina líbila. Je to moje srdcová
záležitost. Druhá věc je, že se mi jejich písničky hrozně dobře zpívají,“ říká lídr kapely s desetiletou tradicí.
Lidé se tomu, co dělají, prý ze začátku
divili, protože v západních Čechách tehdy
jiné revivalové kapely téměř nebyly. Publikum je ale nakonec přijalo s nadšením.
„Hned po prvním koncertu vznikla poptávka po dalším a nemuseli jsme nic řešit. Na-

Konáš: „Revivalových bizárů je hromada“
Jsme v porovnání se zahraničím
skutečně země plná revivalů?
V Evropě a celkově v západním světě lze
narazit na takzvané tribute bandy, což
jsou většinou skvěle sehrané revivaly
snažící se napodobovat původní show
neaktivních či již mrtvých umělců se vším
všudy. Některé takové soubory k nám
čas od času přijedou a zaplní nějakou
sportovní halu. To je ovšem nesrovnatelné
Jarda Konáš, zaklada- se situací u nás, kde napodobuje kdekdo
tel hudebního měsíční- kdekoho, nikdo se v tom nevyzná a
ku Headliner.
správci autorských práv nejméně.
Mohou revivaly originální kapele v něčem pomoci?
Mohou i nemusí. Michal David své revivaly podporuje, Kabáti mají
u nás přes dvacet revivalů a za každé jejich vystoupení jde

původním hudebníkům do kapsy honorář za autorské poplatky.
Karel Gott má smůlu, protože není autorem svých hitů a jeho
revivaly platí tantiémy Gottovým skladatelům a textařům, mistrovi
však nic nebo skutečně symbolické částky. A to se samozřejmě
bavíme za předpokladu, že se někam autorské poplatky za
vystoupení revivalů posílají, nedělám si iluze, že by tomu tak
pravidelně a svědomitě bylo. Obecně revivaly škodí v tom, že si
publikum zvyká na zápecnickou kulturu náhražek. Proč by lidé jeli
do okresního města na Gotta, když se za něj Ferda Novák převlíkne
a levně zazpívá Goťtáka u nich v hospodě na návsi?
V Česku je poměrně dost i skutečně bizarních revivalů, že?
Ano, těch je u nás hromada. Naší zemí kočují revivaly Verony,
Těžkýho Pokondru, Madonny, Karla Gotta, Leoše Mareše nebo
dokonce Penerů strýčka Homeboye, Alkeholu či Mekyho Žbirky,
tedy interpretů, které opravdu není problém poslechnout si
i několikrát do roka naživo v originálu.

bídky se hrnuly samy,“ vzpomíná Vondryska. V současnosti vystupují plzeňští
Kabát v průměru stokrát do roka.
To naopak jeden z nejúspěšnějších revivalů legendárních Beatles vznikl celkem
nahodile. Tehdy studenty kladenského
gymnázia dostal do role slavných Britů
školní projekt z angličtiny. „Nacvičili
jsme pár písniček od Beatles, a tak to začalo,“ vzpomíná jeden ze zakladatelů The
Beatles revivalu Luděk Maulis. První skutečný koncert odehráli v roce 1992 a od té
doby z pódií prakticky neslezli. Měsíčně
odehrají v průměru dvanáct vystoupení.
Slušnou fanouškovskou základnu v zahraničí mají The Beatles revival zejména
v Nizozemí. Vystupují v moderních divadlech i na festivalech. Stejně tak pravidelně
hrají v Dánsku. Objevují se ale také na soukromých akcích. Čas od času i na těch VIP,
jako byla například svatba nizozemského
slavného fotbalisty Ruud van Nistelrooye.

Převtělení, ale s mírou
Revivaly se také podstatně liší v tom, do
jaké míry se se svou předlohou ztotožňují.
Někdo se drží ryze hudební stránky, jiný se
do svých idolů doslova vizuálně převtěluje.
„Do roku 2000 jsme na tom nijak nebazírovali. Ale pak jsme dostali nabídku na
turné po Německu v muzikálové show,
a tam produkce trvala na tom, abychom vypadali jako skuteční Beatles. Takže třeba
i náš basista se naučil hrát na levou stranu,“ vysvětluje Maulis s tím, že právě tehdy se svými kolegy z kapely opustili definitivně civilní zaměstnání.
To plzeňští Kabát revival vizuální podobnost se svou předlohou neřeší. Ačkoli
na začátku o tom vedli spory. „Pak jsme si
ale řekli: Proč? Stejně na pódiu stojíme
my a ne Kabát,“ uzavírá Vondryska.
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Podšálky turisté fakt nevrací,

Karel Belfín (vlevo) a Marek Tománek jako skuteční Karel a Karel. Tedy řidiči zájezdových autobusů, kteří brázdí evropské silnice s českými turisty už řadu let.
Mnohé scény, které ve filmu Účastníci zájezdu ztvárnili Pavel Liška a Miroslav Krobot, si prožili na vlastní kůži.
FOTO | ARCHIV K. BELFÍNA A M. TOMÁNKA A MAFRA

Krobot + Liška = Karel a Karel. Původně vedlejší komická
dvojice z filmu Účastníci zájezdu zlidověla. I deset let,
které od premiéry filmu letos uplynuly, jejich hlášku
o „hnědých podšálcích“ zná téměř každý. Patří mezi
ně také Karel a Karel z Napajedel. Dva skuteční řidiči
turistických autobusů, kteří se tak sice nejmenují, ale
po vzoru oblíbeného filmu si tak říkají. „Podšálky nejsou,
potvory nám je rozkradly,“ vtipkují při každé cestě.
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Říkají si Karel a Karel, i když toto
křestní jméno stojí v občance pouze jednoho z nich. Autobusáci z Napajedel
Karel Belfín a Marek Tománek spolu
jako parťáci jezdí už 12 let a vozí české
turisty na zahraniční dovolené.

Jak přiznávají, leckteré scény z populární komedie Účastníci zájezdu odpovídají realitě, se kterou se setkávají při
své práci. Však také proto si říkají Karel
a Karel, jak se v deset let starém filmu
jmenovaly postavy skvěle ztvárněné
Pavlem Liškou a Miroslavem Krobotem. Vzpomínáte?

„Prosím vás, ty hnědý podšálky okamžitě vracejte,“ apeluje ve filmu s prosebným výrazem Pavel Liška, který sklízí pobavené reakce. „Vy si z toho děláte
srandu, ale jestli se ty hnědý podšálky
zase poztrácej, tak si to budete pít z těch
bílejch rozpálenejch kelímků,“ podpoří
svého souputníka Miroslav Krobot.

Chorvatská (ne)pohostinnost
I řidiči Karel Belfín a Marek Tománek
z Moravy mají s pověstnými podšálky
nemilou zkušenost. A ano, opravdu kvůli nenechavým rukám cestujících.
„Dneska to jako legraci zmiňujeme
hned na začátku cesty. Lidi se na ně
sami i často ptají a my na to říkáme:
Podšálky nejsou, potvory nám je rozkradly,“ směje se Marek Tománek. On
i jeho parťák jezdí s turisty nejen na Jad-

ran, který byl dějištěm Účastníků zájezdu, ale také k moři do Itálie nebo třeba
v zimě do zasněžených Alp.
Do Chorvatska prý míří hlavně zarytí
milovníci této země. A to navzdory faktu, že pro Čechy už pobyt na Jadranu
není zdaleka tak laciná záležitost jako
před lety. Například do Itálie jezdí
podle Karla Belfína lidé především za
dobrým jídlem a oproti Chorvatsku i za
příjemnými lidmi.
„Chorvati už neví, co by si za své
služby řekli. Je to tam dnes strašně drahé,“ říká. Rozhodně už prý neplatí, že
by Chorvaté české turisty vítali s nadměrnou vřelostí, jako tomu bylo ještě
před pár lety. „Určitě tomu tak není všude, ale například když na Istrii nemluvíte německy nebo italsky, tak čekáte v restauraci na objednávky mnohem déle,“
popisuje svou zkušenost.
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říkají skuteční „Karel a Karel“
Jedna věc snad ale bude fungovat věčně. Alespoň u některých. Turisté, kteří
vyhledávají hlavně nejlevnější zájezdy
do chorvatských kempů, se podle šoférů drží české klasiky – řízků na cestu.
„Platí to pořád a myslím, že řízky v alobalu jen tak nevymizí,“ usmívá se Marek Tománek. Právě ti, kteří zvolili tu
nejlevnější možnost dovolené u moře,
ale bývají těmi, s nimiž nastává nejvíce

„

ve snímku Pavel Liška. To pánové z Napajedel mají svéráznější přesvědčovací
taktiku. „Vždycky je upozorňujeme, ať
nedávají odpadky do sítěk na sedadlech.
Vždycky jim taky říkám: Když ze sítěk
budu na zastávce vytahovat posmrkané
kapesníky, myslete na to, že vám s těma
rukama pak budu vařit kafe,“ směje se
Tománek, který očividně ví, jaký typ argumentů na cestující platí.

Rádio musí hrát? Na to říkávám, že musí. Furt
lepší, když nespíte vy, než kdybych spal já.

problémů. „Je spousta lidí, kteří si koupí zlevněný zájezd přes slevové portály
a už rovnou jedou do Chorvatska s tím,
že budou chtít ještě padesát procent vrátit zpět za problém v autobuse,“ vysvětluje Karel Belfín.

Autobusácký instinkt
Oba řidiči se shodují, že v branži funguje
cosi jako autobusácký instinkt. Ten spočívá v otipování cestujících. „Už v momentě, kdy nastupují, poznáme, jaký typ
lidí to je a jestli bude nebo nebude problém," vysvětluje Marek Tománek.
Zároveň ale dodává, že jakékoli konflikty bývají naprosto výjimečné a většinou cesta ubíhá v dobré náladě. Když ale
oba dostanou otázku, se kterou kategorií
dovolenkářů bývá nejtěžší pořízení, odpovídají téměř jednohlasně: hlasitá rodina s malými dětmi. „Jednou se nám stalo, že za námi přišla paní s kuriózním
problémem. Stěžovala si, že její syn dostal z klimatizace astma,“ zavzpomínal
na úsměvnou rychlodiagnózu Belfín.
Dalším zásadním tématem filmového
Karla a Karla byl pořádek v autobuse.
„Zaprvé: Nejsme zvířata, jsme lidi. Ono
by to nebylo poprvé, co bysme tady
s Karlem objevovali za sedačkama nejrůznější potraviny. Kosti od vepřových
kotlet a tak podobně. Že jo, Karle,“ promlouval do vysmáté autobusové uličky

Dvojice Liška – Krobot ve filmu také
předvedla, jak složité může být určení
správně dlouhé občerstvovací přestávky. „Já bych jim dal klidně, Karle, patnáct (minut, pozn. red.). O to nic. Ale
oni to nestihnou. Člověče, spíš si naopak říkám, jestli bysme jim neměli dát
pětadvacet. Znáš to, dáš jim dvacet a budeš tady čekat na půlku autobusu.

Ti klesne autorita,“ přemítá v dialogu
Miroslav Krobot.
To moravští „Karel a Karel“ si s případnou ztrátou autority příliš hlavu nelámou. Neznamená to ale, že by pro ně
délka přestávek bylo mrtvé téma. „Samozřejmě, že to řešíme! Vždycky se
spolu domluvíme, kolik času chceme
dát a cestujícím nahlásíme poloviční
dobu. Prostě už dopředu počítáme s tím,
že se zdržíme jednou tak dlouho, ať řekneme cokoli,“ vysvětlují s nadhledem.
Coby řidiče je na cestě ale skutečně trápí hlavě dvě věci. Té první se však snaží
maximálně předcházet. Jde totiž o obavu, aby je v cizině nepotkala porucha autobusu. To se ale naštěstí nestává. To druhá obava zní sice komicky, ovšem předcházet se jí příliš nedá. „Moje největší
noční můra je, když se v noci cestující za
mnou zeptá: A to rádio musí hrát? Na to
říkávám, že musí. Furt lepší, když nespíte vy, než kdybych spal já,“ uzavírá
s nadsázkou Karel Belfín.

Parťáci Marek Tománek a Karel Belfín z moravských Napajedel se nebojí recese, turisty na palubě autobusu proto leckdy pořádně překvapí.

„Vyvrženej vorvaň“ aneb
Hlášky z Účastníků zájezdu

„Prosím vás, ty hnědý podšálky
okamžitě vracejte.“
■ „Kdo masturbuje, ruku nahoru!“
■ „Našli ho na pláži, ležel tam jak
vyvrženej vorvaň. Už se do něj pouštěli
racci.“
■ „Jmenuji se Pavlína, ale přátelé mi říkají
Pamela.“
■ „Proč by buzerant sahal na holku,
nevíš? Uklidni se, mámo, kdyby sahal
na kluka, tak samozřejmě něco hezky
rychle udělám, ale takhle fakt nechápu
proč šílíš. Spi, prosim tě.“
■ „Ještě jednou mi řekneš čumáčku,
a rozmlátím ti palubní mikrofon!“
■

Komedii Účastníci zájezdu natočil režisér
Jiří Vejdělek v roce 2006 a od té doby
nechybí na seznamu filmů promítaných
snad v žádném turistickém autobuse, ve
kterém čeští turisté jezdí do ciziny. Snímek
vznikl podle knihy Michala Viewegha,
který se i podílel i na scénáři. V hlavních
rolích se objevili Eva Holubová, Bohumil
Klepl, Anna Polívková, Pavel Liška,
Miroslav Krobot, Květa Fialová a další.
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Jen s naší půjčkou
si můžete svobodně
snižovat splátky –
bez žádání nebo
oznamování.

Volejte 800 261 818
Více informací o podmínkách akce na www.homecredit.cz.
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Přízeň dětí
nás hodně
překvapila
Mnozí je považovali za
rychlokvašky, které sice
hned za první desku
posbíraly několik cen, ale
zájem o ně brzy opadne.
Jenže kapela Slza si za
poslední dva roky pozici
mezi fanoušky naopak
upevnila. Ukazuje to
i nová kniha, která mimo
jiné mapuje i jejich turné.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Ačkoliv Petr Lexa a Lukáš Bundil
z kapely Slza nehrají písničky prvoplánově pro děti, právě mezi hodně mladými mají nejvíce fanoušků. „Jejich přízeň nás překvapila,“ přiznávají interpreti hitu Lhůta záruční.
Po prvních rádiových hitech se o vás
mluvilo jako o rychlokvaškách. Máte
pocit, že potřebujete ještě někomu
něco dokázat?
Bundil: Nemáme, a ani jsme takto nikdy
nepřemýšleli. Celou dobu muziku děláme
proto, že nás to baví a díky tomu jsme obrnění vůči negativním reakcím. Obecně je
společnost nastavená tak, že pokud se člověk nepohybuje v určitých mantinelech,
tak je terčem kritiky. Každý by měl vystudovat vysokou, měl by mít ten papír a je
už jedno, co dělá potom. V hudbě je to stejné. Existují nějaké mustry, podle kterých
se to v uvozovkách má dělat, a když to najednou dělá někdo trošku jinak, tak je to
špatně. A my právě takoví jsme, děláme
věci jinak. Takže když jsme přišli s první
písničkou a najednou byla všude, přirozená první reakce byla ta, že jsme rychlokvašky. Nikdo ale neviděl tu práci, která
zatím je a proč tomu tak je.
Nezlomilo se tohle nahlížení s úspěchem hned další písně?
Bundil: Když přišla druhá písnička, začalo na nás chodit mladé publikum – pro nás
pozitivní věc. Ale přišla reakce: Jo, to je ta
kapela pro děti… Říkám si, co je na tom
špatného? Vždyť to je v pořádku, narozdíl

od kapel, na které nepřijde nikdo. Pořád
jsme se s něčím takovým potýkali. Důležité je, že se to dělo jen na hudební scéně
a že to neřešil běžný posluchač. Věděli
jsme, že tak muziku chceme dělat a víc
jsme neřešili. Když po čtvrtém singlu přišly nominace na Anděly, viděli jsme, že
i hudební scéna nás začíná respektovat.
Jsme za to rádi, ale není to nic, na čem bychom stavěli.
Petře, pokud jde o vás, vůči vaší kariéře
muzikanta byla prý na začátku, když
vás Lukáš oslovil a začali jste spolupracovat, skeptická i vaše maminka…
Lexa: Tak určitě… (smích) Muziku jsem
dělal už v době, kdy jsem studoval jazyky.
Rodiče nedokázali pochopit, proč se škole
a studiu nevěnuju víc, když mě jazyky
baví a jdou mi. Od té doby, kdy jsem si
uvědomil, že mě zpěv baví víc a víc, jsem
tomu věnoval veškerý volný čas. Ani
když jsem jezdil na různé pěvecké soutěže, tak to mamka nechápala. Pak jsem navíc začal jezdit za Lukášem – nějakým cizím člověkem do Prahy – točit nějaké písničky. Nikdo nevěděl, o co jde. Zpíval
jsem si sám v pokoji a posílal mu nahrávky… Dělal jsem v té době brigádně číšníka v restauraci a kvůli muzice jsem si sem
tam brával volno. A mamka mi říkala: Jdi
konečně do tý práce! Co to zase kam posíláš? Tehdy nic z toho neslyšela, nevěděla,
jak to celé bude znít.
Kdy se to změnilo?
Lexa: Když jsme v první části našeho turné hráli v Českých Budějovicích, odkud
pocházím, tak tam byla celá moje rodina.
Když to mamka slyšela a viděla, kolik na
nás přišlo lidí a jaká tam vládla atmosféra,
tak jí došlo, že to skutečně funguje. Celé jí
to začalo zpětně dávat smysl.
Padla zde zmínka o dětském publiku,
které si vás oblíbilo. Tušili jste na začátku, že zrovna děti tolik oslovíte?
Bundil: Nechodí na nás jen malé děti, ale
i teenageři a dospělí. Přízeň dětí nás ale určitě hodně překvapila.

Petr Lexa a Lukáš Bundil, to je skupina Slza. Nedávno o kapele vyšla první knížka.
Kdo by si ji chtěl nechat podepsat, má možnost při autogramiádách 15. 11. v Olomouci, 16. 11. ve Zlíně, 21. 11. v H. Králové a 29. 11. v Ostravě. FOTO | M. SVÁČEK, MAFRA
Cítíte větší zodpovědnost za to, co
před dětským publikem pronesete,
nebo jaká slova se objevují v textech?
Bundil: Určitě nad věcmi, které děláme,
přemýšlíme víc, protože vidíme, jaký vliv
na mladé máme. Je jasné, že když budeme
dávat na sociální sítě fotky, jak se někde
opíjíme, tak to rozhodně bude mít špatný
vliv. Hlavně to ani nejsme my. Sice přemýšlíme nad tím, co děláme, ale pořád je
to pro nás přirozené.
Lexa: To je vlastně naše výhoda. Nemusíme si před fanoušky hrát na někoho, kdo
nejsme. No a v tvorbě se to neprojevilo nijak. Texty písniček ani hudbu publiku nepřizpůsobujeme.
To evidentně, a je to znát už
podle jejich názvů. Těžko by se písně určené dětem jmenovaly Celibát nebo Katarze. Čím jste si mladé tak získali?
Lukáš: Myslím, že se dohromady spojila
spousta věcí. Předně je vidět, že tenhle
druh hudby tady absolutně chyběl. Současnou pop music tady nikdo nedělal. Když se
v Čechách řekne pop, tak si člověk vybaví

Konec youtubera Hoggyho?
Do povědomí teenagerů vstoupil Petr Lexa prostřednictvím
role youtubera Hoggyho. Jako upovídaný Hoggy se objevoval
ve videích, z nichž některá se mohou pochlubit více než
milionem zhlédnutí. Zdá se, že jeho alter ego Hoggy je ale už
minulostí a Petr Lexa chce do budoucna vystupovat na
videích pouze sám za sebe. Alespoň o tom informoval
fanoušky ve svém posledním příspěvku.

normalizační populární hudbu, a to opravdu není pop v dnešním slova smyslu. Další
věc je asi náš přístup, to, že skutečně řešíme i ty nejmenší detaily. Výsledek je například to, že když na nás někdo přijde, tak už
u vchodu ví, že je na koncertě Slzy. A pak
je zásadní, že jsme přirození. Když se s někým bavíme na ulici, jsme úplně stejní
jako na pódiu. S tím souvisí i náš vztah s fanoušky, který je pro nás nejdůležitější.
Před nedávnem vám
vyšla knížka Slza obrazem, která je plná vašich fotografií nejen
z koncertů. Co vlastně
nejraději čtete?
Bundil: Dlouho jsem nečetl nic jiného než skripta
na vysoké. Pak jsem dlouho nečetl, protože jsem toho po studiu měl
dost. No a teď čtu zase pro změnu docela
hodně, a to hlavně biografie.
Lexa: Přiznám se, že já moc nečtu. Ale fanoušci, vy čtěte! (smích)
Kromě Slzy vás v showbyznysu zaměstnává také hraní v seriálu Přístav,
ovšem to se týká pouze vás, Petře…
Lexa: Původně jsme v Přístavu měli hrát
oba. Jsou tam postavy Lukáš a Petr, akorát
Lukáše hraje nakonec někdo jiný. On od
začátku říká, že není herec. Já jsem začal
s herectvím ještě dřív, než jsem zpíval.
Z toho také vyplývá, jak vypadají naše klipy. Je přirozené, že…
Bundil: …že já v nich skoro nejsem!
(smích) Ale vážně jsem absolutní neherec,
takže se držím toho svého.
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Pojištění jako náplast na nemoc
5plus2
■ RÁDCE

ebola, zika, schistosomóza. Anebo bývají
ve výčtu dospělých chorob uvedeny vzácné nemoci dětské: Reyerův syndrom.

Čekací doba

ČR | Také vám kdesi v šuplíku leží nejrůznější pojistné smlouvy, na které si vzpomenete většinou jen tehdy, když vám přijde
výzva k úhradě? S koncem roku ale alespoň někteří z nás zvažují, zda se jim sjednaná pojistka vyplatí, či jestli ji naopak nerozšířit. Od změn nás ale mnohdy odrazuje pro laika složitý nebo nejednoznačný
slovník pojišťoven. Co je dobré vědět, pokud se chcete pojistit pro případ nemoci?

Aby klient, kterému už nějakou dobu není
dobře, nejprve neuzavřel pojistnou smlouvu a teprve až pak se nevypravil k lékaři,
stanovují pojišťovny takzvanou čekací
dobu. Obvykle to bývá tři až šest měsíců.
Je to období mezi podpisem smlouvy a diagnózou nemoci. Když se choroba projeví
dříve, peníze nedostanete.

Seznam chorob

Na kolik se pojistit

Pojišťovny mají v podmínkách zapsáno od
sedmi do 67 diagnóz. Můžete dokonce
kombinovat třeba základní balíček plus
rozšíření na ženské/mužské nemoci. Pravda, dlouhý seznam vypadá na letáku lákavěji, ale jak se pojišťovny snaží jej ještě
víc natáhnout, dostávají se na něj i nemoci
v tuzemských podmínkách spíše exotické:

Někteří experti doporučují jako pojistnou
částku zvolit dvojnásobek ročních výdajů
klienta. Jiní počítají na každých deset tisíc
platu 100 tisíc korun pojistné částky. Druhá varianta vyjde většinou levněji. V každém případě pojišťovny stanovují maximální pojistné částky mezi jedním až deseti miliony.
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valy a klouby
Na záda, sv
Přináší
okamžitý pocit
uvolnění a osvěže
ení
Účinek doslova
cítíte a vnímáte
K dostání v každé lékárně

www.icegel.ccz

MAĎARSKO — Termální lázně – AUTOBUSEM

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

7 290 Kč
osoba / 5 nocí

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

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

9 590 Kč
osoba / 5 nocí

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

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

www.hungariatour.cz

FOTO | MAFRA

Která pojistka se k čemu hodí?
Pojištění denního odškodného: Plní
se v případě úrazu, sjednaná dávka se
vyplácí za den léčení, léčba musí trvat
předem sjednaný počet dní, například 15 (např. zlomená noha s léčbou).

Pojištění denních dávek v pracovní
neschopnosti: Plní se v případě nemoci
či úrazu, sjednaná dávka se vyplácí za
den pracovní neschopnosti, léčba musí
trvat předem sjednaný počet dní, například 28 (např. infekční žloutenka, pracovní neschopnost osm týdnů).
Pojištění trvalých následků úrazu:
Plní se, pokud po úraze zůstanou trvalé
následky – posuzuje se asi po roce od
úrazu podle tabulek pojišťovny (např.
ztráta palce u ruky).
Pojištění invalidity: Peníze od pojišťovny dostane ten, kdo je uznán invalidním, a to nejčastěji ve III. stupni (např.
invalidita z důvodu těžké epilepsie).
Pojištění vážných onemocnění: Plní se,
pokud je diagnostikována nemoc podle seznamu pojišťovny (např. vážné stadium
rakoviny, infarkt, slepota).
(jol, re)

SLEVA VÁNOČNÍCH PŮJČEK
VOLEJTE ZDARMA
www.proﬁcredit.cz

800 200 280
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„Boží dar“ pro
Prahu a okolí
Další díl seriálu
Na výzvědách je o těstě,
pecích a vůni. Týdeník
5plus2 se vydal tam,
kde se peče ve velkém.
5plus2
■ NA
RÁDCE
VÝZVĚDÁCH
ČR | Pečení chleba je krásná práce. Jak
se ovšem vyrábí „boží dar“ pro Prahu
a střední Čechy? To prozradili v pekárně Zelená louka v obci Herink, kam se
redaktor týdeníku 5plus2 vypravil brzy
ráno, kdy končí hektický noční provoz.
Cestu k nové moderní pekárně není
třeba hledat, stačí se držet rozvozových
nákladních aut, která ráno závodí o čas.
Přímo do provozu vstupuji v ochranném obleku s technologem pekárny Penam Václavem Bozděchem. Udivuje
mě, že ve výrobě je relativně klid. Je to
tím, že hodně práce zastanou moderní
zařízení. „Denně při nepřetržitém provo-
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zu tu pečeme velké množství rohlíků,
chlebů a vek. Celý provoz obstará pár
desítek zaměstnanců,“ popisuje Bozděch. Pekárna je schopna za den vyrobit
statisíce rohlíků a desetitisíce pecnů
chleba. Ochutnat právě upečený a ještě
horký chléb či rohlík je „božská mana“.
Výroba trvá necelé dvě hodiny a za
chuť a kvalitu chleba a rohlíků jsou zodpovědné dvě nejdůležitější osoby – říká
se jim „mísič“ a „pečák“. „Mísič kontroluje vstup základních surovin, dává pozor na teplotu těsta. Spolu s pečákem hlídají i venkovní teplotu, která při převážení pečiva do obchodů kvalitu silně
ovlivňuje,“ komentuje technolog. „Pokud se nepřizpůsobíme mrazu nebo naopak vysokým venkovním teplotám,
mohlo by se stát, že rohlíky budou nakonec gumové nebo naopak vyschlé,“ vysvětluje Bozděch.

Recept se léta nemění
Chléb se vyrábí ze základních surovin,
zejména ze žitného kvasu, soli, droždí,
vody, mouky a oleje u rohlíků. „Tuto recepturu jsem se učil během studia
v roce 1976 v Ústí nad Labem a vycházíme z ní dodnes. Základní suroviny zůstaly stejné,“ říká pekař. „Dřív se například ručně krájely a vážily velké bloky
droždí, dnes se používá tekuté droždí,
které lze dávkovat mnohem přesněji,“
dodává. Pokud by měl srovnat chuť chleba dnes a před 40 lety, tak prý chutná
stejně. „Dříve ti nejzkušenější pekaři, pi-

Václav Bozděch kontroluje rohlíky.
líře pekárny, velice pečlivě hlídali výrobu, soustředěně obcházeli díže a neustále sledovali stav těsta i výrobků, kvasy
a teploty. Pokud se něco zanedbalo,
hlavně příprava kvasu na chleba, pak
byl celý týden chléb špatný. Dnes hodně věcí obstarají stroje, práce je jednodušší a kvalita stálá,“ podotýká.
V pekárně je několik výrobních linek, část vyrábí chléb, druhá rohlíky
a třetí veky. Na začátku se do obří díže
sypou pod dohledem míchače suroviny,
těsto vymíchá robot. U díže mě technolog prudce zastaví. „K té díži nechoďte,

V obří díži je třeba pečlivě namíchat suroviny. Hlídá ji fotobuňka.

FOTO 3 x | JOSEF HORA

je tam fotobuňka, když jí někdo projde,
výroba se okamžitě zastaví. To kvůli
bezpečnosti a tomu, aby do těsta nemohlo nic spadnout,“ popisuje.

Rohlík za dvě hodiny
Hotové těsto je předáno do dalšího stroje, z jehož útrob už vyjíždějí malé bochníčky, u jedné linky základy rohlíků, u
druhé základ nových chlebů. Další stroj
pak bochníčky upraví do tvaru rohlíku,
nebo na druhé lince chleba. Následuje
malá temná horká místnost, takzvaná
kynárna. Sem míří bílé bochníky v ošatkách nebo malé rohlíčky, tady zrají, kynou a získají větší objem. Produkt pokračuje do pece, kde při 250 až 300 stupních vzniká finální hotový výrobek,
chléb se peče necelou hodinu. Celý proces od přípravy těsta po hotové pečivo
zabere dvě hodiny. „I po těch letech mi
pečivo chutná, dávám přednost chlebu,
je o trochu zdravější než rohlíky, protože v chlebu je i žitná mouka,“ uzavírá
Václav Bozděch.
(jos)

Česká republika
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Naporcujte rybu jako profík, stačí na to chvíle
ČR | Byli jste se podívat na jeden z podzimních výlovů rybníků a přinesli jste si
domů čerstvou rybu? Pak vám poradíme, jak ji jednoduše vykostit, abyste si
z ní mohli připravit skvělé jídlo.
Nejprve nařízneme tělo podél hlavy
z obou stran, pak rybu nařízneme podél
celé páteře. Otočíme a stejný řez prove-

5plus2
■ V KUCHYNI
deme z druhé strany. Oddělíme hlavu
a podél kostí odkrojíme celý filet. Zbylou část ryby otočíme a odkrojíme druhý
filet. Z obou filetů odkrojíme ploutve.

Všechny odříznuté části odložíme na
později. Filet otočíme masem nahoru.
U ocasní části nařízneme maso a nožem
zajedeme mezi kůži a maso. Kůži prsty
napneme a rovným tahem ji odřízneme.
To uděláme i u druhého filetu. Máme připravené čisté maso na další zpracování.
Ačkoliv jsme rybníkářská velmoc,

stále konzumujeme více mořských než
sladkovodních ryb, přitom právě ty
z českých řek a rybníků jsou stejně zdravé a také neméně chutné. Kromě oblíbeného kapra by vaší pozornosti neměli
uniknout například pstruh, štika, candát, okoun či třeba původně asijská
ryba amur bílý.
(re, lidovky.cz)

INZERCE

Štika na smetaně
Potřebujeme: štiku, citron, sůl, pepř,
máslo, smetanu, mléko, sardelovou pastu,
muškátový ořech, mouku, brambory.
Postup: Štiku si naporcujeme na
podkovy 2 až 3 cm vysoké, pokapeme
citronem, nasolíme a necháme 2 až
3 hodiny uležet. Poté maso opláchneme,
osušíme, osolíme a opepříme. Na mase
nesmí zůstat citron! Do kastrolu si
nalijeme jednu smetanu a stejné
množství mléka. Vmícháme přiměřené
množství sardelové pasty, při tomto
množství je to téměř celá sardelová
pasta. Přistrouháme trochu muškátového
oříšku. Omáčku pozvolna ohříváme.
V troše mléka rozmícháme 2 až 3 lžičky
mouky na zahuštění omáčky. Jakmile se
omáčka začne vařit, zahustíme ji
a necháme 2 až 3 minuty vařit. Vaříme
zvolna a stále mícháme, aby se
nepřipálila. Osmažené maso servírujeme
a poléváme smetanovou omáčkou.

Pstruh s citronovou
omáčkou
Omáčka: 2 ks šalotky, 2 cm zázvoru,
2 dcl suchého bílého vína, 3 dcl vývaru,
(drůbežího), 20 g másla, 0,5 dcl smetany,
šťávu z citronu a pomeranče, sůl, bílý pepř.
Šalotku nakrájíme nadrobno, zázvor
nastrouháme na jemném struhadle,
zalijeme bílým vínem, drůbežím vývarem
a pozvolna redukujeme na třetinu svého
objemu a přecedíme. Poté přidáme
citronovou a pomerančovou šťávu, podle
chuti dosolíme, na závěr zjemníme
smetanou a studeným máslem.
Příloha: 150 g květáku, 50 g cukrových
hráškových lusků, 150 g karotky,
100 g ředkviček, 100 g řapíkatého celeru,
100 g fenyklu, 30 g másla, sůl, cukr.
Očištěnou zeleninu nakrájíme na menší
kousky a krátce spaříme v osolené
a oslazené vodě, necháme okapat,
osolíme a lehce orestujeme na másle.
Pstruh: 800 g (8 ks) filetů pstruha, máslo,
sůl, bílý pepř, 2 snítky čerstvého tymiánu.
Filet pstruha očistíme, zbavíme pinzetou
kostí, osolíme, opepříme a opečeme
na másle se snítkou čerstvého tymiánu.

Rajská rybí polévka

SOUTĚŽ PROBÍHÁ
OD 17. 10.
DO 18. 12. 2016
KÓDY Z OLMÍKŮ
VKLÁDEJTE
NA OLMICI.CZ

PARTNER AKCE

kolobka.cz

Candát s fíky a slaninou
Potřebujeme: 4 filety z candáta (cca 150 g
kus), 100 g sušených fíků, 3 velké lžíce
hrubozrnné francouzské hořčice,
150 g slaniny, olivový olej, sůl, pepř.
Postup: Sušené fíky rozkrájíme na malé
kousky a smícháme s hořčicí. Filety z
obou stran osolíme, opepříme a na jednu
stranu naneseme směs z fíků a hořčice.
Obalíme anglickou slaninou a lehce (1 až
2 minuty) opečeme po obou stranách na
velmi rozpálené pánvi, nejlépe grilovací.
Necháme dodělat v troubě rozpálené
na 200 °C asi 10 minut. Podáváme
s pečivem nebo bramborami a salátem.

Potřebujeme: 1 polévkovou lžíci másla,
1 šalotku, 1 stroužek česneku, 1 lžičku
natrhaného tymiánu, 0,2 litru vína,
0,4 kg drcených loupaných rajčat,
0,4 litru rybího vývaru, sůl a pepř,
0,2 kg vařeného rybího masa, bazalku.
Postup: Na másle zesklovatíme šalotku
a česnek, přidáme tymián, orestujeme,
zalijeme vínem a svaříme. Přidáme rajčata
a rybí vývar. Vše převaříme a dochutíme
solí a pepřem. Hotovou polévku můžeme
umixovat. Do polévky přidáme kousky
vařené ryby a čerstvou bazalku.

Kapr na červeném víně
Potřebujeme: 800 g kapra bez kůže, 60 g másla, 40 g cibule, stroužek česneku,
2-3 dl červeného vína, 20 g hladké mouky a 20 g másla na jíšku, 4 kuličky pepře,
nasekanou petrželovou nať a pokud máme, tak 60 g nakládaných cibulek.
Postup: Očištěného, opláchnutého a osušeného kapra nakrájíme na porce a z obou stran
na rozehřátém másle krátce opečeme. Dáme mimo a ve zbytku po pečení zpěníme
nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme rozetřený česnek a koření. Za stálého míchání
minutku opražíme, přidáme porce opečeného kapra, zalíváme postupně vínem
a udusíme doměkka. Hotové porce vyndáme do tepla, šťávu zahustíme řidší jíškou,
rozvaříme ji a přecedíme na kapra. Do hotového jídla můžeme přidat nakrájenou
nakládanou cibulku (šalotku) a ještě chvíli podusit.
Zdroj receptů: labužník.cz, lidovky.cz
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KDO UVAŘÍ
Pondělí: Petr Moštěk (33)

Pracuje u bezpečnostní agentury. V minulosti se jako komparz
účastnil natáčení zahraničních filmů a byl
i v reklamě na pivo.
Nedávno se rozhodl
dodělat si dálkově maturitu. Je svobodný, s přítelkyní má prý volný vztah. Žije
v Hradci Králové. Nesnáší nakládané
okurky, nikdy by nesnědl hmyz. Těší se
na nové zkušenosti a nové lidi.

Úterý: Žaneta Boháčová (24)

Je operátorkou výroby
ve fabrice. Žije s přítelem v Náchodě, jsou
spolu už sedm let.
V domácnosti jim dělají společnost dvě kočky. Pokud vyhraje, pojede s přítelem na dovolenou k moři
a koupí si něco pro sebe. Má ráda zeleninu a drůbež, také ale vepřo knedlo zelo.
Nesnáší vnitřnosti, ryby a mořské plody, hovězí, jehněčí a skopové maso.

Středa: Jana Pállová (39)

Má pronajatou podnikovou prodejnu se zahrádkou u pivovaru
v Náchodě, kde bydlí
v domku se zahradou.
Je rozvedená a má dvě
dcery. Jedna je dospělá a žije s přítelkyní, Jana bydlí s mladší, třináctiletou dcerou. Jana má přítele,
ale nežijí spolu. Má ráda zeleninové saláty a dobře ugrilované maso, českou
kuchyni. Nesnáší houby a ryby. Doufá,
že vše ustojí a nezklame svou dceru
a lidi kolem sebe.

Česká republika

Teta Závist i Pat a Mat

Prostřeno! z Královéhradeckého kraje zavede k „zámečku vršku kulatého“
ČR | Soupeři z kulinářské show Prostřeno! budou hlavně z Náchoda se „zámečkem vršku kulatého“. Od pondělí do
středy všechno zkritizuje Honza, pak
štafetu rýpala převezme Petr.
Petr je nepřehlédnutelný a hosté na
jeho pondělní seznamovací večírek
hned tak nezapomenou. Už byt, který
údajně prochází rekonstrukcí, nepůsobí
přívětivě. Tu se válí ponožka, na toaletu
raději nechodit, nádobí, skleničky i příbory jsou upatlané. Dámám se v pondělí ani nechce ke stolu, žádná vábná vůně
se z kuchyně také neline. Z hostitele je
takový otloukánek. Soupeři nechápou,
proč se Petr do soutěže vůbec hlásil.
V úterý hosty u sebe doma přivítá pořádkumilovná Žaneta. Pozorná hostitelka se po předchozím šoku u Petra postará, aby si všichni pochutnali a pořádně
se najedli. Ani Žanetin večer se ale neobejde bez kritiky, k Honzovi se tentokrát přidává i Petr, který je po svém propadáku uražený a zklamaný.
Jana ve středu pozve své hosty do domečku, kde má terasu a verandu. Tam
se bude stolovat. Nervózní hostitelce
bude nepříjemná debata ohledně sexuální orientace její dcery. Zvládne ji? A jak
se bude líbit zábava s pistolí a balonky,
která se poněkud zadrhne?

Pátek: Michal Kazda (28)

Žil v Londýně, kde pracoval jako pošťák
nebo v ruční myčce
aut. Po návratu do vlasti se živil jako řidič
MHD. Nyní pracuje
jako číšník. Žije s přítelkyní v nově postaveném domě v Ostroměři. Doma jim dělá společnost pejsek, rybičky a želva. Pokud by vyhrál,
svoji přítelkyni by požádal o ruku a jeli
by na svatební cestu. Hraje florbal
v amatérské lize. Nejraději má dobře připravený steak, ale jí vše, není vybíravý.
Není nic, co by alespoň neochutnal.

Čtvrteční soutěžící Honza žije na sídlišti v neutěšeném bytě. Překvapí počmárané zdi od dětí i nepořádek. Žaneta
si připadá, jako by ji na večírek pozvali
Pat a Mat. Největší propadák je polévka
z mraženého květáku. Jan si omylem vyleje polévku do dřezu, v cedníku zůstanou jen růžičky květáku, na brambory
zapomene, výsledek má zachránit polévkové koření a instantní jíška. Největší
kritik a všeználek Honza se i rozpláče a
postěžuje si do telefonu manželce.
Poslední večeři připraví pohodář Mi-

chal. Finále se odehraje v krásném, moderním, světlém a naklizeném domě v
Ostroměři. Hosty překvapí, co všechno
už nejmladší z mužů ve svém životě stihl. A také menu, které přichystá, je moderní – a chutné. Jenomže u stolu mezi
soutěžícími zřejmě sedí i teta Závist.
Jak to dopadne a kdo si odnese krásnou výhru i bonus navíc? Sledujte Prostřeno! každý všední den na Primě
v 17.50 a v sobotu také Prostřeno! – Poslední večeře v 17.35, kde si to hostitelé
definitivně vyříkají.
(dub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Restované krevetky se salátem, olivami a balkánským sýrem

Čtvrtek: Jan Havlásek (37)

Je operátorem výroby.
Žije s manželkou na
sídlišti v Náchodě,
mají dvě děti ve věku
deset a tři roky. Mezi
jeho koníčky patří kangoo jump – skákací
boty. Má rád ledvinky, ale chutnají mu
skoro všechna česká jídla. Nesnáší
knedlíky s vajíčkem a nikdy by nesnědl
brouky. Těší se hlavně na zábavu.

Tak trochu upatlaný večer přichystá svým soupeřům Petr (vzadu uprostřed). Dámy se dokonce zdráhají ke stolu.
FOTO | FTV PRIMA

Ingredience: 1 lžíce másla, 1 lžíce oleje, 3 stroužky česneku, 100 g krevet,
špetka soli, špetka pepře, špetka majoránky, 4 snítky bazalky, 1 okurka, 2 papriky, 5 rajčat, 1 cibule, 1 balení oliv,
1 malá plechovka kukuřice, olivový
olej, ocet balsamico, balkánský sýr, 1 limetka. Postup: Všechnu zeleninu nakrájíme na menší kousky. Smícháme v
misce, zakápneme olivovým olejem a
balsamicem. Zeleninu rozdělíme do misek, přidáme na plátky nakrájený balkánský sýr a 5 až 6 oliv na jednu porci.
Lehce posypeme majoránkou. Krevetky krátce povaříme v osolené vodě,
poté je na másle a oleji orestujeme společně s bazalkou a česnekem nakrájeným na plátky, osolíme a opepříme. Krevetky vložíme do připravené misky zeleninového salátu a zakápneme limetkou.

Vepřový kotlet na fazolkách se slaninou na opečených bramborách
Ingredience: 1 kg vepřové pečeně,
200 g slaniny, 2 cibule, česnek, zelené
fazolky, 700 g brambor, olivový olej,
sůl, pepř, grilovací koření. Postup:
Maso omyjeme, odblaníme, nakrájíme
na plátky 2 až 4 cm vysoké. Vepřové osolíme, opepříme, podle chuti okořeníme
a necháme odležet. Nakrájíme cibulku
najemno a česnek na plátky, orestujeme
dozlatova na pánvi, přidáme slaninu a fazolky, osolíme, opeříme, necháme změknout. Brambory omyjeme, necháme ve
slupce, nakrájíme na měsíčky a dáme na
plech s pečicím papírem, osolíme, přidáme koření na americké brambory, zakápneme olivovým olejem a dáme péct na
175 stupňů dozlatova. Maso zprudka opečeme z každé strany na olivovém oleji,
poté vložíme do pekáče, přelijeme výpekem z pánve a dáme na 10 minut do vyhřáté trouby na 200 stupňů.

Dezert tiramisu

Jde o tiramisu po česku s pomazánkovým máslem a rumem. Ingredience:
3 šlehačky (31 %), 3 kelímky pomazánkového másla, 150 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 1 sáček dětských
piškotů, turecká káva, rum, kakao podle
libosti. Postup: Uvaříme si opravdu silnou tureckou kávu, na jeden hrnek asi
čtyři lžičky kávy. Necháme ji vychladit,
přecedíme a přidáme trošku rumu. Do
dortové formy vyskládáme na dno
piškoty a slabě polijeme připravenou kávou. Do mísy dáme šlehačku, moučkový, vanilkový cukr, pomazánkové máslo a vše mícháme do zhoustnutí. Připravenou směsí potřeme piškoty, poté narovnáme namočené piškoty v kávě a obložíme i stěnu formy. Přidáme zbytek
směsi. Můžeme na vrch posypat kakaem. Ideálně necháme v lednici ztuhnout do druhého dne.
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STŘÍPKY
Fanoušci moji dceru
podporují v anorexii,
říká otec ruské modelky
SVĚT | Modelka Alesya Kafelnikovová
(17 let) čelí kritice kvůli příliš štíhlé postavě. Modelčin otec tenista Yevgeny
Kafelnikov (42 let) se nemůže smířit
s tím, že dívka drasticky hubne. „Má
anorexii. A na sociální síti má fanoušky, kterým je okolo čtrnácti let, nemají
žádný mozek a podporují ji v hubnutí.
Neměla by tyhle idioty vůbec poslouchat,“ sdělil rozčílený tenista.
Před rokem trochu přibrala. „Vážila
52 kilo a já jsem byl šťastný. Byla nádherná a konečně začala vypadat jako
žena. Ale teď zase hubne. Jsem zásadně
proti. Bohužel mě ale moje dcera v tomto směru vůbec neposlouchá,“ sdělil.
Alesya (na snímku) tvrdí, že je v pořádku. „Mám normální váhu jako modelka.
Sama si vydělávám a nic po nikom nechci,“ svěřila se. Nyní váží 49 kilogramů a měří 178 centimetrů. Její BMI je
tedy 15,5, což je extrémní podváha.

Na Instagramu má dívka téměř 300 tisíc fanoušků, kteří jí denně pod fotografie píší, jak krásnou a štíhlou postavu
má. Podle otce se kvůli tomu z anorexie
nikdy sama nedostane. (bib, iDNES.cz)

Holka prince Harryho:
Jsem nejšťastnější na světě
SVĚT | Britský
princ Harry (32 let)
a americká herečka
Meghan Markle
(35 let) spolu chodí
už několik měsíců.
Brunetka přiznala,
že prožívá mimořádné období. „Jsem nejšťastnější holka
na světě,“ řekla pro list The Vancouver
Sun Meghan Markle, která je známá ze
seriálu Kravaťáci. Kromě nového vztahu za to může i hodně práce. Herečka se
mimo filmování věnuje charitě, ráda
cestuje, navrhla vlastní módní kolekci
a založila inspirativní lifestylovou stránku The Tig.
(zar, iDNES.cz)

Výhradní dovozce BG Technik cs, a.s.

www.selvo.cz

Prodejny: Praha 5 | U Závodiště 251/8 | tel.: 606 756 599
Liberec | Dr. M. Horákové 1093/116a | tel.: 485 113 070
Libice nad Cidlinou | Opolanská 350 | tel.: 325 607 336
Ostrava | Výstavní 123/11 | tel.: 602 457 141
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HUDEBNÍ KALENDÁŘ
Letos 30letou písničku
Po schodoch složil
Vašo Patejdl. O hudbu
ho poprosil zpěvák Richard Müller. Vydavatelství Opus totiž trvalo na tom, aby se na
desce mladičké skupiny Banket objevila písnička renomovaného autora. Müller na rádiu Český Impuls
AM 981 připomněl, jak těžké bylo sehnat
v socialistickém Československu syntetizátory: „Kapelník Martin Karvaš pro ně
vyrazil do západního zahraničí. Syntetizátory Yamaha se musely objevit i v celním
prohlášení.“ Na hranici si pak mysleli, že
jde o motorky. Písnička Po schodoch prý
uspěla hlavně díky svému příběhu o soužití v paneláku. „Téma se dotýkalo mnoha lidí,“ zauvažoval Müller.
Štekot smutnej kólie, za premárnené
prémie
vyhráža sa manžel rozvodom.
Disko, tenis, árie, kritika televízie,
oddnes chodím iba po schodoch...
(Hudba: V. Patejdl, text: R. Müller)
Jak vznikala písnička Karla Štědrého
Písmena, se dozvíte v příštím Hudebním kalendáři. Poslouchejte rádio Český Impuls ve středu v 11:30.
(tom)

Česká republika

Zavolal Gott a máma omdlela
Zpěvačka Dara Rolins
mívala v pubertě hitu
Zvonky štěstí už plné
zuby, ale dnes už se bez
nich její turné neobejde.
ČR | Zpěvačku Daru Rolins by si dnes
v pěveckém sboru dokázal představit asi
jen málokdo. Patrně se taková vidina nezamlouvala ani samotné Daře, a to už jako
děvčátku. Z pěveckého sboru ji totiž vyhodili. Údajně kvůli tomu, že nebyla týmový hráč. „Projevovalo se to tak, že když
byla pauza, tak jsem se do ní snažila zpívat. Zkrátka jsem se prosazovala už tehdy. Tak moc, až mě vyhodili,“ smála se
zpěvačka ve vysílání Rádia Impuls.
V posledních letech ji diváci znají také
jako porotkyni talentových soutěží, kde
kromě hodnocení rozdává soutěžícím
i rady z pozice zkušené matadorky. Ne
každý je prý ale na dobře míněnou kritiku
zvědavý. „Některým strašně rychle naroste ego a na každou naši radu reagují stylem: Tak takhle teda určitě ne, já to vím,“
přiznala Rolins, co ji na některých začína-

jících zpěvácích ze soutěží mrzí. Doma
se ale těmito věcmi rozhodně netrápí. Zůstávají na place. „Je to každého věc. Každý to má ve své hlavě nějak uspořádané,
a hlavně ne každý je vyvolený a má
v sobě pokoru ve správném poměru s tím
motorem a vrtulí u zadku,“ vysvětlila.

Haló, tady Zlatý slavík
Ve studiu zavzpomínala Rolins také na
dobu, kdy jako jedenáctiletá dívenka nahrála s Karlem Gottem hit Zvonky štěstí.
„V té době jsem měla na Slovensku za sebou asi tři sta koncertů. Ještě předtím,
než si mě všimlo Česko. Za písničkou
stál Jiří Zmožek, který mě představil Karlovi. Ten se pro spolupráci nadchnul, zvedl telefon a zavolal mojí mámě, která samozřejmě omdlela,“ líčila zpěvačka. Přiznala také, že nestárnoucího hitu měla
v období puberty tak trochu plné zuby.
„Říkala jsem si, jéžiš, to je lidovka.
Ale pak jsem zmoudřela a uvědomila
jsem si, že ta písnička je zaslouženě evergreen. Je krásná a jsem ráda, že existuje,“ řekla v éteru Rolins s tím, že Zvonky
štěstí dnes patří k jejímu koncertnímu repertoáru.

Řeč přišla také na blížící se Vánoce,
které zpěvačku zatím nechávají celkem
chladnou. „Zatím ještě Vánoce do naší rodiny nepronikly, ale pokaždé s námi hodně dlouho zůstávají. Stromeček míváme
doma klidně i dva měsíce po svátcích,“
prozradila. A jak je na tom s dárky?
„Vždycky jsem nakupovala na poslední
chvíli, ale léty jsem se polepšila a teď už
to dělám průběžně. Už dokonce pár dárků mám,“ dodala.
(vrm)
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6.00

sobota 12. listopadu 2016

ČT1

NOVA

Herbář 6.45 Polopatě 7.35 O podivném draku na kamenné hůrce 8.25
StarDance VIII... kolem dokola 8.30
Cizí holka 9.40 Gejzír 10.10 Všechnopárty 11.05 Naše zoo (1/6)

6.15 Lišákoviny
6.40 Jake a piráti ze Země Nezemě
(25)
7.10 Král džungle II (21)
7.35 Jen počkej, zajíci! (9)
7.50 Show Toma a Jerryho (2)
8.15 Lví hlídka (7)
8.40 Tvoje tvář má známý hlas
11.20 Koření
12.15 Volejte Novu
12.55 Rady ptáka Loskutáka
14.10 Výměna manželek
15.20 Nesnesitelná krutost
17.25 Pohádky na dobrou noc
Komedie (USA, 2008)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Zlatá panna
14.15 Eva tropí hlouposti
15.45 Příběhy slavných - L. Kozderková
16.40 Hercule Poirot
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny

ZÁBAVA

INZERCE

DOBRODRUŽNÝ

Prima
6.10
6.45
7.45
8.15
9.25
9.45
10.40
12.45
14.50
17.00
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Ferda Mravenec (25)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky
M.A.S.H (3)
Autosalon
Autosalon Extra
Dr. Dokonalý (11)
Báječní sousedé
Komedie (N, 2013)
Big Ben III (3)
Vraždy v Midsomeru IX
Karolína, domácí kuchařka
Prostřeno! Poslední večeře
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

KOMEDIE

VYDAVATELSTVÍ PŘIJME
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Nova Cinema
5.05 Nová cestománie 5.30 Pan účetní jde do
důchodu 7.25 Beze stopy VII (4) 8.15 Beze stopy VII
(5), krimiseriál (USA, 2008) 9.05 Nevidím zlo,
neslyším zlo, komedie (USA, 1989) 11.40 Nové ruce
ďábla, trilogie (It./Šp./N, 1995) 13.40 Velká rána,
krimifilm (USA, 2004) 15.15 Transformers, akční
film (USA, 2007) 18.00 Hlídat Tess, komedie (USA,
1994) 20.00 Nákaza, sci-fi film (USA, 2011) 22.05
Zpropadené dědictví, drama (USA, 2013) 0.20
Nezvratný osud 2, horor (USA, 2003)

Prima cool
6.55 Souboj bijáků (7) 7.55 V utajení IV (3) 8.55
Poručík Backstrom (3) 9.55 Top Gear 2009 11.10
Parťáci 11.45 Applikace 12.20 Re-play 12.55 V utajení IV (3) 13.55 Simpsonovi V (6) 14.25 Simpsonovi V (7) 14.55 Simpsonovi V (8) 15.25 Simpsonovi
V (9) 15.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (7)
16.55 Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (8) 17.55
Simpsonovi V (10) 18.30 Simpsonovi V (11) 18.55
Simpsonovi V (12) 19.30 Simpsonovi V (13) 20.00
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka,
dobrodružná fantasy (USA, 2010) 22.35 Apocalypto, dobrodružný film (USA, 2006) 1.30 Re-play
2.05 Applikace 2.40 FREEzone 3.05 Graceland (13)

POŽADUJEME: SŠ vzdělání, zkušenosti v obchodní činnosti,

organizační schopnosti, komunikativnost, řidičský
průkaz, časovou nezávislost, vlastní auto

NABÍZÍME:

Prima Max

zajímavou a samostatnou práci, nadprůměrný
výdělek, po zapracování služební auto

Volejte: 608 813 237
20.00 StarDance VIII... když hvězdy
tančí
Zbývajících šest soutěžních párů
předvede novinku - scénické
tance
21.40 Atlet roku
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.50 Možná přijde i kouzelník aneb
Setkání po letech
0.30 Banánové rybičky
1.10 Žiješ jenom 2x
1.40 Bydlení je hra
2.20 Chalupa je hra
2.45 Sama doma
4.15 Pod pokličkou
4.40 Zahrada je hra
5.05 Zkus mít vkus
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

20.20 Harry Potter a Fénixův řád
Dobrodružný film (USA/VB,
2007). Hrají D. Radcliffe, R. Grint,
E. Watsonová, R. Fiennes,
H. Melling. Režie D. Yates
22.25 Ghost Rider
Akční film (USA, 2007). Hrají
N. Cage, E. Mendesová, W. Bentley, P. Fonda, M. Long. Režie
M. S. Johnson
1.05 Nesnesitelná krutost
Komedie (USA, 2003). Hrají
G. Clooney, C. Zeta-Jonesová,
G. Rush, C. The Entertainer,
E. Herrmann
2.45 Prásk!
3.35 Áčko
4.15 DO-RE-MI
5.00 Novashopping

20.15 Vybíjená
Komedie (ČR, 2015). Hrají
O. Sokol, M. Suchánek, R. Genzer, S. Krainová a další. Režie
P. Nikolaev
22.15 Elita armády
Akční film (USA, 2006). Hrají
J.-C. Van Damme, V. Foxová,
R. Adoti, V. Leacocková a další.
Režie S. Lettich
0.40 Hranice smrti
Horor (Fr./Švýc., 2007). Hrají
K. Testaová, A. Wiik, P. Ligardes
a další. Režie X. Gens
3.00 Vraždy v Midsomeru IX
Čtyři pohřby a jedna svatba.
Krimiseriál (VB, 2005). Hrají
J. Nettles, J. Hughes, J. Wymarková a další

7.25 Zpravodajství FTV Prima 8.35 Star Wars: Nové
příběhy z Yodovy kroniky 9.05 Ferda Mravenec
(25) 9.35 Vítejte v novém těle VI (14) 10.35 To je
vražda, napsala IX (17) 11.35 Doktor z hor: Nové příběhy IX (2) 12.35 Karolína, domácí kuchařka 13.10
To je vražda, napsala IX (18) 14.10 Doktor z hor:
Nové příběhy IX (3) 15.10 Útěk, krimidrama (USA,
1972) 17.50 Karolína, domácí kuchařka 18.20 Vítejte v novém těle VI (15) 19.20 Teď vaří šéf! 20.15
Hawaii 5-0 V (20, 21) 22.05 Slečna slušňák, krimikomedie (USA, 2013), hrají S. Bullocková,
M. McCarthyová, D. Bichir a další 0.40 Dobrá manželka VI (5) 1.35 Ohnivé nebe

Fanda
8.00 GOAL 9.15 Házená - Bundesliga 10.55 NHL
16/17 13.00 Teleshopping 13.20 European Poker
Tour 2016 (23) 14.15 Agenti S.H.I.E.L.D. (14), sci-fi
seriál (USA, 2013) 15.05 Teleshopping 15.25 Kobra
11 XIX (11), krimiseriál (N, 2014) 16.20 Kobra 11 XIX
(12), krimiseriál (N, 2014) 17.15 Star Trek 6: Neobjevená země, sci-fi film (USA, 1989) 19.20 Ripleyho
věřte nevěřte II (15) 20.20 Bojovník, drama (USA,
2015) 22.40 Žoldák: Legie zkázy, sci-fi film (USA,
1998) 0.25 K.O. Night Show (902)
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6.00

12.00
13.00
13.05
14.10
15.15
16.20
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.05
21.00
21.34
21.35
22.05
23.30
1.00
1.55

ČT1

NOVA

Zajímavosti z regionů 6.35 Eva tropí
hlouposti 8.05 Úsměvy Růženy
Šlemrové 8.50 Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá kamera 10.25
Objektiv 10.55 Bylo nás pět (1/6)

6.00 Lišákoviny
6.10 Jake a piráti ze Země Nezemě
(26)
6.40 Král džungle II (22)
7.05 Jen počkej, zajíci! (10)
7.20 Show Toma a Jerryho (3)
7.45 Lví hlídka (8)
8.10 Paní Zima
Fantasy film (N, 2008)
9.20 Víkend
10.25 První krok (5)
11.45 Tři muži a mladá dáma
Komedie (USA, 1990)
13.50 Láska s výstrahou
Romantická komedie
(USA/Austr., 2002)
15.55 Šest medvědů s Cibulkou
Komedie (ČR, 1972)
17.50 Postřižiny
Komedie (ČR, 1980)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
20.20 Tvoje tvář má známý hlas
22.45 Střepiny
23.20 Obhájce
Thriller (USA, 2011)
1.35 Beze stopy VII (5)
2.25 Volejte Novu

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O princezně na klíček
Zachýsek, zvaný Rumělka
Cizí lidé
Rodinný film (ČR, 1983)
Lásky mezi kapkami deště
Romance (ČR, 1979)
Herbář
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
StarDance VIII... kolem dokola
Doktor Martin 2
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
KOSMO (4/5)
Ženy, které nenávidí muže
Krimifilm (ČR, 2012)
Komisař Moulin
Bolkoviny
Banánové rybičky

Prima
6.35
7.05
8.10
9.20
9.50
11.00
11.55
12.50
13.30
13.55
16.10
17.05
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.50
0.50
1.45

Ferda Mravenec (26)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky
M.A.S.H (4, 5)
Prima ZOOM Svět
Chalupáři (11)
Partie
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Vychytávky Extra
Vraždy v Midsomeru X
Tanec s mrtvými. Krimiseriál
(VB, 2006)
Pečeme podle hvězd
Úklidové komando
Teď vaří šéf!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Polda (4)
Ve stínu feng šuej. Detektivní
seriál (ČR, 2016)
Ano, šéfe!
Street Kings 2: Město aut
Thriller (USA, 2011)
Komplikace (5)
Big Ben III (3)

Nova Cinema
5.20 Něžní zmatkáři 2 6.50 Nové ruce ďábla 8.40
Bounty 11.40 Opravdoví kamarádi 13.30 Nákaza
15.35 Lovci zločinců (7, 8) 17.20 Harry Potter
a Fénixův řád 20.00 Lov na čarodějnice, krimifilm
(Austr., 1999) 22.05 Resident Evil: Odveta, akční
film (Fr./N/USA/Kan., 2012) 23.45 Zpropadené
dědictví, drama (USA, 2013)

Prima cool
6.55 Autosalon 8.05 FREEzone 8.35 Applikace
9.10 Re-play 9.45 V utajení IV (4) 10.40 Poručík
Backstrom (4) 11.40 Top Gear 2009 12.45 V utajení IV (4) 13.40 Simpsonovi V (10-13) 15.40 Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka 17.55 Simpsonovi V (14-17) 20.00 Rocky II 22.40 Živí mrtví VI
(4) 0.05 Magazín ESL Pro League 0.35 MotorSport

Prima Max
10.20 Vítejte v novém těle VI (15) 11.20 To je vražda, napsala IX (18) 12.20 Doktor z hor: Nové příběhy IX (3) 13.20 Karolína, domácí kuchařka 13.55 To
je vražda, napsala IX (19) 14.55 Doktor z hor: Nové
příběhy IX (4) 15.55 Vybíjená 17.55 Karolína, domácí
kuchařka 18.25 Vítejte v novém těle VI (16) 19.25
Vychytávky Ládi Hrušky 20.15 Hobit: Neočekávaná
cesta 23.55 Pozvánka od vraha

pondělí 14. listopadu 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Naše zoo (1/6) 9.55 Po
stopách hvězd 10.25 168 hodin 10.55
Já, Mattoni 11.55 StarDance VIII...
kolem dokola

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

5.55
8.40
8.55
9.55
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.30
23.30
0.25
2.00
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3125)
Comeback
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IX (6)
Ordinace v růžové zahradě (28)
Beze stopy VII (6, 7)
Kriminálka Las Vegas XV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3126)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl IV
Námořní vyšetřovací služba XII
(9)
Mrtvý bod (3)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (15)
Beze stopy VII (6, 7)
Střepiny
Áčko

6.05
6.35
7.20
8.45
10.10
12.00
12.10
13.35
14.35
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
23.10
0.05
1.55

Prima

Nova Cinema

Ferda Mravenec (27)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky
M.A.S.H (5, 6)
Přístav (78)
Místo činu: Kolín (5)
Polední zprávy
Siska IV (10)
Vražedná hra. Krimiseriál (N, 2003)
Komisař Rex VIII (13)
Krimiseriál (N/Rak., 2003)
Castle na zabití VII (3)
Krimiseriál (USA, 2014)
Rosamunde Pilcherová:
Rozervaná srdce
Romantický film (N, 1999)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (61)
Rozchod. Seriál (ČR, 2016)
Táta na plný úvazek
Úklidové komando
Místo činu: Kolín (5)
Siska IV (10)

6.00 Bounty 8.15 Paní Zima 9.25 Benny a Joon
11.40 Tři muži a mladá dáma 14.00 Lov na čarodějnice 15.55 Láska s výstrahou, romantická komedie
(USA/Austr., 2002) 17.55 Pohádky na dobrou noc,
komedie (USA, 2008) 20.00 Kawasakiho růže,
drama (ČR, 2009) 22.10 J. Edgar, životopisné
drama (USA, 2011) 0.40 Resident Evil: Odveta

Prima cool
9.40 Námořní vyšetřovací služba L. A. II (7) 10.35
Spravedlnost v krvi IV (18) 11.30 Top Gear 2009
12.40 Simpsonovi V (14- 17) 14.40 Applikace 15.10
Re-play 15.40 Griffinovi VIII (16) 16.10 Hvězdná brána
X (10) 17.10 Top Gear 2009 18.15 Simpsonovi V (18-21)
20.15 Letopisy rodu Shannara (8) 21.20 Teorie velkého třesku V (11, 12) 22.15 Agresivní virus II (12) 23.15
Tyran II (11) 0.10 Letopisy rodu Shannara (8)

Prima Max
8.20 Vítejte v novém těle VI (16) 9.20 To je vražda,
napsala IX (19) 10.20 Doktor z hor: Nové příběhy IX
(4) 11.15 Karolína, domácí kuchařka 11.50 To je vražda, napsala IX (20) 12.50 Doktor z hor: Nové příběhy IX (5) 13.50 Hobit: Neočekávaná cesta 17.25
Karolína, domácí kuchařka 18.10 Vítejte v novém
těle VI (17) 19.05 Jste to, co jíte 20.15 Škola svádění 22.20 D-Tox 0.20 Rocky II

úterý 15. listopadu 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Vraždy na severu 10.40 Doktor
Martin 2 11.40 Černé ovce 11.55 StarDance VIII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy
14.45 Dům pro celou rodinu
15.05 To je vražda, napsala III
15.50 Vraždy na severu
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VIII... kolem dokola
20.05 Hříšní lidé města pražského (3, 4)
21.25 Hercule Poirot
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.10 Kingová II
23.55 Rozsudek
0.20 AZ-kvíz

5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.35
13.00
14.05
16.00
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.35
23.30
0.25
2.00
3.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3126)
Kriminálka Anděl IV
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IX (7)
Ordinace v růžové zahradě (29)
Beze stopy VII (8, 9)
Kriminálka Las Vegas XV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3127)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(689)
Víkend
Mrtvý bod (4)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XV (16)
Beze stopy VII (8, 9)
Áčko
Co na to Češi

Prima
6.05
6.35
7.20
8.45
10.10
12.00
12.15
13.35
14.35
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.15
23.05
23.50
0.30
2.25

Ferda Mravenec (28)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky
M.A.S.H (6, 7)
Ohnivý kuře (61)
Místo činu: Kolín (6)
Polední zprávy
Siska IV (11)
Komisař Rex VIII (14)
Castle na zabití VII (4)
Rosamunde Pilcherová: Čas
poznání
Romantický film (N, 2000)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Případy podporučíka Haniky (1)
Půlnoční vetřelec. Krimiseriál
(ČR/SR, 1989)
Teď vaří šéf!
Očima Josefa Klímy
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Místo činu: Kolín (6)
Siska IV (11)

Nova Cinema
6.00 Hlídat Tess 7.45 Beze stopy VII (6, 7) 9.25
Velká rána 11.25 Kawasakiho růže 13.45 Nesnesitelná krutost, komedie (USA, 2003) 15.45 Harry Potter
a Fénixův řád, dobrodružný film (USA/VB, 2007)
18.30 Postřižiny, komedie (ČR, 1980) 20.00 Peacemaker, thriller (USA, 1997) 22.30 Cizinec v nás,
thriller (USA, 2013) 0.20 Lov na čarodějnice

Prima cool
10.40 Spravedlnost v krvi IV (19) 11.40 Top Gear
2009 12.45 Simpsonovi V (18-21) 14.45 Teorie velkého třesku V (11, 12) 15.40 Griffinovi VII (1) 16.10
Hvězdná brána X (11) 17.10 Top Gear 2009 18.15
Simpsonovi V (22) 18.45 Simpsonovi VI (1-3) 20.15
Top Gear speciál: Od A do Z (2/2) 21.20 Teorie
velkého třesku V (13, 14) 22.20 FREEzone 22.55
Partička 23.45 Grimm III (21) 0.40 Partička

Prima Max
9.20 Ferda Mravenec (28) 9.55 Vítejte v novém těle
VI (17) 10.55 To je vražda, napsala IX (20) 11.55 Doktor z hor: Nové příběhy IX (5) 12.55 Karolína, domácí kuchařka 13.25 To je vražda, napsala IX (21) 14.30
Doktor z hor: Nové příběhy IX (6) 15.25 Škola svádění 17.35 Karolína, domácí kuchařka 18.10 Vítejte
v novém těle VI (18) 19.05 Jste to, co jíte 20.15
Varovná znamení 22.45 Labyrint (1/2) 0.45 D-Tox

středa 16. listopadu 2016
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Vraždy na severu 10.40 Příběhy
slavných - Laďka Kozderková 11.40
Černé ovce 11.55 StarDance VIII...
kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy
14.45 Myš
15.05 To je vražda, napsala III
15.50 Vraždy na severu
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 StarDance VIII... kolem dokola
20.05 Vraždy v kruhu
21.25 Sebemilenec
22.59 Výsledky losování Šťastných 10
23.00 Na stopě
23.25 Motiv III

NOVA
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
23.00
1.30
3.15
4.00
4.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3127)
Ordinace v růžové zahradě 2
(689)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IX (8)
Ordinace v růžové zahradě (30)
Beze stopy VII (10, 11)
Kriminálka Las Vegas XV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3128)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
MasterChef Česko
Nájemní vrazi
Akční film (USA/Fr., 1995)
Beze stopy VII (10, 11)
DO-RE-MI
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě (30)

6.05
6.35
7.25
8.55
10.05
12.00
12.10
13.35
14.35
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.55
0.30
2.20
3.20

Prima

Nova Cinema

Ferda Mravenec (29)
Star Wars
M.A.S.H (7, 8)
Případy podporučíka Haniky (1)
Místo činu: Kolín (7)
Polední zprávy
Siska IV (12)
Komisař Rex VIII (15)
Doping. Krimiseriál (N/Rak., 2003)
Castle na zabití VII (5)
Vrah v síti. Krimiseriál (USA, 2014)
Rosamunde Pilcherová: Útesy
lásky
Romantický film (N, 1999)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Ohnivý kuře (62)
Malá vítězství. Seriál (ČR, 2016)
Show Jana Krause
Telebazar
Karolína, domácí kuchařka
Místo činu: Kolín (7)
Siska IV (12)
Komisař Rex VIII (15)

6.00 Velká rána 7.25 Beze stopy VII (8, 9) 9.05
Lovci zločinců (7, 8) 11.15 Tři muži a mladá dáma
13.35 Pohádky na dobrou noc 15.35 Peacemaker
18.05 Eddie, komedie (USA, 1996) 20.00 Lemony
Snicket: Řada nešťastných příhod, komedie
(USA/N, 2004) 22.00 A. I. Umělá inteligence, sci-fi
film (USA, 2001) 0.50 Cizinec v nás

Prima cool
10.40 Spravedlnost v krvi IV (20) 11.35 Top Gear
speciál: Od A do Z (2/2) 12.45 Simpsonovi V (22)
13.15 Simpsonovi VI (1-3) 14.45 Teorie velkého třesku V (13, 14) 15.40 Griffinovi VII (2) 16.10 Hvězdná
brána X (12) 17.10 Top Gear 2009 18.15 Simpsonovi VI (4-7) 20.15 Minority Report (5) 21.20 Teorie
velkého třesku V (15, 16) 22.20 Parťáci 22.50 Partička 23.45 Grimm III (22) 0.40 Partička

Prima Max
9.15 Vítejte v novém těle VI (18) 10.10 To je vražda,
napsala IX (21) 11.10 Doktor z hor: Nové příběhy IX
(6) 12.10 Karolína, domácí kuchařka 12.45 To je
vražda, napsala IX (22) 13.45 Doktor z hor: Nové
příběhy IX (7) 14.45 Smrtonosná past 17.25 Karolína, domácí kuchařka 18.10 Vítejte v novém těle VI
(19) 19.05 Jste to, co jíte 20.15 Zelená míle 0.15
Pláž, dobrodružné drama (USA/VB, 2000)

čtvrtek 17. listopadu 2016
NOVA

ČT1
6.00

Lásky mezi kapkami deště 8.00 Slasti
Otce vlasti 9.40 Jak si pan Pinajs
kupoval od kocoura sádlo 10.25
Boháč a chudák 11.40 O princi, který
měl o kolečko víc

12.50 Micimutr
Pohádka (ČR, 2011)
14.20 Čerte, drž se svého kopyta!
Pohádka (ČR, 1998)
15.30 Kolja
Komedie (ČR, 1996)
17.20 O Janovi a podivuhodném
příteli
Pohádka (ČR, 1990)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
20.00 Hříšní lidé města pražského (5)
20.40 Hříšní lidé města pražského (6)
21.20 Zemský ráj to napohled
Komediální drama (ČR, 2009)
23.19 Výsledky losování Šťastných 10
23.20 Slasti Otce vlasti
Komedie (ČR, 1969)
1.00 13. komnata Jaroslavy Bobkové-Stránské
1.25 Zajímavosti z regionů
1.55 Manéž Bolka Polívky
3.05 Banánové rybičky

6.25
6.45
7.05
8.30
10.05
11.50
13.55
16.30
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
23.10
1.40
4.10

Lišákoviny
Scooby-Doo a děsivý strašák
Scooby-Doo: Šapitó
Jeníček a Mařenka
Pohádka (N, 2005)
Jeden den v New Yorku
Komedie (USA, 2004)
Kosmetička a zvíře
Komedie (USA, 1997)
Hrabě Monte Christo
Dobrodružný film (VB/USA/Irs.,
2002)
Jak vycvičit draka
Animovaný film (USA, 2010)
Ulice (3129)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2
(690)
Změna je život. Seriál (ČR, 2016)
Prásk!
Hvězdná párty
Tlumočnice
Thriller (Fr./USA/VB, 2005)
Hrabě Monte Christo
Dobrodružný film (VB/USA/Irs.,
2002)
DO-RE-MI

Prima
6.10
6.40
7.40
9.05
10.45
12.25
13.50
15.45
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.30
23.40
23.50
0.35
2.05

Ferda Mravenec (30)
Star Wars
Ohnivý kuře (62)
Nalevo od výtahu
Filmová komedie (Fr., 1988)
Cesta do pravěku
Dobrodružný film (ČR, 1955)
Bota jménem Melichar
Rodinná komedie (ČR, 1983)
Lhář, lhář
Komedie (USA, 1997)
Fešák Hubert
Filmová komedie (ČR, 1984)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Dr. Dokonalý (12)
Vysoké napětí. Lékařský seriál
(SR, 2012)
TOP STAR magazín
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Pečeme podle hvězd
Fešák Hubert
Filmová komedie (ČR, 1984)
Bota jménem Melichar

Nova Cinema
5.00 Paní Zima 6.05 Proud času 8.00 Beze stopy
VII (10, 11) 9.45 Eddie 12.10 Pan účetní se nevzdává
14.10 Lemony Snicket: Řada nešťastných příhod
16.10 Šest medvědů s Cibulkou 17.55 Michael
20.00 Námořní vyšetřovací služba V (16, 17) 21.55
Policajtem proti své vůli, akční komedie (USA,
2005) 23.30 Obhájce, thriller (USA, 2011)

Prima cool
9.15 Griffinovi VII (2) 9.45 Námořní vyšetřovací služba L. A. II (10) 10.45 Spravedlnost v krvi IV (21) 11.45
Minority Report (5) 12.45 Simpsonovi VI (4-7) 14.45
Teorie velkého třesku V (15, 16) 15.40 Griffinovi VII
(3) 16.10 Hvězdná brána X (13) 17.10 Top Gear 2009
18.15 Simpsonovi VI (8-11) 20.15 Autosalon 21.20
Teorie velkého třesku V (17, 18) 22.20 Riddick Kronika temna 0.50 Poslední chlap na Zemi II (11)

Prima Max
8.50 Ferda Mravenec (30) 9.20 Vítejte v novém těle
VI (19) 10.20 To je vražda, napsala IX (22) 11.20 Doktor z hor: Nové příběhy IX (7) 12.20 Karolína, domácí kuchařka 12.55 To je vražda, napsala X (1) 13.55
Doktor z hor: Nové příběhy IX (8) 14.55 Smrtonosná past 2 17.35 Karolína, domácí kuchařka 18.10
Vítejte v novém těle VI (20) 19.05 Jste to, co jíte
20.15 Sestřičky 22.00 Ztracené 0.40 Pláž

pátek 18. listopadu 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala III
9.50 Vraždy na severu 10.55 Reportéři ČT 11.40 Černé ovce 11.55 StarDance VIII... kolem dokola

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 StarDance VIII... když hvězdy
tančí
16.05 Cestománie
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Farmářská jízda
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 StarDance VIII... kolem dokola
20.05 Já, Mattoni
21.05 13. komnata Pavla Lukeše
21.29 Výsledky losování Šťastných 10
21.30 Všechnopárty
22.25 Kolo plné hvězd
23.20 Případy detektiva Murdocha VIII
0.05 AZ-kvíz
0.35 Manéž Bolka Polívky
1.45 Banánové rybičky

5.55
8.25
8.40
10.30
11.50
12.00
12.30
12.55
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.20
0.40
2.15
2.45
3.35
4.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3128, 3129)
Ordinace v růžové zahradě 2
(690)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IX (9)
Ordinace v růžové zahradě (31)
Beze stopy VII (12, 13)
Kriminálka Las Vegas XV
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3130)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Něžné vlny
Komedie (ČR, 2013)
60 sekund
Akční film (USA, 2000)
Beze stopy VII (12, 13)
Prásk!
Áčko
Co na to Češi
Ordinace v růžové zahradě (31)

6.05
6.35
7.20
8.45
10.05
12.00
12.10
13.30
14.35
15.35
17.30
17.45
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.40
0.05
2.00

Prima

Nova Cinema

Ferda Mravenec (31)
Marvel superhrdinové Avengers: Sjednocení!
M.A.S.H (9, 10)
Polda (4)
Místo činu: Kolín (8)
Polední zprávy
Siska V (1)
Návrat komisaře Rexe IX (1)
Setkání. Krimiseriál (Rak./It., 2009)
Castle na zabití VII (6)
Krimiseriál (USA, 2014)
Rosamunde Pilcherová: Květ
života
Romantický film (N, 1999)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (79)
Tři bratři. Komediální seriál
(ČR, 2015)
Divoká řeka
Thriller (USA, 1994)
Místo činu: Kolín (8)
Siska V (1)

7.30 Jeden den v New Yorku 9.10 Michael 11.35
Kosmetička a zvíře 14.00 Opičí agent 15.55
Námořní vyšetřovací služba V (17) 16.50 Námořní
vyšetřovací služba V (16) 17.45 Škola ro(c)ku,
komedie (N/USA, 2003) 20.00 Válka světů, sci-fi
film (USA, 2005) 22.15 Nezvratný osud 3, horor
(N/USA, 2006) 0.10 Tlumočnice

Prima cool
8.10 Griffinovi VII (3) 8.55 Námořní vyšetřovací
služba L. A. II (11) 9.55 Spravedlnost v krvi IV (22)
10.55 Autosalon 12.10 Simpsonovi VI (8-11) 14.10
Teorie velkého třesku V (17, 18) 15.10 Griffinovi VII
(4) 15.40 Hvězdná brána X (14) 16.35 Top Gear
2009 18.15 Simpsonovi VI (12-15) 20.15 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VII (9, 10) 22.10 Věž v plamenech 0.20 Everest: Za hranice možností III (4)

Prima Max
9.55 Ferda Mravenec (31) 10.25 Vítejte v novém
těle VI (20) 11.20 To je vražda, napsala X (1) 12.20
Doktor z hor: Nové příběhy IX (8) 13.20 Karolína,
domácí kuchařka 13.55 To je vražda, napsala X (2)
14.55 Doktor z hor: Nové příběhy IX (9) 15.50 Sestřičky 17.25 Karolína, domácí kuchařka 18.10 Vítejte
v novém těle VI (21) 19.05 Jste to, co jíte 20.15
Vzpoura na Bounty 23.55 Rodinná sešlost

INZERCE

Kdo vykouří 2 cigarety denně, jistě unese
i odměrku Schindeleho minerálů.
Kdo nekouří, užívá vlastně zadarmo!
Schindeleho minerály jsou přírodní produkt s třicetiletou tradicí
těžby v Rakousku, jejichž účinky jsou nově ověřeny lékařskoepidemiologickou studií. Studie prokázala, že při revmatických
chorobách, jako třeba revmatoidní artritida, dna, artróza nebo
spondylóza může pomoci přírodní produkt vulkanického původu
Schindeleho minerály. Uživatelé také popisují zlepšení stavu při
cukrovce, problémech s tlakem, poruchách zažívání, překyselení,
pálení žáhy, špatném stavu vlasů a nehtů nebo gynekologických
potížích. Výsledky zmiňované studie jsou názorně zobrazeny
v následujícím grafu (celé znění studie je k nahlédnutí na našich
stránkách). Mleté minerály můžete použít i zevně jako pleťovou
masku nebo minerální koupel.
100,0%

Zlepšení (%) při silných zdravotních obtížích na počátku

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
Skupina užívající
Schindeleho minerály
0,0%
ke svým lékům
Bolesti kloubů Kvalita života
76,5%
86,7%
Kontrolní skupina
užívající pouze léky
8,8%
24,3%

Únava
88,0%
13,0%

Skleslost
66,7%
12,5%

Poruchy spánku
69,2%
9,1%

Bolesti
53,3%
9,5%

Mobilita
33,3%
11,8%

595 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.

minerály v Kapslích
2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus
4 ks = 716 Kč/ks
6-11 ks = 691 Kč/ks
od 12 ks = 661 Kč/ks

798 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.

Draslík
Vanad
Mangan
Titan
Sodík
Bor
Zinek
Molybden

Ohlas měsíce

mleté minerály v plechovce
2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
4 ks = 515 Kč/ks
6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks

Kyselina
křemičitá
Měď
Hořčík
Chrom
Železo
Nikl
Vápník
Kobalt

Dobrý den, je mi 78 let a rád bych se s vámi podělil o vlastní zkušenosti s užíváním minerálů.
Již po měsíci užívaní, kdy jsem byl na kontrole u pana doktora, a on se mě zeptal:„a co ty bolesti
ramen?“, jsem si uvědomil, že mě nebolí. Po třech měsících užívání se mi ve všech směrech
zdravotní stav změnil a musím konstatovat, že velice k lepšímu. Snížil se mi cukr z 8,2 na 6,1,
dlouhodobý na 4,1, paní doktorka snížila dávky léků. Tlak ze 160/100 na 130/75. Přestaly
dlouhodobé žaludeční křeče. Bolesti lýtek odezněly ani přesně nevím kdy. Prášky, které jsem
bral na noc, protože jsem bolestmi nohou nemohl usnout, už také neužívám.Váha se mi ustálila
z 83 kg na 72 kg. Stále jsem byl unavený, dnes ráno vstanu a chodím pomáhat na zahradu.
Jezdím na fotbal, dceři chodím venčit psa. Musím podotknout, že přípravek pomohl, i tomu
zvířeti. Při selhání ledvin, protože je už fenka stará, jsem jí nasadil kůru. Jak se dříve nemohla
hýbat, dnes skotačí jako štěně. Zlepšil se jí i zrak. Dnes už si neplete páníčka, když jdeme ven.
Po konzultaci s panem doktorem Malíkem mi byl výrobek vřele doporučen, když viděl výsledky.
Je mi skutečně fajn, objednávám další balení. S pozdravem a díkem
Erhard Kirchhof, Hodkovice nad Mohelkou
Za Váš ohlas plechovka zdarma.

Přesné podmínky pro získání plechovky zdarma za ohlas jsou na našich stránkách.

www.kamennezdravi.cz

Kamenné zdraví, s.r.o. Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712

VZDĚLÁVÁNÍ

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Ze školy do podnikání? Poradí
krajský projekt pro mladé
Nemohou si najít práci,
žijí ve vyloučených
lokalitách, nemají
dokončené vzdělání
a ještě jim nebylo 29 let.
Těm všem pomáhá
projekt Transfer.
MIRKA SALAVOVÁ,
MONIKA GORDÍKOVÁ
ÚSTECKÝ KRAJ | Slečna Marie se před
dvěma lety rozhodla odstěhovat od rodičů nejen do vlastního bytu, ale i do nového města. Spolu s partnerem si vybrali
Ústí. On ji ale záhy opustil a mladá žena
se dostala do potíží.
Musela platit nájem, živit sebe
a syna, jenže neměla práci. Marie nechtěla být závislá na pomoci ostatních,
a tak si hledala zaměstnání. Střízlivě přitom vyhodnotila, že s malým dítětem to
sama jen těžko zvládne.
Proto se spojila s organizací Člověk
v tísni, která právě pro tyto případy nabízí pomoc ve speciálním projektu
Transfer. A její pracovnice jí pomohly
najít nejdříve brigádu a pak i práci na
plný úvazek.
Marie byla jedním z téměř 11 tisíc
uchazečů o práci ve věku od 15 do 24
let, které eviduje úřad práce na severu

99

milionů korun. Takový
je rozpočet nového
projektu Transfer.

Čech. Mimo záběr úřadu ale zůstávají
i další mladí lidé, kteří se u něj nezaregistrovali, byť nepracují a už ani nestudují. A také o ně se projekt Transfer zajímá.

Důležitá je motivace
Aktuální projekt probíhá ve spolupráci
Úřadu práce ČR, Krajské hospodářské
komory Ústeckého kraje a neziskových
organizací, z nichž jednou je právě Člověk v tísni. Ústecký kraj od projektu
očekává propojení regionálních zaměstnavatelů, zejména příspěvkových organizací kraje, regionálního neziskového
sektoru, škol a budoucích investorů.
„Rozpočet projektu je 99,3 milionu korun, kdy kraj investuje 5 procent částky,
ze státního rozpočtu se uhradí 10 procent a z dotací Evropské unie 85 procent, tedy přibližně 84 milionů,“ přibli-

Jak se po absolvování učiliště vyhnout úřadu práce? Třeba tak, že mladý člověk zúročí získané dovednosti ve vlastním podnikání. Nový projekt Transfer má poradit, jak na to.
ILUSTRAČNÍ FOTO | JAN STROUHAL
žuje mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.
Cílem je podchytit a pozitivně motivovat cílovou skupinu mladých lidí do
29 let a pomoci jim najít efektivní řešení jejich situace na trhu práce i ve společnosti obecně.
„Občas je to přitom jen o postrčení,
o tom ukázat člověku cestu a nasměrovat ho. Máme v projektu i vysokoškolsky vzdělané, kteří se bojí nastoupit do
práce. Myslí si totiž, že nic neumí, nebo
nevědí, co by vůbec chtěli dělat,“ vysvětluje Tereza Hajdúová z Člověka v tísni.
„Celý projekt je tedy o sociální práci,
o pomoci. Nezaměřujeme se však jen na
samotné zprostředkování práce. Poradci
se snaží s klienty mluvit, pomoci jim
řešit nelehké životní situace nebo je motivovat k nějaké činnosti,“ dodává.

Pomohou i cvičné dílny
Důležitou součástí projektu budou
i cvičné dílny a program Ze školy do
podnikání. Cvičné dílny poskytnou
nejen zkušenosti z různých oborů, ale
naučí i pracovní návyky, jako je dodržení pracovní doby či potřeba dokončit zadanou práci.
Program Ze školy do podnikání je
pak určený zejména pro absolventy učilišť, kteří by chtěli podnikat a vytvořit

tak sami sobě i dalším pracovní místa.
Zájemci budou moci konzultovat své nápady s podnikateli, kteří mají svůj fungující podnik.
„A zkušení podnikatelé jim se vším
pomohou – od sestavení podnikatelského plánu až po exkurzi v jejich firmě,“
poznamenává Hajdúová.
Projekt navazuje na obdobné akce
z loňských let, které se podle ředitele
krajské pobočky úřadu práce Radima

Gabriela osvědčily. „Každý projekt cílený na určitou skupinu má svůj význam
a účinek,“ zdůrazňuje Gabriel.
Plusem projektu Transfer je, že pracuje s vybranými účastníky a úřad práce
jim věnuje individuální péči. „Díky takto cílenému poradenství a proaktivní komunikaci směrem k zaměstnavatelům
jsou pak šance na jejich uplatnění na
volném trhu velmi vysoké,“ podotýká
ředitel krajské pobočky úřadu práce.
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Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola
a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu,
Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace
AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY VOŠ
tříleté vzdělávání v denní nebo dálkové formě:

6843N/04
6543N/01
2647N/04
2641N/04
2647N/08

Veřejnosprávní činnosti
Cestovní ruch
Informační technologie
Výroba, přenos a užití elektrické energie
Počítačová grafika v technických oborech

tříleté vzdělávání v denní formě:
2341N/08
6842N/08

VOKA.cz
ROKU
1. místo 2016

v celé Èeské republice
dle hlasování absolventù

Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií
Bezpečnostně právní činnosti

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ –

a 20.1.2017 od 9.00 do 15.30

KONTAKTY
Jitka Nagyová, studijní oddělení
Adresa VOŠ:
tel.: 412 315 011, 778 538 686
Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf
email: jitka.nagyova@skolavdf.cz
www.skolavdf.cz, www.facebook.com/voskavdf
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Soutěž ovládl teplický gympl
Jakou instituci vybrat
pro další vzdělávání?
Napovědět může anketa
Dobrá škola, kterou
každoročně pořádá
Ústecký kraj.
MICHAL DVOŘÁK
ÚSTECKÝ KRAJ | Celkem čtyři miliony korun rozdělil Ústecký kraj mezi desítku škol, které zabodovaly v letošním
ročníku soutěže Dobrá škola. Ocenění
se dočkala tři gymnázia a sedm středních odborných škol.
Letošní ročník soutěže má vítěze dva.
Už podruhé se z titulu raduje teplické
gymnázium, prvenství však míří i do
Ústí nad Labem za tamní Střední průmyslovou školou v Resslově ulici. Letos poprvé totiž byla tato motivační soutěž rozdělena do dvou kategorií – gymnázia a střední odborné školy. „Rok od
roku se do soutěže hlásí stále více škol
a já jsem velice rád za zájem o tuto motivační soutěž. Zároveň si vážím vaší vzá-

Ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman s trofejí. FOTO | ARCHIV
jemné spolupráce na neustálém zlepšování kvality vzdělávání. Věřím, že podpora školství ze strany kraje přetrvá na
této úrovni i do budoucna,“ předeslal

hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který zástupcům oceněných škol
předal ceny spolu s náměstkyní Janou
Vaňhovou.
Letošního ročníku se aktivně zúčastnilo celkem 36 škol zřizovaných krajem, u kterých se hodnotil podíl žáků
s vyznamenáním, účast a umístění v soutěžích, pořadatelství soutěží, spolupráce s vysokými školami a jinými vzdělávacími institucemi, spolupráce se zaměstnavateli a sociálními partnery, zajištění vzdělávacích kurzů nad rámec
běžné výuky a exkurzí, vydavatelská
činnost, projektová činnost a další kritéria. „Chtěl bych poděkovat všem učitelům i žákům, kteří se o skvělý výsledek
naší školy zasloužili,“ prohlásil ředitel
teplického gymnázia Zdeněk Bergman,
který převzal z rukou Oldřicha Bubeníčka symbolický šek na 750 tisíc korun.
Finanční odměnu musí škola využít
na další zlepšení vzdělávacích podmínek ve škole a tím i ke zlepšování výsledků žáků.
Další ročník soutěže je vyhlášen už
nyní od listopadu a uzavírá se k 31. 8.
2017. Vyhlášení proběhne opět na podzim 2017.
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Získejte finanční podporu

pro realizaci mezinárodního
vzdělávacího projektu!

Program Erasmus+ je určen jak pro jednotlivce, tak pro
vzdělávací instituce – od mateřských škol až po organizace
vzdělávající dospělé nebo pracující s mladými lidmi.
Termíny výzvy pro předkládání žádostí o grant jsou:
pro oblast školního, odborného, vysokoškolského
vzdělávání a vzdělávání dospělých:

pro oblast mládeže:
(všechny klíčové akce – KA1, KA2 a KA3)

2. února 2017 Projekty mobility – KA1
9. února 2017 Projekty budování kapacit v oblasti

2. února 2017
26. dubna 2017
4. října 2017

vysokoškolského vzdělávání – KA2

16. února 2017 Sdílené magisterské studium Erasmus
Mundus – KA1

28. února 2017 Znalostní aliance – KA2
29. března 2017 Projekty partnerství – KA2

Více na www.naerasmusplus.cz
Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1025/4, Praha 1

pro Aktivity programu Jean Monnet:

23. února 2017

Dobrá škola 2016
Kategorie gymnázia:
Gymnázium, Teplice
odměna 750 tis. Kč
Gymnázium, Ústí nad Labem,
Jateční
odměna 500 tis. Kč
Podkrušnohorské gymnázium,
Most
odměna 250 tis. Kč
Kategorie střední odborné školy:
Střední průmyslová škola, Ústí
nad Labem, Resslova
odměna 750 tis. Kč
Obchodní akademie a jazyková
škola, Ústí nad Labem
odměna 500 tis. Kč
Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, Ústí
nad Labem
odměna 400 tis. Kč
Střední škola obchodu, řemesel,
služeb a Základní škola, Ústí nad
Labem
odměna 300 tis. Kč

peugeot.cz

3008

NOVÉ SUV

PEUGEOT

NEJVYSPĚLEJŠÍ SUV

Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném provozu 4,0–6,0 l/100 km, 104–136 g/km. *Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway
Garance na další 3 roky / do najetí 100 000 km. Foto je pouze ilustrativní.

Nepřehlédnutelné díky svému vzhledu, technologicky vyspělé, robustní a přitom elegantní. Každý detail byl promyšlen tak,
aby pro vás řízení vozu bylo nanejvýš příjemné a bezpečné. Nové SUV Peugeot 3008 zdobí Peugeot i-Cockpit s 8" dotykovým
displejem, kompaktním volantem a vyvýšenou digitální přístrojovou deskou, jež bude vaší vstupenkou do světa moderních
digitálních technologií. Vydejte se za dobrodružstvím v novém SUV Peugeot 3008.

NOVÝ PEUGEOT 3008
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Česká republika

Mezi domorodci je mu nejlépe
Petra Ficka fascinují
kulturní odlišnosti. Jezdí
mezi hinduisty, africké
domorodce či kanibaly.

i vlasy si potírají směsí hlinky a másla.
„Když je přes 40 stupňů, teče jim to všude a je to hodně cítit. Nemusí to být úplně
pro každého, ale po několika dnech si člověk zvykne,“ říká Ficko.

ní době Petru Fickovi učarovala Indie,
kterou navštívil už několikrát. Při posledním výjezdu byl svědkem monumentální
hinduistické poutě Maha Kumbh Mela,
která se koná jednou za 12 let a je největším náboženským svátkem na světě.

Za stromovými lidmi

TOMÁŠ PLECHÁČ

Zblízka v Etiopii také zaznamenal drsnou
podívanou, která předchází rituálu bull
jump. Při něm teenageři přecházející do
dospělého věku musejí nazí opakovaně
přeskákat několik krav tam a zpátky. Rituálu předchází mrskání dívek prutem.
„Je to brutální podívaná. Dívky mají
na zádech velké krvácející rány, které si
vysypávají popelem, aby jizva vylezla co
nejvíce na povrch. Dívka, která má největší počet jizev, dává najevo, že ona je
ta nejvíc žádaná,“ vykládá fotograf, který
má ve sbírce rovněž snímky členů kmene
Mursiů. Jejich ženy si do spodních rtů
umisťují terakotové talířky, průměr mohou mít i přes 20 centimetrů.
Zajímavé cesty Ficko podnikl do Asie.
Pobýval na „ostrově šamanů“ Siberutu v
západní části Indonésie i mezi stromovými lidmi na Papui–Nové Guineji. „Poznání těchto lidí si musíte zasloužit, absolvu-

ČR | Jedenačtyřicetiletý fotograf Petr Ficko z Náchoda jezdí do míst, která většina
běžných výletníků oklikou míjí. Nepřitahuje ho exotická krajina, ale kulturní a náboženské rozmanitosti lidí. Mezi jeho nejoblíbenější destinace patří Papua–Nová
Guinea, Etiopie a v poslední době Indie.
Razí heslo, že čím více cestujeme do
nejvzdálenějších míst naší planety a poznáváme život jiných společností, tím
více poznáváme především sami sebe.
„V hloubi duše se při svých cestách snažím porozumět cizím společnostem nepředpojatým způsobem. Tím si uvědomuji, že naše západní civilizace je jedinečná, ale ne jediná,“ vysvětluje Ficko.
Jedna z jeho prvních cest vedla do Etiopie, kde poznal zvyklosti kmene Hamarů
žijících u řeky Omo. Mluví se o nich jako
o nejkrásnějším kmeni v Africe. Těla

Film, který nejde zastavit

Cestovatel na Papui–Nové Guineji.
jete dlouhou cestu pralesem, nemáte moc
co jíst. Člověk se sám se sebou pere, ale
touha po poznání místních lidí je obrovská,“ vzpomíná na pralesní výpravu za
kmeny Kombajů a Korowajů, v minulosti nechvalně proslulými kanibalismem.
Náchodského cestovatele v Asii okouzlil také Myanmar (Barma) s gigantickými
buddhistickými pagodami a kmenem Čjinů nebo Bhútán. Země, kde je zakázáno
kouření a igelitové tašky, se proslavila
svým indexem hrubého národního štěstí.
„Nejúžasnější lidi, naprosto fantastická
příroda, buddhismus,“ vypočítává dobrodruh, co ho v Bhútánu zaujalo. V posled-

Akce je unikátní svou gigantností, posledního „ročníku“ se podle indického tisku
zúčastnilo 100 milionů lidí. Jediným cílem poutníků je vykoupat se v posvátné
řece Ganze a smýt své hříchy. „Když jdete a zezadu se na vás valí tisíce lidí a proti
vám jdou další tisíce, tak si uvědomíte, že
vlastně ani nejde vystoupit. Připadáte si
jako ve filmu, ale není možné ho zastavit
nebo přepnout na jiný program,“ přirovnává Petr Ficko. V jiné části Indie, ve svazovém státu Gudžarát, zase pořídil kolekci snímků svatých mužů – sádhů, kteří se
zřekli hmotného majetku a obrátili se k askezi a duchovním hodnotám. Při meditacích mohou legálně ve velkém konzumovat hašiš, se svým tělem dělají neuvěřitelné věci. Například si na přirození připevňují závaží nebo jej omotávají kolem
bambusové tyče.
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Surfujte zdarma, volejte levně
www.mobil.cz

Pobavte se
s námi

Humoriáda | každý všední den od 16 h
severní Čechy | 88.8 FM

Ústecký kraj
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Z potrubí zpět na denní světlo.
Řeka Bílina získá nové koryto
Projekt za čtvrt miliardy
korun vrátí část řeky do
volné krajiny. Dočká se
i Vesnický potok,
odkloněný kvůli těžbě.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
ANDREA ANGERMANNOVÁ
ÚSTECKÝ KRAJ | Řeka Bílina, která
je kvůli dobývání uhlí „svázaná“ ve
čtyřech velkých potrubích, se po více
než čtyřiceti letech vrátí zpět na povrch
zhruba v místech, kde původně tekla.
Projekt jejího návratu do volné krajiny
bude placený z patnácti „ekologických“ miliard určených pro severní Čechy na zahlazení škod po důlní těžbě.
„V potrubí teče Bílina mezi Mostem
a Chomutovem v úseku 3,1 kilometru.
Projekt na to, aby řeka měla opět své koryto, bude stát zhruba čtvrt miliardy korun. Se stavbou se začne příští rok,“
řekl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.
Čtyři potrubí o průměru 1,2 metru
jsou viditelná například po pravé straně
silnice z Mostu do Chomutova. Když je-

3,1

kilometru je dlouhý
úsek, v němž Bílina
protéká potrubím.

dete po Ervěnickém koridoru - výsypce, která oddělila doly ČSA a Vršany stačí vjet za vrátnici Lomu ČSA a ocitnete se u malé vodní elektrárny, kde
voda Bíliny vychází z potrubí, pohání
elektrárnu a dále už teče volnou krajinou.

Část vody propojí nádrže
Pár desítek metrů za vrátnicí dolu už se
staví koryto Vesnického potoka, který
bude do Bíliny přitékat. Zatímco stěny
jsou z menších balvanů, dno pokrývají
kameny velké. Poradí si s nimi jen bagry.
Vesnický potok pramení v Krušných
horách, kvůli těžbě byl odkloněný
a teče do vodní nádrže Újezd. Nyní se
pod horami část vody odvede do zrekultivovaných partií dolu a část propojí nádrže Hedvika a Marcela.
„Její hladinu zvýší o 3,5 metru. Vesnický potok nádrže lépe okysličí a pak
dál poteče do Bíliny,“ ukazuje Petr Urban, vodohospodář Severní energetické, které Lom ČSA patří.
Společnost z vlastních peněz rekulti-

Do volné krajiny se vrátí nejen řeka Bílina, ale i Vesnický potok, který byl odkloněný kvůli těžbě. Výstavba jeho koryta
je už v plném proudu, potok se bude vlévat právě do Bíliny.
FOTO | IVETA LHOTSKÁ
vuje více než dva kilometry koryta potoka, kde jsou i rybí úkryty. „Navíc v případě záplav odvede část vody, která se
valila do nádrže Újezd,“ přiblížila mluvčí těžební společnosti Gabriela Sáričková Benešová u nádrže Matylda, ze které se vzneslo hejno volavek i čápů.
Přestože se k nádrži zatím nesmí, pravidelně sem chodí rybáři. „Jen stavba
koryta Vesnického potoka bude stát kolem 80 milionů korun. Každá etapa další desítky milionů korun,“ přiblížila
Sáričková Benešová. A stejný proces
čeká i Bílinu na okraji lomu. Právě zde
se rozlije do koryta s řadou meandrů,
okolo navíc povede cyklostezka.

Byla blíže k horám
Nepůjde však o původní koryto. Řeka
pramenící v nadmořské výšce 825 metrů u Kamenné hůrky v Krušných horách od něj bude vzdálena pár desítek
metrů. „Původně tekla o desítky metrů
blíž k patě hor a do nádrže Dřínov, která už dávno neexistuje. Místo ní je
důl,“ přiblížil Svejkovský.
Část řeky ovšem dál poteče v Ervěnickém koridoru potrubím, to ale bude
v zemi. „Vodní elektrárna na konci současného potrubí potřebuje vodu,“ vysvětlil Svejkovský.
Řeka Bílina „má smůlu“, že protéká
uhelnou a průmyslovou oblastí. Její koryto se překládalo několikrát. Ve čtyřicátých letech 19. století musela například ustoupit železnici vedoucí z Prahy
do Drážďan a od té doby do Labe nevytéká pod ústeckou Mariánskou skálou,
ale o pár set metrů proti proudu, pod Větruší.
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Tajenka: správně porušovat.

Gottovi dochází trpělivost, Pár na zadek neuškodí, říká
prodá vysněnou roubenku Mel Gibson o výchově dětí
SVĚT | Herec Mel Gibson (60 let) se stane devítinásobným otcem. S partnerkou
Rosalind Rossovou (26 let) se těší na
příchod společného potomka.
„Jako rodiče děláme všichni mnoho
chyb. Neexistuje něco jako dokonalý rodič, protože pokazit něco jde strašně
snadno. Ale doufám, že jsem toho v životě podělal míň než ostatní rodiče,“
sdělil herec v rozhovoru pro The Sunday Time Magazine. Vzhledem ke svému věku předpokládá, že starost o dítě
bude brát s rezervou. „Víte, jsem na svoje děti pyšný. Ale nic se nemá přehánět,“ myslí si herec.

Chata Karla Gotta v severočeské Doubici.
ČR | Karel Gott (77 let) se rozhodl, že
prodá svou nedostavěnou roubenku.
Hodlá tak učinit proto, že se v posledních měsících o nedokončenou stavbu
až příliš zajímala média a místo, kde
měl původně odpočívat a být v klidu,
se stalo turistickou atrakcí.
„Musím vám říct, že vše má svou hranici a každý pohár trpělivosti jednou
přeteče,“ píše Karel Gott svým fanouškům na sociální síti. „Naše původní
nadšení mít roubenku v severních Če-

KOLÁŽ | iDNES.cz

chách se změnilo ve velké zklamání.
Nemáme s manželkou a dětmi zájem
na tom, aby každý náš krok na pozemku v Doubici byl pod drobnohledem.
Roubenka pro nás ztratila původní smysl odpočinku, stalo se z ní místo jakési
atrakce. Proto jsme se rozhodli, i s ohledem na místní obyvatele a jejich klidné
žití v obci, že pozemek s nedokončenou stavbou prodáme,“ dodal Gott. Další rozhodování o pořízení nemovitosti
zřejmě pečlivě zváží. (bib, iDNES.cz)

Nesmí si dovolit všechno
Gibson má velmi výbušnou povahu.
V minulosti měl potyčku se svou bývalou partnerkou Oksanou, kterou měl napadat nejen slovně, ale i fyzicky. Pro
ránu prý nikdy nejde daleko a i ve výchově má své jasné metody. Pár na zadek prý nikdy neuškodí. „Děti by měly
vědět, že si k rodičům nemohou dovolit
všechno. Měly by mít nějaký respekt,“
svěřil se v minulosti.
Jeho současná partnerka Rosalind je
o deset let mladší než jeho nejstarší dcera. Větší věkový rozdíl ale Gibsonovi

Mel Gibson s mladičkou partnerkou
Rosalind Rossovou. FOTO | iDNES.cz
prý nevadí. „Je skvělá. Rozumíme si. Je
mnohem vyspělejší než její vrstevníci.
Jsme dobrými parťáky. Je opravdu jedinečná,“ doplnil.
Gibson má z předchozích vztahů dohromady osm dětí. S první manželkou
Robyn má dceru Hannah (36 let), dvojčata Christiana a Edwarda (34), syna
Williama (31), dceru Louis (28), syna
Mila (26) a syna Thomase (17). S bývalou partnerkou Oksanou Grigorievovou
má dceru Luciu (6).
(bib, iDNES.cz)

Mostecko
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Most spěchá k medaili

Rally na okruhu
svědčí fabiím

Klub malé kopané dohrává podzim v elitním složení. Chce mezi první trojku
TOMÁŠ KASSAL
MOST | Výhrou na hřišti druhé Olomouce potvrdili mostečtí hráči malého fotbalu, že patří k české špičce. I když jsou
zatím uprostřed superligové tabulky.
Dva dohrávané domácí zápasy s Příbramí a Pardubicemi by jim ale měly pomoci vrátit se mezi tři nejlepší tři týmy soutěže.
A na jaře pak může Most usilovat
o mistrovský titul. „To za předpokladu
výrazně většího bodového zisku v jarní
části ligy, kdy většina nejsilnějších soupeřů bude naopak cestovat do Mostu,“
upozornil Aleš Janeček, šéf Mostecké
ligy malé kopané, z níž se vybírají reprezentanti pro městský výběr. Na jaře totiž bude doma hrát proti první Praze
a třetímu Brnu, s nimiž na podzim prohrál, i druhé Olomouci.

Domácí výhry nutností
Na výhře v Olomouci měl podíl i netradiční způsob dopravy, neboť Most se na
Moravu za bodovým ziskem vydal po
kolejích, a to pendolinem. V Olomouci
tak byli hráči rychleji a k zápasu nastupovali odpočatější. I díky tomu se jim

superligy, mistrovství republiky či Ligy
mistrů,“ popsal sílu svého kádru trenér
Vojtěch Benda.
Most může využít i toho, co zdaleka
nemají všichni účastníci superligy. Z kádru nastoupivšího proti Pardubicím byli
totiž jen tři hráči bez reprezentačních
zkušeností. Šlo o Martina Bočka, Tomáše Karause a Ladislava Kešnera, kteří
ovšem patří mezi stálé opory Mostu.

Touha po pomstě
Brankář Ondřej Bíro (ve žlutém) je
jednou z opor týmu malé kopané.
podařilo otočit průběh utkání, ve kterém prohrávali 0:2. Ve druhém poločase ale ztrátu srovnali a na penalty byli
úspěšnější.
Pro dva letošní závěrečné domácí zápasy volí Most zase jinou taktiku. Postaví co nejsilnější sestavu. „Jako absolutní předpoklad medailového umístění
v superlize vidíme 21 bodů ze sedmi domácích zápasů. Proto jsem rád, že sestava má právě tuto podobu. Do utkání jde
jak naše dravé mládí, tak hráči s bohatými zkušenostmi ze zápasů reprezentací,

Kromě pětice bronzových medailistů
z letošního dospělého Eura z Maďarska
(Bíro, Macko, Macháček, Polák a Režný) a zlatého medailisty z Eura U21 Matěje Koudelky se nově do této skupiny
reprezentantů řadí i Jakub Chábera a Daniel Kasal. Ti byli povolaní na další sraz
reprezentace do 21 let, který se konal
minulý víkend ve Znojmě. Hráči se
z něj vraceli v neděli ráno, aby stihli domácí zápas proti Pardubicím.
Předposlední Východočeši neměli
být pro silný Most hrozbou. Domácí navíc toužili po pomstě, v loňské sezoně
totiž byly Pardubice jediným týmem,
který dokázal v Mostě vyhrát. Tentokrát však Most nezaváhal a zvítězil 4:2.

MOST | Dvě škodovky a mezi nimi Porsche 997 ovládly poslední sportovní
jízdy na mosteckém autodromu. Závod
The Most Rally#1 se jel na konci října
a vyhrála jej dvojice Martin Hudec Petr Picka ve Škodě Fabii R5. Stejnou
škodovku ovládali třetí Zdeněk Pokorný a Jiří Skořepa, mezi ně se v pořadí na
druhou příčku vklínili David Nešpor
a Martin Neoral v porsche.
Závodu se zúčastnilo 37 vozů. Soutěž
zahrnovala dvě rychlostní zkoušky na
tři kola s asfaltovým i šotolinovým povrchem, každou z nich posádky absolvovaly dvakrát. Z hlediska bezpečnosti
má mostecká rally proti tratím v otevřeném terénu obrovskou výhodu. Obě trasy rychlostních zkoušek vedly po dráze
a obslužných komunikacích uzavřeného okruhu. Návštěvníci sledovali závod
ve vyhrazených zónách. „I když to ze začátku vypadalo na déšť a foukal i nepříjemný vítr, nakonec se počasí umoudřilo. Kromě účasti týmů nás příjemně překvapil i zájem fanoušků, přišli v hojném počtu,“ uvedla obchodní a marketingová ředitelka společnosti Autodrom
Most Jana Svobodová.
Nultý ročník závodu The Most Rally
Sprint, který hostil autodrom loni v listopadu, ovládla posádka Antonín Tlusťák
s navigátorem Ivo Vybíralem rovněž na
Škodě Fabii R5.
(tka)
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ní kanceláří NIKAL
5 PLUS 2 pro Vás ve spolupráci s cestov
připravila speciální nabídku zájezdů

KYPR OKRUŽNÍ CESTA

Termíny zájezdu: Únor / Březen 2017

Včetně
fantastických
okružních
cest!

•
•
•
•
•

7x ubytování ve 4 hvězdičkových hotelech
7x snídaně - otevřený bufet
Doprava v komfortním klimatizovaném autobusu
Uvítací koktejl při příjezdu
3 výlety v ceně!
• Výlet do Famagusta
• Výlet do Kyrenie
• Výlet do Salamis Kostel Sv. Barnabase
• Odborný průvodce CK NIKAL

8 dní

osoba / dvoulůžkový pokoj od 3 990 Kč

ČÍNA PEKING & ŠANGHAJ

Termíny zájezdu: Únor / Březen / Duben 2017

Možnost
parkování
na letišti
ZDARMA!

•
•
•
•
•
•

6x ubytování ve 4* hotelech
6x snídaně - formou bufetu
Doprava v komfortním klimatizovaném autobusu
Jízda nočním vlakem z Pekingu do Šanghaje
Uvítací koktejl při příjezdu
4 výlety V CENĚ!
• Peking
• Zakázané město a Chrám nebes
• Šanghaj
• Chrám nefritového Buddhy a zahrada Jü Jüa
• Odborný průvodce CK NIKAL

10 dní

osoba / dvoulůžkový pokoj od 14 990 Kč

NO
VÉ
!

OSTROV MAURICIUS

Termíny zájezdu: Duben / Květen / Červen 2017
10x ubytování ve vybraných 4* hotelech
10x polopenze v hotelu Ravenala nebo
10x ALL INCLUSIVE v RIU Hotel Creole
Doprava v komfortním klimatizovaném autobusu
Uvítací drink při příjezdu
2 výlety v ceně!
• Návštěva Port Louis!
• Výlet do Grand Bay!
• Odborný průvodce CK NIKAL

13 dní

osoba / dvoulůžkový pokoj od 23 990 Kč

NOVÝ KATALOG
JE TU!

Nyní ZDARMA na požádání
+ DÁREK ZDARMA!

již od 6990,- Kč
Lázeňské pobyty
již od 4990,- Kč
y
Letecké zájezd
již od 8990,- Kč
Autobusové zájezdy

Možnost
parkování
na letišti
ZDARMA!

•
•
•
•
•
•

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

Naše kancelář v Česku:

Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná • provozovna: Kotkova 710/3
66902 Znojmo • IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • 16-695

Váš akční kód

telefonicky + internet:

CZ 17 5PL 209
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