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Zdravé jídlo ve škole? Jde to.
Děti baští čerstvou zeleninu
Vsetínská základní škola
otevřela speciální
salátový bufet.
Kuchařky se naučí
připravit zdravé jídlo při
školení s odborníkem.
VIKTOR CHRÁST
VSETÍN | Sedmiletá Amálka si nabírá
na talíř hromádku čerstvé mrkve. „Chutná mi nejvíce,“ vysvětluje prvačka ze
vsetínské Základní školy Sychrov, když
míří k jednomu ze stolků v jídelně.
To páťáci Matěj Húšť a Adam Hrňa si
prý oblíbili spíše pórek. „Všechny saláty jsou ale dobré, bráváme si je k jídlu
skoro vždycky,“ shodují se.
Škola na jednom z největších vsetínských sídlišť zavedla novinku v podobě
salátového baru před několika dny.
Uprostřed jídelny stojí tři velké kovové
nádoby, ze kterých si zájemci zeleninu
sami nabírají do misek a na talíře. K po-

lévce a hlavnímu jídlu tak mají třetí
chod.
Podle ředitele školy Michala Molka
si nabídka zeleniny našla mezi žáky
a učiteli své příznivce téměř okamžitě.
„Snažíme se o ozdravení jídelníčku
a celkové zlepšení školního stravování,“ přiblížil.

z kuchyně za dopoledne kolem 20 kilogramů čerstvé zeleniny. „Musíme ji
očistit, omýt a nakrájet,“ popsala.
Další novinkou pro strávníky jsou
džbány s čistou pitnou vodou a citronem, limetkou nebo mátou. Stojí vedle
bufetu a zájemci si z nich nalévají vodu
do skleniček. V jídelně jsou také nové
ubrusy a tácy.

Saláty připravují podle
ročního období
Jednotlivé druhy salátů kuchařky pravidelně střídají. „Chceme, aby byly pestré. Hodně záleží i na ročním období.
Teď se například blíží sezona rajčat, takže je do nabídky zařadíme častěji,“ sdělila vedoucí školní jídelny Leona Fohlerová. Brzy by mělo přibýt také ovoce.
Prozatím si mohou žáci i jejich učitelé na salátech pochutnat zhruba třikrát
do týdne. Ne ke každému hlavnímu jídlu se totiž zelenina hodí. „Třeba k tvarohovým koláčům moc nepasuje,“ podotkla Fohlerová.
Pokud je však salátový bufet v provozu, zpracuje spolu se svými kolegyněmi
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Zdravější budou i hlavní
jídla, pomůže specialista

Nejen že si děti pochutnají, ale ještě se něco dozvědí. FOTO | J. SALAČ

Ve vylepšování jídelníčku a celkové
kultury stravování hodlá škola pokračovat. Pomoci jí k tomu má nedávné připojení k programu Skutečně zdravá škola,
který si zmíněné body klade za hlavní
cíle. Prozatím se ho účastní 15 pilotních
škol v zemi.
V budoucnu tak na kuchařky čekají
školení pod vedením respektovaného
specialisty na zdravou výživu Michala
Bareše. „Mělo by se to promítnout
u hlavních jídel, která budou zdravější,“
věří Molek.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2
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Zruší drahou MHD?
Do Krhové a Poličné
možná brzy přestane
zajíždět linka hromadné
dopravy z Valašského
Meziříčí. Obce řeší
náhradní varianty.
VIKTOR CHRÁST
VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO | Každé ráno
vozí z Poličné a Krhové desítky dětí do
škol a dospělých do zaměstnání. Odpoledne a večer se díky ní opět vracejí
domů. Další budoucnost linky městské
hromadné dopravy, která obě obce spojuje s Valašským Meziříčím, je však nejistá. Hlavně kvůli penězům.
Zatímco Poličná na provoz linky, která funguje třetím rokem, přispívá každý
rok 1,26 milionu korun, Krhová platí dokonce 2,2 milionu. A to se oběma obcím, které se v roce 2013 odtrhly od Valašského Meziříčí, zdá moc.
„Obsazenost spojů je velmi nízká, li-

dem chybí i nízkopodlažní autobusy.
Momentálně od obyvatel sbíráme k provozu MHD připomínky a zvažujeme, co
dál,“ potvrdil starosta Poličné Vladimír
Místecký.
Konkrétnější prozatím být nechtěl,
stejně jako nová starostka Krhové Kateřina Halaštová. „Řešíme různé varianty
zajištění dopravy, zatím ale stále jasno
nemáme. Se starostou Valašského Meziříčí budu o věci teprve jednat,“ naznačila.
Právě valašskomeziříčská radnice provoz linky od ČSAD Vsetín objednává.
Na její provoz ale sama nijak nepřispívá, náklady si hradí obě obce samy.
„Všechno je o penězích a kvalitě služeb, které za ně lidé dostávají. Věřím, že
najdeme řešení, jak linku zachovat. Autobusy totiž mají návaznost na další spoje mířící z nádraží ke školám nebo chemičce Deza,“ informoval valašskomeziříčský starosta Robert Stržínek.
Jednou z možností, o které se už zhruba rok mluví, je nahrazení linky MHD
systémem příměstských spojů. V těch
cestující platí klasické jízdné, jehož

výše závisí na počtu ujetých kilometrů
a nefungují v nich měsíční jízdenky. Zatímco v MHD lidé za lístek zaplatí devět
korun, v příměstském autobusu je cesta
z Poličné a Krhové do Valašského Meziříčí přijde na 11, respektive 16 korun.

„

Všechno je
o penězích
a kvalitě služeb, které za
ně lidé dostávají. Věřím,
že najdeme řešení, jak
linku zachovat.
„Záleží pouze na obcích, o jaký druh
dopravy budou mít zájem. Kapacitně
jsme schopni zajistit oba,“ poznamenal
ředitel ČSAD Vsetín Oldřich Holubář.
Zatímco přes Poličnou jezdí desítky
spojů příměstské dopravy už dnes, v Krhové tomu tak není. „Její obyvatelé jsou
proto z velké části odkázáni právě na
MHD,“ doplnil Stržínek.

Bylinky, krmítka
i prolézačky.
V zahradách
si děti užijí
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Nové herní
sestavy k protažení, záhony s květinami a bylinkami nebo dřevěný venkovní nábytek. Zahrady všech sedmi
mateřských škol ve Valašském Meziříčí čeká letos výrazné vylepšení.
Děti se tak při předškolní výuce lépe
seznámí s přírodou a navíc si i zasportují. „Zahrady upravíme tak, aby
se prostředí dětem líbilo a přitom se
při pobytu něco naučily,“ přiblížila
valašskomeziříčská místostarostka
Yvona Wojaczková.
Předškoláci se podle ní mohou například těšit na bylinkovou zahrádku, vodní prvky, zelenou učebnu, botanické lavičky nebo vrbové týpí.
„Všechny herní prvky budou z kvalitního akátového dřeva,“ konstatovala
místostarostka.
Přeměna všech sedmi zahrad připadne pravděpodobně na podzimní
měsíce letošního roku a přijde na
více než sedm milionů korun. (vch)

Zdravé jídlo ve škole? Jde to. Školáci...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Besedy o kvalitě stravy absolvují i samotní učitelé, žáci a jejich rodiče. „Měli jsme
tu například školení o čerstvých letních
salátech nebo zdravých svačinách. Sedmáci zase byli na exkurzi na rodinné farmě pod Vartovnou, kde se seznámili s přírodním stylem života,“ odhalil ředitel.
Veškeré nabyté informace se podle
jeho slov mají promítnout nejen do stravování, ale také ve vyučovacích hodinách. V plánu má Molek zároveň obnovu zanedbané školní zahrady.
„Chceme ji znovu využívat k výuce.
Některé výpěstky žáků bychom si pak
mohli sami zpracovávat ve školní kuchyňce,“ uzavřel.
Na Sychrově nejsou jedinou školou
v regionu, která se zdravějším stravováním intenzivně zabývá. Novým fenoménem je postupná revoluce v provozu automatů na potraviny. Ty nabízely dříve
hlavně kalorické bomby, sladkosti a další nezdravé pochutiny. Nový zákon to zakázal, mnoho škol se ale přizpůsobilo
tím, že změnilo sortiment.
A tak si v současnosti děti z automatů
místo sladkých nápojů a čokoládových
tyčinek mnohde dopřejí třeba mléko či
zdravou svačinu.

Talíř plný čerstvé zeleniny? Ještě nedávno to bylo nemyslitelné. Na Sychrově si jej nyní mohou děti dopřát každý den.
A co je důležitější – chutná jim.
FOTO | JAN SALAČ, MAFRA
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K obnově vzácného
dřevěného kostela Panny
Marie Sněžné
ve Velkých Karlovicích
využijí tesaři hlavně
jedlové dřevo. Škůdci
už by neměli
být problémem.
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Pryč s červotočem.
Vzácný kostel opraví

VIKTOR CHRÁST

Záchrana unikátní památky těší i faráře Rastislava Kršáka (nahoře). Úpravy se dočká opláštění kostela, krovy, střecha
i mimořádný systém zvonů obsluhovaný ručním řemenovým pohonem.
3x FOTO | JAN SALAČ, MAFRA
dost už podle jeho slov leží na ministerstvu kultury.
„Zkoušíme to už podruhé. Loni jsme
totiž uspěli pouze částečně, když se národní kulturní památkou stalo Karlovské fojtství,“ připomněl Koňařík.
Náklady na obnovu vzácného kostela
se vyšplhají k sedmi milionům korun.
Kromě farnosti a obce s jejich uhrazením výrazně pomohou i peníze z Norských fondů.
Karlovský roubený kostel s centrální
zvonicí vznikl v roce 1754 ve stylu lidového baroka. Vystavěli ho místní tesaři
pod vedením stavitele Jana Žáka z Hážovic. Jeho interiér zdobí oltář s plastikami svatého Cyrila a Metoděje, dva krucifixy, dřevěná křtitelnice, původní lavice
a také varhany.
INZERCE
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VELKÉ KARLOVICE | Na první pohled
nic nenasvědčuje tomu, že krásný dřevěný kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích chátrá. Při bližším
zkoumání je ale patrné, že jak stěny svatostánku, tak i jeho šindelová střecha volají po opravě. Do unikátního kostela
z 18. století zatéká, dřevěné prvky ničí
červotoč i drsné horské počasí. V nejbližších dnech proto řemeslníci zahájí
jeho opravy.
Kompletní obměna čeká opláštění
kostela, střechu ze štípaného šindele,
krovy a poškozené trámy. Nové budou
i podlaha a schodiště na kůru. Proti škůdcům ochrání dřevo jeho napuštění umělou pryskyřicí.
Vyčištění a drobné úpravy mají před
sebou také zvony obsluhované až dosud
ručním řemenovým pohonem. „Tento
dnes už mimořádný systém v kostele zůstane i po skončení oprav,“ potvrdil projektant rekonstrukce Vít Kolmačka.
Stejně jako stavitelé chrámu v roce
1754 také nyní využijí řemeslníci ke své
práci především jedlové dřevo. „Kmen
po kmeni si ho v lesích na Valašsku vybírají místní šindeláři. Ti se postarají
o ruční výrobu asi 15 až 20 tisíc štípaných šindelů, které budeme na opravy
potřebovat,“ přiblížil Martin Šrámek ze
vsetínské firmy Teslice CZ, která se
o obnovu kostela postará.
Náročná rekonstrukce potrvá až do listopadu. Přestože kostel obežene lešení,
jeho interiér zůstane i nadále přístupný
veřejnosti. Místní a turisté tak stále budou moci vyrazit na mše i letní prohlídky svatostánku s průvodcem. „Pouze
menší bohoslužby přesuneme do kaple
na faře,“ potvrdil farář Rastislav Kršák.
Úpravy mají svatostánku vrátit jeho
původní podobu. Přestože dřevěných
kostelů lze po celé České republice najít
zhruba šedesát, ten ve Velkých Karlovicích je mimořádný. „Vyniká svou architekturou, která je patrná při pohledu
z ptačí perspektivy. Kostel je vystavěn
ve tvaru řeckého kříže, což je unikát,“
podotkl farář.
Souhlasí s ním i starosta valašské
obce Miroslav Koňařík. „Ve Velkých
Karlovicích máme sice 14 kulturních památek, dřevěný kostel jim však jednoznačně vévodí. Navíc jde o nejstarší
stavbu v obci,“ konstatoval starosta.
Také proto spolu s kolegy z vedení
obce znovu usiluje o to, aby byl kostel,
který si loni prohlédlo 12 tisíc návštěvníků, zapsán na prestižní seznam národních kulturních památek. Písemná žá-

1.400 Kč

Neničte!!! Toto je skutečně až

Toto je naprosto úžasné! Čtěte prosím dál!! Pokud odevzdáte tento inzerát
při nákupu jakéhokoliv pánského saka, odečteme Vám fantastických 600,- Kč,
při nákupu jakéhokoliv obleku Vám odečteme 600,- Kč a při nákupu jakékoliv
košile Vám odečteme 200,- Kč. Na tyto neuvěřitelné slevy skutečně stačí při
placení odevzdat tento inzerát, na který lze zakoupit 1x sako, 1x oblek a 1x košile
nebo jen jeden nebo dva druhy z uvedeného zboží. Přijďte si vybrat z našeho velkého
sortimentu zboží! Nakupujte výhodně! Těšíme se na Vás! Platnost kuponu je 10 dnů!

www.modaprostejov.cz

VSETÍN, Svárov 682 – vedle Zdravé výživy
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Křižná 33
– u kruhového objezdu, zlatnictví Démant
ROŽNOV pod RADHOŠTĚM, nám. T.G. Masaryka 2196
– Komerční dům Radhošť
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Na rok končím. V karavanu
Zpěvák Tomáš Klus sice právě vydává novou desku,
se svými fanoušky se ale hned po sérii letních koncertů
nejméně na rok rozloučí. „Zjistil jsem, že můžu manipulovat s davem. A hned potom přišla myšlenka:
A jdeme, Tomíčku, takhle ne,“ vysvětluje. „Musím
z toho kolotoče vystoupit. Snížil jsem si hypotéku
a v obytném vozu bych rád procestoval zemi,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Tomáš Klus za několik dní představí
protiválečnou desku Anat život není.
Říká o ní, že ty písně nepočkají a musí
zkrátka ven. „Je na ní slyšet všechno, co
se dělo, když se točila. I štěkat psy,“ tvrdí.
Tomáši, povězte, jak se teď máte?
Mám se pohromadě. Je mi skvěle, protože se konečně cítím kompletní. Jsem
zkrátka na dobré cestě k sobě. A dnes
jsem se v tom utvrzoval procházkou na
cestě sem, když jsem tak čuměl po té Praze. Jak to teď na mnoha místech rekonstruují, je všude takový zvláštní shon a já
mám rád ten pach čerstvého asfaltu.
Zrovna tohle máte rád?
Ano, protože můj táta dělal silnice, takže
pro mě je to takový návrat do dětství, kdy
jsem vždycky přijel za ním na stavbu,
a právě tohle jsem tam cítil.
Ptám se proto, že jsem tak trošku očekávala, že sem dnes přijde člověk,
který je unavený, vzhledem k tomu,
co se kolem něj v posledních dnech
děje. A musím říct, že malinko znaveně opravdu vypadáte…
To asi bude tím, že jsem toho teď moc nenaspal, protože jsem hodně s dcerkou, která brzy vstává, a já zase neumím jít brzy
spát. Ale to vůbec nevadí, protože z toho
skutečně unavený nejsem. Jsem spíš unavený životem, kterému jsem teď dal na
rok pauzu. Mám pocit, že když je člověka
někde moc, tak to není moc dobře.
Zpráva, že na rok přerušujete kariéru, musela vaše fanoušky šokovat.
Jaké vůbec byly jejich reakce?

Nejvtipnější podle mě byla: Máte na to
vůbec právo? (smích) Ale byl to takový
extrém. Hodně reakcí bylo spíš v duchu:
Je to smutné, ale těšíme se na návrat a chápeme to. A to mě moc potěšilo. Nezažil
jsem nějakou vysloveně negativní reakci,
že bych udělal něco špatného. Tohle rozhodnutí není špatné, myslím, že je pochopitelné, protože z tohohle kolotoče občas
člověk musí vystoupit. Není to tím, že by
mě něco vyloženě štvalo, ale mám pocit,
že už od útlého dětství, kdy jsem ještě
chodil za tátou na ty stavby čichat asfalt,
tak jsem pořád někam šplhal. Už jako
malý jsem začal dělat sport. Chtěl jsem
medaile a ukazovat je lidem. Pořád jsem
se snažil být nejlepší. Pak jsem nejlepší
byl a furt mi to nestačilo. Teď jsem si
řekl: Kam chceš až, Tomíčku, dojít? Ty
triumfy života už máš, tak si jich koukej
všímat a vážit. Takže teď budu se svou rodinou, protože to je nejcennější medaile.

Několikrát jste řekl, že vás fanoušci začali mylně vnímat jako mesiáše. Když
se ale podívám na některá vaše vyjádření v médiích, tak si říkám, jestli jste
tomu nešel vy sám trochu naproti…
Určitě ano. Ale nebyl v tom zlý úmysl. Já
jsem jenom měl pocit, že to dokážu říct.
Ale pak jsem zjistil, že nedokážu. Proto
musím teď mlčet. Probíhalo to v některých
rozhovorech. Takové to: Já všechno vím.
To je cíl novinářů. Tahat z vás velká
slova, která zaujmou…
Jenomže to je právě to. Já teď nechci vůbec svalovat vinu na nikoho jiného, ale
ono se devadesát pět procent těch rozhovorů točilo kolem
toho, proč jsem
tak šťastný. No
a já jsem se to
snažil vysvětl o v a t .
Jenomže někdy se člověk snaží vysvětlit něco,
co není vysvětlitelné
z toho důvodu, že je to

čistě subjektivní věc. Takže jsem se do
toho zamotával, a tím jsem vlastně mátl i
lidi. A navíc se na mě začali obracet lidi,
kteří se ptali, co mají dělat v různých životních okamžicích. Ocitl jsem se v pozici člověka, který má určitou moc nad davem. A musím upřímně říct, že poprvé,
když jsem zjistil, že jsem s ním zamanipuloval, když jsem lidem řekl, aby něco udělali a nebylo to v úplně nejčistším smyslu
slova, hned potom vznikla myšlenka:
A jdeme, Tomíčku, takhle ne!
Za pár dní vám vyjde nová deska Anat
život není, o které se už teď mluví jako
o protiválečné. Je to poměrně brzy
po té předchozí – Proměnamě. Prohlásil jste, že tyhle písně nepočkají
a musí ven. Nenapadlo vás, pakliže je
tahle deska natolik naléhavá a to,
co má říct, je tak zásadní, že ji
svým odchodem necháváte napospas osudu a dáváte od ní
ruce pryč?
Právě naopak. Měl bych tendence vysvětlovat ty písně a ony nemají být dovysvětlované. To, co
v nich zpívám, je tak jasné, že
cokoli bych řekl navíc, by
jen rozmělnilo jejich význam.

Nepřišly ty triumfy, o kterých mluvíte, moc brzy?
Přišly, ale ono je to relativní. Co je to
brzy? Takhle se také říkalo, že mám
brzy dítě nebo že se brzy žením. Ale
já mám pocit, že to tak bylo správně. Všechno, co se v životě člověka děje, je správně. Jde jen
o úhel pohledu.
Je to pro vás důležité, co si
o vás myslí ostatní?
Myslel jsem si, že je to pro
mě míň důležité, než to ve
skutečnosti je. Proto přichází ta roční pauza. Jedna
z těch věcí, které mě
k tomu přiměly, je to, že
jsem pocítil zodpovědnost
za fanoušky. A to není
správně. Já za ně nemám
zodpovědnost, stejně jako ji
oni nemají za mě.

Narodil se 15. května 1986 v Třinci.
První album vydal v roce 2008 a brzy poté začal sbírat ocenění.
V roce 2010 se stal zpěvákem roku hudebních cen Óčko a Anděl.
V letech 2011 a 2012 získal stříbrného a zlatého Českého slavíka.
■ Je známý také jako herec, výrazné role měl hlavně v pohádkách
Tři bratři a Tajemství staré bambitky.
■ Býval úspěšným sportovcem, v moderním pětiboji získal v klání družstev
zlatou medaili na dorosteneckém mistrovství Evropy v roce 2002.

■

■

FOTO | F. VLČEK, MAFRA
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chci teď objet Česko
Miluji hudbu a miluji múzy a snažil jsem
i na té desce zaznamenat jejich tanec. Proto je na ní slyšet všechno, co se dělo,
když se točila. Povídají si tam lidi, kteří
za námi přijeli na návštěvu, štěkají psi, pobíhají kočky. Tentokrát je to ještě intenzivnější než u předchozí desky. Fascinoval a fascinuje mě tvůrčí proces.

„

Přemýšlel jste nad tím, co budete,
kromě hraní na kytaru, celé dny dělat? Když najednou zmizí práce, nenastane prázdno?
Myslím, že moje dcerka se o to, aby neby-

K pauze mě přimělo i to, že jsem pocítil
odpovědnost za fanoušky. A to není správně.

Když tolik milujete tvoření, nebude
vám ten rok chybět?
Vůbec ne. Chci se totiž pořádně naučit
hrát na kytaru. Hudbu neopustím, protože v ní jsem se našel. Dlouho jsem měl pochybnosti, jestli jsem skutečný muzikant,
nebo mám jenom štěstí být v téhle branži.
V momentě, kdy mi kluci v kapele, kteří
jsou báječní muzikanti, řekli, že budou
hrát podle mě, protože je to jedinečné
a autentické, jsem pochopil, že to, co
jsem od sebe požadoval, už mám. Ale museli mi to říct oni. Teď na sobě chci zapracovat, abych si začal víc důvěřovat jako
autor, jako muzikant, jako člověk. Doteď
jsem to potřeboval slyšet od lidí. A museINZERCE

lo jich být třeba dvacet tisíc na festivalu,
aby mi zatleskali a řekli: Jsi dobrej!

lo prázdno, postará. Mě hrozně baví začínat dny větou: Co budeme dělat, Josefíno? Protože to je potom jízda veliká.
A na to chci mít hodně času. Chci se taky
naučit anglicky, protože to neumím,
a chtěl bych zkusit psát. Myslím, že to už
je docela dost věcí na jediný rok.
Zůstanete vůbec v Česku?
Původně jsem chtěl odjet do zahraničí,
ale moje moudrá žena mi řekla: Neutíkej. Vyžij si tady ten život, protože sem
patříš. A měla pravdu. Takže cestovat budeme daleko méně, než jsem myslel,
a hlavně po republice, ideálně v obytném voze.

Přemýšlel jste, z čeho ten rok budete žít?
Z čeho budu žít… Já nevím.
Nikdy jste se netajil tím, že i vás tíží
břímě hypotéky. To ale přeci nezmizí, protože, jak říkáte, musíte odejít
do ticha.
Snížil jsem si ji na nejnižší možnou splátku, čímž jsem si prodloužil tu pomalou
smrt. Nebudu žít vyloženě asketicky, ale
skromněji. Ono to kolikrát působí tak, že
když má člověk nejprodávanější desku
v republice, tak je hrozně bohatý. Ale tak
to moc není. Jednak je náš trh malý, a jednak je tady moc firem, které mají tak silnou pozici, že nejde jít okolo nich. Teď
s tím bojuji. Chtěli jsme si desku vydat
a distribuovat sami, ale je to tady tak
obšancované, že bychom ji krom internetu a pošty neměli kam dát. Žít nezávisle
tady znamená smířit se s tím, že systému
platíte držhubné. Proto jsem vlastně nikdy
neměl nějak moc peněz, a že jich teď budu
mít ještě o něco míň, to mi příliš nevadí.
Řekněte upřímně, je možné, že už
se na scénu nevrátíte nikdy?
Otázkou je, co míníte slovem „scéna“.

Herecká pauza?
Není definitivní
„Musel by to být hodně zajímavý
projekt. Je pravda, že když film
vzniká, je čas i rok, než bude venku,
takže mediální osobnost Tomáše
Kluse by mohla klidně spát.“ Tak
nedávno reagoval Tomáš Klus na
dotaz Evy Kvasničkové ve studiu
ČRo Dvojka, zda jeho plánovaná
roční pauza bude i herecká.
Poprvé se absolvent DAMU objevil
před kamerou v seriálu Hop nebo
trop. Hned dvakrát si zahrál také
v pohádce – v Tajemství staré
bambitky a ve Svěrákových
Třech bratrech.
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Slovenky, které Češi milují
Talentované slovenské krásky už roky patří k ozdobám českých
ﬁlmů, seriálů a muzikálů. Pro některé z nich, například Alenu
Antalovou nebo Danielu Šinkorovou,
► Rodačka z Bratislavy
se díky tomu Česko
Alena Antalová v Česku začínala jako studentka brněnské
stalo novým
JAMU a na Moravě zůstala
v angažmá v Městském didomovem.
vadle Brno. České publikum
si ji oblíbilo díky Četnickým
humoreskám a Pojišťovně
štěstí.

▲ Annu Šiškovou u nás

proslavil Jan Hřebejk, když
ji obsadil do filmu Musíme
si pomáhat. Za svůj výkon
získala v roce 2000 Českého
lva. Známá je tu i její dcera,
herečka Dorota Nvotová, která si zahrála i ve filmu Případ
nevěrné Kláry.

▲ Vica Kerekes, pravým jmé-

nem Eva Kerekesová, má víc
maďarských než slovenských
předků a jejím domovem je Budapešť. U nás platí za jeden z nejžádanějších sexsymbolů současnosti
i díky tomu, že se nezdráhá svléci
před kamerou, jako ve filmu
Muži v naději.

► Z Andrey
ey Kerestešové
te vé se herečka

st
stala až v Česku. Na Slovensku
ve
si pouze přivydělávala
yd va v reklamách. První
šanci dostala v Rafťácích a hvězdu
vězd z ní
udělal seriál Vyprávěj.
áv Nyní ji diváci
mohou sledovat
va v nových
vý řadách
seriálu Cesty
ty domů.

◄ Daniela Šinkorová vystu-

dovala muzikálové herectví
na JAMU. Držitelka dvou Cen
Thálie a dvou zrcátek TýTý
žije s přítelem Ladislavem
Polákem, bývalým tenisovým
trenérem Václava Klause, nedaleko Prahy a září v muzikálu Mamma Mia!

▲ Česky se Táňa Pauhofová naučila až během

natáčení pohádky Čert ví proč. A to tak přesvědčivě, že tvůrci nakonec upustili od jejího předabování.
Od té doby jde z role do role. Příští rok se v kinech
objeví jako prvorepubliková ikona Lída Baarová.
FOTO: ARCHIV MAFRA, SHUTTERSTOCK

► Danica Jurčová měla z po-

čátku potíže s češtinou, v hlavní
ro
roli ve filmu Bestiář ji dokonce
předabovali.
va Během natáčení se
navíc stala soustem
te bulváru kvůli
údajné aféře s Karlem Rodenem.

8 12. června 2015

Česká republika

Dnes zestárne každý primitiv
Za averzi vůči starým lidem si podle socioložky Jiřiny
Šiklové mohou mnozí senioři sami. „Třeba tím, že si
v tramvaji vynucují pustit sednout, ačkoliv jsou tam
volná jiná místa,“ říká někdejší disidentka, která ani
na prahu osmdesátky neztratila nic ze své ráznosti.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Jako vysokoškolská profesorka Jiřina Šiklová nikdy nepostrádala kontakt
s mladými lidmi, ovšem jak sama říká,
pro řadu starých lidí je taková komunikace obtížná. Důležité je podle ní mít mladým co nabídnout. „Kdybych své vnučce jen říkala: Dlouho jsi tu nebyla, zapomínáš na mě… asi by se mnou nevydržela,“ tvrdí.

otce svého a matku svou, abys
dlouho živ byl a dobře se ti
vedlo na zemi. Nemusíte
být věřící, ale je to určitý
morální kodex, který formoval Evropu a evropské myšlení. Není to záležitost současnosti. Asi
to chybělo i tehdy. Když
potom nějaký starý hlupák řekne: Ty bys měl
mít ke starším úctu, tak
tím vlastně vytváří ageismus, což je averze vůči starým.

Zanedlouho oslavíte 80. narozeniny,
rozhodně se o vás ale nedá tvrdit, že
jste typická seniorka. Můžete jako socioložka říct, zda vůbec existují nějaké klasické rysy českého seniora?
Můžu být trochu protivná?

Situací, které ageismus mohou přiživovat, bychom v každodenním životě našli nejspíš více. Stačí, když se člověk sveze pár zastávek v hromadné
dopravě…
Staří lidé si třeba potrpí na to, že přijdou
do tramvaje, kde je řada míst volných, ale
přesto na nich vidíte, že čekají, kdo je pustí sednout. Někdy i něco v tom
smyslu prohodí. Takovému dědovi bych řekla:
Uvědomujete si, že
tímhle vzbuzujete
averzi vůči starým?!
Jen ti, kteří mají nedostatek sebevědomí, bazírují na takových hloupostech.
Přitom staří lidé netouží po tom vytvářet generační bariéry. Chtějí s mladými mluvit
a diskutovat.

Hloupé lidi ale najdete v každé generaci, kdežto oběťmi těchto pochybných prodejců-vnucovatelů bývají
především důchodci.
Ano, ale proč? Protože tito lidé mají pocit,
že teď se musí zasytit, neboť prožívali velkou část života v určitém nedostatku.
A myslí si, že aby se mohli zasytit, musí
toho všeho mít dost. Na druhé straně jde
o jim věnovanou pozornost. Nerada generalizuji, ale v řadě starých lidí je pocit, že
jsou vyřazeni ze společnosti tím, že jsou
penzionováni. Proto na ta setkání chodí.
Vlastně tím říkají: Projevte o mě zájem!
Je na mladých lidech, aby jim od takových myšlenek pomohli?
Jedině oni sami mohou něco změnit.
Musí si být vědomi své vlastní hodnoty,
musí si sami sebe vážit. A tenhle pocit
jim nikdo jiný nedodá.

FOTO | L. ROBINSON, MAFRA

Myslíte, že kvůli tomu dnešní mladí
mohou postrádat úctu ke stáří?
Proč bych měla mít úctu k někomu, koho
neznám, jenom proto, že je starý? V životě bych to neřekla nikomu, protože to považuji za otřepanou frázi. Nicméně ona
úcta ke stáří byla vždycky proklamovaná, to znamená, že jí byl vždycky nedostatek. Už v Bibli čtvrté přikázání říká: Cti

Jste její babička, tak vás třeba přišla
jen tak navštívit.
No ne, to zase nejsem tak naivní. Kdyby
přišla jen tak, tak bych jí řekla, že je pěkně pitomá. Přišla, protože něco chtěla,
měla nějaký záměr. Už nevím, co to bylo,
a není to teď důležité. Pak jsme se ale zapovídaly na nějaké téma a něco jsem jí vysvětlovala. Kdyby jí to nezajímalo, tak by
se neptala dál. Když jí nabídnu něco, co jí
zajímá, můžeme se bavit. Kdybych jí říkala: To jsi hodná holčička, že jsi za mnou
přišla, dlouho jsi tu nebyla. Zapomínáš
na mě… asi by tu nevydržela.
Není tenhle komunikační nedostatek
příčinou toho, že se pak často důchodci stávají obětí takzvaných šmejdů na nejrůznějších předváděcích akcích, o kterých intenzivně mluví?
Ano, to je fenomén, o kterém se toho hodně napsalo. Když je člověk s prominutím
tak hloupý, tak má právo, aby byl oblafnut.

Jen buďte.
Každý se snaží říkat senior. Už to samotné je výrazem distance. Lidé se tak moc
bojí říct starý člověk, že to raději nahrazují cizím slovem. Bojí se různé věci pojmenovat, protože mají a priori pocit, že je
to nevhodné.
Takový pocit odstupu jsme ale
museli někde získat…
To víte, že ano. Představou ve společnosti, že hodnotu má ten, kdo
vyrábí, produkuje a tak dále. Druhá
věc je ta, že vůbec poprvé je v lidstvu starých lidí hodně. Před sto lety
se pětašedesáti let dožilo jen šest a půl
procenta mužů. Ví se to u nich proto,
že byli před první světovou válkou evidováni kvůli branné povinnost. Ten, kdo
zestárl, na tom musel být dobře fyzicky,
zdravotně a musel se dokázat zajistit,
kdežto dnes je to jiné. Jestliže se vám do
věkové skupiny nad šedesát let dostává
víc než pětina obyvatelstva, tak v té pětině bude asi více lidí, kteří nejsou žádní
mudrcové a takových, kterých si ostatní
nemají zač vážit. Dneska s pomocí boží
a pomocí socialistického zdravotnictví zestárne každý primitiv.

Ano, ovšem často sami nevědí, jak by
s nimi měli komunikovat. A právě proto,
že nevědí, co nabídnout, tak se dovolávají
pozornosti a úcty tím, že třeba říkají: To
víš, já jsem už stará, já tomu nerozumím,
ale přesto ti povím, že bych to udělal tak
a tak. Mají zkrátka tendenci svoje zkušenosti vnucovat těm druhým, aby sami
sebe zhodnotili. Je to vlastně vyžadovaná
úcta. Před chvílí tady byla moje vnučka,
vlastně ani nevím, kvůli čemu přišla…

Jiřina Šiklová
Narodila se 17. června 1935 v Praze.
Vystudovala historii a filozofii, je socioložkou.
■ Jako členka KSČ se několik let angažovala v jeho
reformním křídle. Podepsala Chartu 77, v 80. letech
byla vězněna za pašování nelegální literatury.
■ V roce 1995 získala ocenění Žena Evropy za svůj
přínos integraci Evropy, v roce 1999 jí prezident
Václav Havel udělil Medaili Za zásluhy I. stupně.
■ Angažuje se v politických iniciativách, ve volbách
kandidovala za Stranu zelených.
■
■

ETN
VÁNOCE

K NÁKUPU DÁRKY ZA

3 900 Kč
více na www.alza.cz/letnivanoce

Id
Ideální
do malých
koupelen

Špičková péče
o vaše zuby

UŠETŘÍTE

1 000,-

Whirlpool AWE 50210
+ Vrchem plněná pračka vhodná do menších prostor
+ Šířka pouze 40 cm!
+ 1 000 ot./min, kapacita 5 kg prádla
+ 18 programů, možnost rychlého praní (15 min)

7 590,-

6 590,objednací kód:

FAP2005q

Tři přístroje
v jednom
PLAY400
slevový kód
na 400 Kč*
Philips YS534/17 Click & Style
+ Akumulátorový holicí strojek se 3 nástavci
+ Vhodný na vousy, vlasy i péči o tělo
+ Kvalitní břity ComfortCut
+ Až 40 minut provozu po jedné hodině nabíjení
* slevový kód zadejte během objednávky

2 499,objednací kód:

EAT1124k

Suchá pokožka
bez opruzenin

UŠETŘÍTE

159,-

Philips Sonicare Pink DiamondClean HX9362/67
+ Prvotřídní sonický zubní kartáček
+ Odstraňuje až 7× více plaku než obyčejný kartáček
+ 5 režimů, praktický časovač s upozorněním
+ Viditelně zlepšuje zdraví dásní již po 2 týdnech

5 699,objednací kód:

EAZ6055g

Notebook
ic 365
s MS Oice
ZDARMA
UŠETŘÍTE

1 000,-

Acer Aspire E13
+ 13,3“ displej ComfyView (1 366 × 768)
+ Čtyřjádrový procesor, RAM 4 GB, HDD 500 GB
+ WiFi, Bluetooth, HDMI, USB 3.0
+ Windows 8.1 with Bing

8 990,-

7 990,-

objednací kód:

NC102d3c4e

Př
Přizpůsobí se
vaší tváři
ZDARMA

ZDARMA

gel na holení
Gillette Fusion
ProGlide
175 ml

vlhčené
ubrousky
2× 64 kusů

Pampers sada ActiveBaby Giant Pack Maxi 2x76 ks
+ Plenky s maximální ochranou proti vlhkosti
+ Určeno pro váhovou kategorii 7–14 kg
+ Pružné pásky neomezují dítě v pohybu

ZDARMA

ústní sprcha
v hodnotě
2 199,-

1 058,-

899,-

objednací kód:

PLN040a

Gillette ProGlide Flexball Power+
+ Holicí strojek s technologií FlexBall
+ Hlavice s pěti břity pro nejlepší oholení
+ Zvlhčující pásek s hydratačními složkami
+ Náhradní holítko v balení ZDARMA

549,-

449,-

objednací kód:

HOL082

Uvedené
edené ceny jsou v CZK s DPH a platí
at od 12. 6. 2015 do odvolání nebo vyprodání interních
tern skladových
vý zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama.
ww
Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz.
ww
Dárky jsou dodávány
vány pouze do vyčerpání
yč
zásob.

Všechny dárky vyřešíte na
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Zpověď schizofreničky:

Je to svět, který si drtivá většina z nás neumí
představit. Svět, ve kterém vás jako loutku vodí cizí
hlasy. Je to svět schizofreniků, kterých se nyní pod
vlivem několika tragédií bojíme, aniž o něm cokoliv
víme. Michaela Malá dlouhá léta žila s přízrakem
anděla, který ji učil i káral a prostřednictvím kterého
měla spasit svět. O svém návratu ze země šílenství,
jak tomu říká, nyní napsala unikátní knihu. „Byla to
taková moje autoterapie,“ vysvětluje 38letá žena.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Michaela Malá byla vnímavé a hudebně nadané dítě, ze školy nosila samé
jedničky. Coby pětiletá holčička se krátce po dovolené v Jugoslávii musela
v roce 1983 vyrovnat s rozvodem svých rodičů. Už tehdy tušila, že ona sama je tak trochu jiná
než ostatní. „Lidem jsem často nerozuměla, měla jsem svůj svět a nejlepší přátelé byli pro mě psi,“ vzpomíná Michaela Malá. Životní zlom však
přišel později, v jejích 17 letech. Tehdy
poprvé se Michaele zjevil „anděl“.
„Stalo se to v den, kdy jsem dostala první pusu od chlapce, se kterým jsem se odhodlala chodit. Večer jsem doma zaslechla hlas, ohlédla se a ve svém pokoji spatřila bíle zářící postavu. Svého anděla,“ popisuje Michaela. Postava ji varovala, že
se nesmí vdát, mít děti a žít obyčejný život. Že jejím úkolem je rozebrat a znovu
poskládat svět, který je potřeba zachránit
před zkázou. Že je k tomuto účelu vyvolený člověk.

Vyvolená spasit svět
„Anděl“ se tehdejší studentce gymnázia poté začal zjevovat takřka denně. „Nebyl to ani muž ani žena.
Pohlaví se nedalo určit. Někdy
jsem jasně viděla celou postavu,
jindy to byla pouze oslepující
bílá záře. Několikrát jsem se ho
pokusila dotknout, ale mé ruce prostoupily jeho tělem,“ líčí. Postupně se
mladá dívka s tajemným návštěvníkem naučila žít. „Vídala jsem jej
téměř každý večer a přes den
jsem ho slyšela, jak mi radil,
co mám a nemám dělat. Setkání s ním pro mě ale nebyla nepříjemná. Cítila jsem
se ještě víc odlišná a vyvolená spasit svět. Ta představa mi vyhovovala. Se
svojí rolí či úlohou jsem
souhlasila a na anděla
si zvykla,“ říká. Tehdy
si ještě plně neuvědo-

movala, že tato mystická setkání jsou důsledkem nemoci. Jak upozorňuje Lucie
Bankovská Motlová, vedoucí oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty na
pražské Univerzitě Karlově, takové
halucinace mohou být velmi
zrádné. „Člověk, který jimi
trpí, jim naprosto věří
a musí se jim podřídit,“ vysvětluje.
„Nemocný ztrá-

Michaela Malá
v masce Slunce, která ji, jak sama říká,
nejlépe vystihuje.
FOTO | ARCHIV M. MALÉ

cí kontakt s realitou a nemá náhled na své
onemocnění, cítí se zdráv. Pokud bychom
se pokusili nemocnému jeho hlasy zpochybňovat a vymlouvat, neuvěří nám,“ dodává lékařka.
V době, kdy Michaela studovala vysokou školu v Brně, v „anděla“ už plně věřila, nepochybovala o něm. „Viděla a slyšela jsem ho tak, jako vnímáte reálné lidi kolem sebe.“ Úloha tajemného strážce se
však postupně měnila. „Začal mě kárat za
to, že piju alkohol, že hraju s kluky kulečník, že se málo věnuji škole – nahrazoval
mi rodiče. Mně se můj studentský život líbil, mému andělovi ne,“ přiznává.
S postavou většinou Michaela mluvila
pouze v duchu. „Když už toho bylo moc,
zacpávala jsem si uši a nahlas křičela, ať
je zticha,
že už ho nechci poslouchat,“
vzpomíná na projevy poruchy,
kterou později lékaři diagnostikovali jako paranoidní
schizofrenie.

Lékaři při tomto typu onemocnění rozlišují tři typy jeho průběhu. Ten první je
nejmírnější, člověka nemoc atakuje jednou nebo dvakrát a pak se uzdraví. Druhý
průběh je už závažnější. „Onemocnění se
vrací v podobě psychotických příznaků
a také v mezidobích se pacient potýká
s obtížemi, které však dokáže s pomocí

45

tisíc pacientů bylo
v Česku v roce 2013
léčeno s diagnózou
schizofrenního spektra.

léků a psychoterapie překonávat. To je
případ paní Malé,“ objasňuje psychiatrička Bankovská Motlová. „Třetí průběh je
nejméně příznivý. Nemocný má určité
projevy schizofrenie stále a ty mu podstatně zasahují do života,“ upřesňuje.

„Své tělo jsem nechtěla“
Okolí si podivností kolem Michaely začalo všímat v době, kdy jí
ztroskotal vztah se spolužákem. Dívka se totiž svému „andělovi“ začala
připodobňovat. Ostříhala se téměř dohola, zhubla na 45 kilogramů. „Chtěla jsem
být svou andělskou bytostí. Jen duší.
Tělo jsem jaksi nechtěla či nepotřebovala. Překáželo mi. Byla jsem nemocná čím
dál víc a čím dál víc se odcizovala normál-

ním lidem,“ reflektuje po letech
svůj tehdejší stav. Rodiče
i kamarádi začali naléhat, ať si zajde na psychiatrii. Poslechla a v roce
1999 se začala léčit jako mentální anorektička. Jenže tehdy Michaela svému psychiatrovi o svých vidinách ještě neřekla. Naopak si začala myslet, že jej využívá
k tomu, aby ona sama mohla, samozřejmě
po poradách s „andělem“, zachránit svět.
„Vystříhávala jsem si z novin články
převážně o politice a psala k nim komentáře, které mi diktoval anděl. Věřila jsem, že
tyto zápisky můj psychoterapeut analyzuje a předává jako poselství politikům, kteří
se mými radami vážně zabývají a řídí se
jimi,“ říká s tím, že žila v přesvědčení, že
je skutečně poradkyní světových politiků,
například tehdejšího amerického prezidenta G. W. Bushe mladšího. „Potřeba paní
Malé zachránit svět, která vykrystalizovala do podoby bludu, pramení z kombinace malého sebevědomí, úzkosti a vztahovačnosti. Ke vztahovačnosti má
dispozici kvůli nemoci – může za to
porucha přenosu dopaminu, jinak
řečeno, porucha zpracování informací. Člověk má pocit, že je
centrem dění, vše, co se mu
děje, nemůže být náhoda, a vše
souvisí se vším,“ vysvětluje lékařka Bankovská Motlová.
Michaela Malá začala
o svém „andělovi“ nahlas
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Můj život i boj s andělem
mluvit až po čtyřech letech léčby, tehdy
už byla hospitalizovaná na psychotickém
oddělení v Psychiatrické léčebně Černovice v Brně.
„Po ročním pobytu na psychiatrii jsem
lékařům uvěřila, že anděl je příznakem
schizofrenie. Od té doby mi jeho zjevení
byla nepříjemná a hlásila jsem je svému
psychiatrovi, který mi podle toho upravoval léky, či mě nechal hospitalizovat,“
říká dnes 38letá žena.

Návrat ze země šílenství
Na rozdíl od mnohých duševně nemocných lidí měla Michaela štěstí, že se od ní
neodvrátila vlastní rodina. Naopak. Mohla se nastěhovat k rodičům, pomáhala
matce na zahradě a docházela do stacionáře. „Začala jsem žít život klasického invalidního důchodce. A politiku světa jsem
vyměnila za jeho realitu. Byl to pád na
dno. Přátelé skoro všichni zmizeli. Těch
pár z vysoké školy si žili svůj normální život a já už do něj nepatřila,“ dodává.
Dnes se snaží pochopit psychiatry, co
její vidiny vlastně znamenaly. „Psychoanalytickou terminologií bych svého anděla nazvala mým superegem. Mým rodi-

čem, učitelem, postavou, které si vážím
a beru její rady vážně. On mě hlídal před
zlem tohoto světa, ale i před sebou samou. Takže určitě je či byl součástí mé
osobnosti,“ popisuje.
Do dnešní doby má Michaela za sebou
přes dvě desítky hospitalizací v různých
psychiatrických zařízeních. Chodí na psychoterapie a samozřejmě bere léky – antipsychotika, antidepresiva a léky proti úz-

„

ství. Mně se totiž v normálním světě docela zalíbilo,“ dodává.

Kniha jako autoterapie
Vypořádat se s onemocněním Michaele
pomohlo i psaní vlastní knížky, která je teprve druhým knižním svědectvím schizofrenního člověka vydaném v Česku.
Při popisu své životní poutě s „andělem“

Jsou věci mezi nebem a zemí, kterým
nerozumíme a věřím, že Bůh mluví
skrze lidi různě. Paní Malá mohla pocítit něco,
co se mně nikdy nestane. Zbigniew Czendlik
kosti. Bez nich by to prý asi nešlo. „Anděla už jsem neviděla hodně dlouho. Naposledy se mi zjevil před rokem, přišel se svědectvím, jak zabránit válce na Ukrajině,“
podotýká bez konkrétního vysvětlení.
A čeho se Michaela bojí dnes? „Teď
mám pocit, že jsem ten pomyslný most
přeci jen přešla a obavy mám z toho, že
bych se mohla třeba vysazením léků, či
přerušením terapie vrátit do země šílen-

v zádech čerpá zejména z vlastních deníků, kterých během léčby sepsala několik.
„Byla to má autoterapie, způsob komunikace sama se sebou. Hledala jsem vztah
k sobě a potřebovala jsem se vyrovnat se
svou minulostí. Povedlo se mi to,“ říká
s klidem v hlase. A co by její „anděl“ řekl
na její mnohaletý boj se schizofrenií a nedávno vydanou knihu? „Asi by byl pyšný,“ uzavírá Michaela.

Strach z nemocných
Schizofrenička Barbora Orlová
ubodala studenta ve Žďáře nad
Sázavou, 29letý schizofrenik ve
Zlíně staršího muže. Případy, které
otřásly veřejností, ale také vyvolaly
nesmyslný mediální „hon“ na
psychicky nemocné. „Závažná
duševní choroba neznamená
automaticky nebezpečnost.
Naprostou většinu vražd spáchají
lidé, kteří žádnou diagnózu duševní
nemocni nemají,“ upozorňuje
psychiatrička Lucie Bankovská
Motlová. Jak dodává, v Česku
pacientům chybí komunitní péče,
která by poskytovala nemocným
rehabilitaci po propuštění
z nemocnice. „Existují programy, je
vypracovaná metodika a doložená
její účinnost, ale nemáme kde
takovou péči poskytovat,“ říká
Bankovská Motlová. Chybí také
takzvané terénní sestry, které by
zašly za pacientem domů. „Těch
je v Česku jen deset,“ upřesňuje.
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www.ptc.cz
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TABLETŮ

VÝHERCI TABLETŮ V 5. KOLE
OD 25. 5. DO 31. 5. 2015

1. Lukáš Ondruš, Brno
2. Jana Vašíčková, Libina
3. Patrik Mintěl, Dolní Domaslavice
4. Martinko Pekar, Boleraz, Slovensko
5. Zuzana Dreiseitlová, Přerov
6. Jakub Rada, Chomutov
7. Jonášek Pavliš, Hradec nad Svitavou
8. Lenka Hurčíková, Litvínov
9. Jáchym Vodňanský, Praha 3
10. Kristýna Uvegešová, Prušánky
11. Josefína Schusterová, Praha 6

www.olmici.cz

RAKOVINA
PROSTATY
NA ZÁZRAK
NESPOLÉHÁME
LÉČÍME
PROTONEM
Proč proton:
97 %. Vysoká úspěšnost oproti běžné léčbě.
Cílený zásah. Dokonale přesný paprsek je šetrný ke zdravé tkáni.
Normální život. Během terapie i po ní můžete
pracovat, bavit se a sportovat.
Sex. Významně zvýšená šance na zachování potence
ve srovnání s běžnou léčbou.
Doba léčby. U časného stadia pouze 5 dní.
MÁTE PRÁVO NA NEJLEPŠÍ LÉČBU. MÁTE I PRÁVO ZVOLIT SI
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNU. MOŽNOST PŘEHLÁSIT SE MÁTE
KAŽDÝ ROK DO 30. ČERVNA.

Léčbu v Protonovém centru Praha
hradí zaměstnanecké pojišťovny.

12 12. června 2015
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Boháči utrácejí za „dobro“
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Kniha za

29 Kč

Vychází každý měsíc!

Nyní 5. června

ve všech traikách
a na www.nasevojsko.eu
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Deylovo letní grilování
Do oblíbené Itálie zpěvák
David Deyl v létě tentokrát
nevyrazí, pouští se totiž do
jedinečné „grilovací“ akce.
ČR | Pro zpěváka Davida Deyla jsou to
perné měsíce. Poté, co na konci roku nahrál se symfonickým orchestrem novou
desku V ozvěnách, pravidelně koncertuje, zúčastnil se akce na podporu boje proti rakovině prsu a také moderuje v Rádiu
Impuls pořad Zlatá česká klasika i nová
česká muzika. A příliš si David Deyl nevydechne ani v nejbližších týdnech.
„V létě nemám jediný volný týden,
budu jezdit s Rádiem Impuls po Česku

Grilovačka s Impulsem
Haló, haló! Je tu někdo, kdo nás
pozve domů? Ano? My přijedeme!
A s sebou vezmeme jídlo, pití,
grilovací tým i slavného umělce!
Pořádně si přeměřte zahradu.
Uspořádáme vám tam pravou
letní párty! Přihlášky přijímáme
na webu www.impuls.cz. České
léto u vás doma. Každý prázdninový čtvrtek, na Rádiu Impulsu!

a navštěvovat lidi na jejich vlastní zahradě. Tam jim zazpívám své písničky, rád
si s nimi popovídám nebo se i vyfotíme

a rozdám autogramy,“ říká David Deyl.
Do milované Itálie nebo Španělska se
tak vydá zřejmě až na podzim.
Populární zpěvák nedávno vystoupil
s teplickou filharmonií na pochodu, který varuje ženy před nebezpečím rakoviny prsu. Každý rok se jej v Praze účastní desítky tisíc lidí. „Nacvičit s orchestrem píseň je rychlé. Asi dva týdny
před vystoupením zkoušíme tak osm hodin, pak už se jede naostro,“ vysvětlil.
A jaký má Deyl vztah ke grilování,
kterému se bude celé léto oddávat? „Miluji to, jde o výbornou letní záležitost.
Griluji s rodiči na zahradě nebo u sestry
ve Švýcarsku. Tady jsem poprvé ochutnal pravý bratwurst,“ uzavřel tvůrce hitů
jako Budu tu stát nebo Souhvězdí. (jos)

David Deyl se v roce 2010 stal Zpěvákem roku v soutěži hudební televize
Óčko.
FOTO | ARCHIV MAFRA
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HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Věra Špinarová:
Jiřího Zmožka
jsem objevila já
V červnu 1982
Věra Špinarová
natočila písničku
Jiřího Zmožka Píseň svou mi tenkrát hrál. Zmožka na českou pop
scénu přivedla právě Špinarová se
svým někdejším manželem Ivo
Pavlíkem. „Zmožek je z Havířova, kde prodával v hudebninách.
Tam měl klavír a začal skládat písničky,“ vzpomíná zpěvačka, která
si hudební cestu vyšlapala v blízké Ostravě.
Zmožkovy písničky, které napsal
pro Špinarovou, měly u posluchačů
velký úspěch. Díky tomu se uchytil
v Praze, kde začal skládat pro Karla
Gotta, Helenu Vondráčkovou nebo
Hanu Zagorovou.
Píseň svou mi tenkrát hrál Špinarová poprvé zazpívala na festivalu
Děčínská kotva. Písnička jí vynesla
stříbro a cenu publika.
Píseň svou mi tenkrát hrál,
pár slok zpíval, vítr vál...
(Hudba: Jiří Zmožek,
text: Vladimír Čort)
Hudební kalendář připravuje
Rádio Český Impuls, bonusový
program Ráááádia Impuls. Vysílá
na středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo na www.ceskyimpuls.cz.
Dnes v 11:30 se dozvíte, jak
vznikla písnička Petra Rezka Přátelství.
Tomáš Kabát

Elektrické vozíky,
koloběžky a
dětské motorky.

MIMOŘÁDNÁ ZAVÁDĚCÍ

SLEVA

40%

SELVO 2300
Motor: 300W / 24V
Dojezd: až 15 km
Nosnost: 90 kg

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

- snadná ovladatelnost
- nízké provozní náklady
- volitelné příslušenství
- dobíjení z běžné zásuvky 230V
- nové zboží se zárukou a servisním zázemím.
- lze provozovat na pozemních komunikacích
- k obsluze není potřeba řidičské oprávnění

Prodejny a servisy BG Technik cs, a.s.:
Praha 5 U závodiště 251/8 Tel: 720 694 944; Liberec, Tanvaldská 1458, Tel: 602 750 656;
Ostrava Výstavní 123/11, Tel: 602 457 141; Libice nad Cidlinou, Opolanská 350, Tel: 325 607 336
ceny vč. DPH

kompletní sortiment a prodejci na

SELVO.cz

14 12. června 2015

V PÁTEK VAŘÍ
Miroslav Plíšek (30)

Jediný muž týdne podniká v oblasti finanční
analýzy a konzultace.
Je zadaný, dva roky
má přítelkyni a sedm
měsíců spolu bydlí
v bytě 4 + 1 v Písku.
Fotografuje, občas opravuje počítače
a mobily, protože ho elektrotechnika
baví. Vaření prý miluje. Rád připravuje
guláš, svíčkovou i čínu. Miluje smažený sýr s hranolky. Nesnáší kopr, vnitřnosti a mořské plody.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Kristina Svatková (37)

Svérázná Kristina z Tábora je nezaměstnaná.
Žije se synem a přítelem. Protože nastaly
nepředvídané okolnosti, ze soutěže odstoupila. Nejradši má klasiku, svíčkovou, ale i různé speciality. Nesnáší ryby, čočku, hrách, fazole a nepije
mléko. Nikdy by nesnědla sushi. U stolu jí vadí přetvářka a neslušné projevy.

Česká republika

Jablíčka v podprsence
Pořad Prostřeno! prověří
soutěžící z jižních Čech.
A Kristina to vzdává.
ČR | „Tenhle týden je celý takový šokový,“ shrnou na konci své angažmá Jihočeši, kteří zahájí a i zakončí kečupem.
Kristina (37), svérázná dáma s obvazem na krku a obrovským sebevědomím, sice vařila v Táboře hned v pondělí, ale největší překvapení si přichystala
až na středu. Jako první soutěžící v historii pořadu totiž svoji účast vzdala.

V ohrožení života
Ve venkovské usedlosti v Kardašově
Řečici připravila v úterý nastávající maminka Vilma (32) moderní menu s nádechem Itálie. Měkoučké telecí chutnalo.
Středa byla nevídaná a neslýchaná!
Za stolem u Zuzany (27) sedí jen čtveřice! Kristina to vzdala. Prý je v ohrožení
života. Zuzka je z toho vedle. Krkovičku vysušila i přesolila. Ale „jablíčka
v županu“ vzala doslova a přinesla
ve vlastní podprsence. „Aby si ten mladý chlap u stolu také něco užil,“ myslí

Poslední den, kdy Kristina (zcela vlevo) sedí u stolu, pak svoji účast vzdala
jako první soutěžící v historii pořadu.
FOTO | FTV PRIMA
si Zuzka. Přes dramatický vývoj večera
bylo docela hodně smíchu.

Z kančí svíčkové
„Odmala toužím po tom, že si otevřu
hospodu,“ přiznala ve čtvrtek Soňa
(26), vdaná hostitelka z Týna nad Vltavou, které se ještě občas zasteskne po
Vysočině. K domácímu uzenému upekla výborný chléb. Jako hlavní chod byly
medailonky z kančí svíčkové.

Obr Miroslav (30) z Písku měří dva
metry a sedm centimetrů. V pátek bude
podávat hodně kuřecího masa a sýra.
„Sýra není nikdy dost, eidamu kór,“ tvrdí poslední kuchař. Podle slov Vilmy
jsou kuřecí prsa na smetaně s pečenými
brambory to nejpovedenější z celého jídelníčku. Večer může pokazit jen hra
na pravdu. Co je potřeba si vyříkat?
Sledujte Prostřeno! na Primě, ať víte,
kdo vyhraje 50 tisíc korun. Každý všední den od 18 hodin.
(vlas)

Úterý: Vilma Příbramská (32)

V současné době pracuje pro společnost,
která provozuje lázeňský internetový portál.
Vilma je svobodná,
šťastně zadaná a čeká
miminko. O svatbě zatím neuvažuje. S přítelem žijí v rodinné
venkovské usedlosti v Kardašově Řečici. Jí vše kromě vyložených blafů. Miluje kuře na paprice, křenovou omáčku, jitrnice a kávu. Nesnáší „speciality“ á la
tříbarevná masová směs a kaťák.

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z JIŽNÍCH ČECH
Svěží míchaný salát s čekankou, medem a modrým sýrem

Středa: Zuzana Indrová (27)

Pracuje v personální
agentuře. Žije s přítelem v píseckém bytě.
Příští rok plánují svatbu a rodinu. Ráda cestuje a fotografuje. Chodí cvičit do fitness a relaxovat do wellness centra. V kuchyni
často improvizuje, ale dodržuje zdravý
jídelníček. Miluje pizzu. Nesnáší rajskou omáčku a šišky s mákem. Nikdy
by nesnědla šneky a mořské plody.
Čtvrtek: Soňa Kotrbová (26)

Pochází z Vysočiny.
Je čtyři roky vdaná,
s manželem mají dva
syny – čtyřletého a devatenáctiměsíčního,
s nímž je na mateřské
dovolené. Pokud vyhraje, peníze použije na rekonstrukci
bytu 3 +1 v Týnu nad Vltavou. Nejradši
má špagety a italskou kuchyni. Nemusí
ryby a nikdy by neochutnala brouky.

Předkrmový salát byl zajímavou škálou
chutí, vitaminovou bombou i pastvou
pro oči. Ingredience: 2 hlávky čekanky, 1 dubový salát, 1 svazek rukoly,
2 hrušky, 200 g gorgonzoly (nebo jiného výraznějšího sýra s modrou plísní),
asi 100 g vlašských ořechů, avokádový
olej, ocet (jablečný, vinný), med, sůl,
pepř. Postup: Lístky čekanky a dubového salátu natrháme na větší kusy, přidáme lístky rukoly, hrušky nakrájíme na
kostičky, sýr rozkrájíme nebo rozdrolíme na malé kousky. V misce si smícháme ocet s avokádovým olejem a medem, ochutíme solí a pepřem. V salátové míse promícháme natrhaný salát s polovinou dresinku a vmícháme kostičky
hrušek a sýra. Ořechy nasekáme nahrubo a salát jimi posypeme. Na závěr zakapeme zbytkem dresinku.
Medailonky dvou barev, šťouchané
brambory
Hostitelka příjemně překvapila kvalitou

podávaného masa. Návštěvě by klidně
stačila kančí svíčková, kuřecí by v tomto případě oželeli. Ingredience: 1 kg kuřecích prsních řízků, 500 g kančí panenské svíčkové, 1,5 kg brambor, 500 g cibule, olej, čerstvé bylinky, oblíbené koření na steaky, troška červeného vína,
troška bílého vína, pepř a sůl. Postup:
Maso si lehce naklepeme a naložíme
nejlépe den předem do marinády, kterou si uděláme z oleje, soli, oblíbeného
steakového koření a čerstvých bylinek.
Na rozpálenou pánev vlijeme trochu oleje, zahřejeme a vložíme maso, které
zprudka opékáme asi dvě minuty z každé strany (podle výšky medailonků).
Pak maso vyndáme a uchováme v teple

(také je můžeme ugrilovat). Do výpeku
vlijeme trochu červeného vína k divočině a trochu bílého ke kuřecímu, a necháme odpařit alkohol. Můžeme přidat trochu másla, které necháme jen rozpustit
– omáčka zjemní a získá lesk. Brambory oloupeme a dáme vařit do osolené
vody. Jakmile změknou, tak je scedíme

a přidáme do nich osmaženou cibulku
a rozšťoucháme. Servírujeme s medailonky lehce přelité výpekem.
Mascarponové nočky s jahodami

V italském duchu se nesl dobrý nepečený dezert, který by mohl diváky inspirovat v současné sezoně jahod. Ingredience: 1,5 balení mascarpone, 1/2 balení
jemného tvarohu, 1 sáček vanilkového
cukru, 4 lžíce cukru moučka, čerstvé
zralé jahody, 2 lžíce mandlového likéru
amaretto. Postup: V misce dobře umícháme mascarpone, tvaroh, amaretto,
vanilkový cukr a dvě lžíce moučkového
cukru. Pár pěkných jahod si odložíme
stranou a zbytek rozmixujeme se zbylými dvěma lžícemi moučkového cukru.
Na talířky dáme omáčku z rozmixovaných jahod, na ni poklademe noky, které utvoříme pomocí dvou lžic z mascarponové směsi a nakonec dozdobíme jahodami, které jsme si dali stranou, a můžeme přidat kousek čerstvé máty.
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ČT1
6.30

Kouzelné bylinky 6.55 Okouzlení IV
(16) 7.50 Polopatě 8.40 Dívka světových parametrů 9.45 Gejzír 10.15
Všechnopárty 11.10 Otec Brown II

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.40
15.10
16.40
17.30
18.25
18.55
19.00
19.45

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Zlatý náhrdelník
Jaké vlasy má Zlatovláska
Tetička
Příběhy slavných... Ladislav Smoljak
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

INZERCE

NOVA
6.05
6.15
6.40
7.05
7.55
9.05
9.55
10.35
11.15
13.15
14.30
16.35
17.45
18.25
19.30

Oggy a Škodíci
Monsuno (18)
Avengers: Sjednocení II (6)
Tom a Jerry III (19, 20)
Dokonalý svět (10)
Koření
Upgrade
Volejte Novu
Kdopak to mluví
Výměna manželek
Talisman
Romantické drama (USA, 2012)
Rady ptáka Loskutáka
U Haliny v kuchyni
Nejlíp vaří moje máma!
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

ZÁBAVA

AKČNÍ

STOP DLUHŮM A EXEKUCÍM

6.00
7.15
7.45
8.15
9.25
9.55
12.20
14.20
16.25
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
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Prima

Nova Cinema

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club (26)
Autosalon
M.A.S.H (137)
Noc v muzeu
Komedie (USA, 2006)
Copak je to za vojáka...
Komedie (ČR, 1987)
Vraždy v Midsomeru VII
Čarodějnice. Krimiseriál (VB, 2004)
Gondíci, s. r. o.
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

5.30 Svět Nova Cinema 6.10 Gilmorova děvčata VII
(15) 6.55 Lásce neutečeš 8.40 Susedia (38, 39)
9.55 Beze stopy IV (23) 10.45 Odložené případy II
(19) 11.55 Gilmorova děvčata VII (16) 12.50 Batman
vs. Red Hood, anim. film (USA, 2010) 14.20 Muži
v černém, akční komedie (USA, 1997) 16.10 Pyšná
princezna, pohádka (ČR, 1952) 17.45 Magická hlubina, romant. drama (Fr./USA/It., 1988) 20.00
Poslední samuraj, akční film (Jap./USA/N. Zél.,
2003) 22.55 Drákula, horor (USA, 1992)

DOBRODRUŽNÝ

Oddlužení a sjednocení splátek zákonnou cestou
formou OSOBNÍHO BANKROTU
• zastavení exekucí, penalizací a pokut • prominutí až 70% vašich dluhů
• sjednocení všech splátek do jedné • konec komunikace s věřiteli
• konzultace a poradenství zdarma • zjištění probíhajících exekucí

Prima love

Volejte ZDARMA 800 41 40 10
Působnost v celé ČR. www.clevermoney.cz

20.00 Sedmdesát smíchů Karla Šípa
Narozeninový zábavný pořad plný
skvělých scének a osobitého
humoru
21.20 Dovolená v protektorátu (8/8)
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.20 Vějíř lady Windermerové
Koprodukční film (USA, 2004).
Hrají S. Johanssonová, H. Huntová,
T. Wilkinson, M. Vukotičová a další
23.50 Vztekle tvá
Komed. drama (USA, 2004)
1.45 Místo činu - Schimanski
Krvavá stopa. Kriminální cyklus
(N, 1989)
3.10 Bolkoviny
3.50 Sama doma

SÉRUM PRAVDY

20.20 Sherlock Holmes: Hra stínů
Akční krimidrama (USA, 2011).
Hrají R. Downey ml., J. Law,
N. Rapaceová, S. Fry, J. Harris.
Režie G. Ritchie
22.55 Útěk z MS-1
Akční film (Fr., 2012). Hrají
G. Pearce, M. Graceová, V. Regan,
J. Gilgun, L. James a další
0.45 Noc žraloka
Horor (USA, 2011). Hrají S. Paxtonová, D. Milligan, Ch. Carmack,
K. McPheeová, Ch. Zylka
2.15 Novashopping
2.45 U Haliny v kuchyni
3.15 Nejlíp vaří moje máma!
4.15 Dokonalý svět (10)

Prima cool
7.15 Magazín Ligy mistrů UEFA 7.50 Kurýr II (11)
8.50 Kurýr II (12) 9.50 Kravaťáci III (12) 10.45
Graceland (5) 11.45 Souboj bijáků (1) 12.45 Pevnost
Boyard (2) 15.15 Simpsonovi XVI (11) 15.45 Simpsonovi XVI (12) 16.15 Simpsonovi XVI (13) 16.45 Hrajeme s Alim 17.20 Re-play 17.55 Applikace 18.30
Simpsonovi XVI (14) 18.55 Simpsonovi XVI (15)
19.30 Simpsonovi XVI (16) 20.00 Božský Evan,
komedie (USA, 2007) 22.05 Pařba v zapadákově,
komedie (USA, 2011) 0.05 Hrajeme s Alim 0.35
Re-play 1.10 Applikace 1.40 Pařba v zapadákově,
komedie (USA, 2011) 3.12 Ninja faktor III (9) 3.35
Satan přichází, horor (USA, 2006)

20.15 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé
perly
Dobrodružný film (USA, 2003).
Hrají J. Depp, K. Knightleyová,
G. Rush, J. Davenport a další.
Režie G. Verbinski
23.20 Souboj zabijáků
Thriller (USA, 2012). Hrají D. Lundgren, C. Gooding ml., B. Murray
a další. Režie W. Kaufman
1.15
Vraždy v Yorkshiru: 1974
Thriller (VB, 2009). Hrají
A. Garfield, D. Morrissey a další
3.15 Vraždy v Midsomeru VII
Čarodějnice. Krimiseriál (VB, 2004).
Hrají J. Nettles, J. Hopkins a další
4.55 Nikdo není dokonalý

9.25 Jak se staví sen 10.10 Pomsta (6) 11.10 Posel
ztracených duší III (4) 12.05 Kráska a zvíře II (5)
12.55 Deník zasloužilé matky (2) 13.25 Jak jsem
poznal vaši matku VII (13, 14) 14.25 Danielle Steelová:
Není větší lásky 16.25 Closer VII (5) 17.15 Nigella
vaří rychlovky (12) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem
Ramsaym IV (3) 18.55 Deník zasloužilé matky (3)
19.25 Jak jsem poznal vaši matku VII (15, 16) 20.15
Vysněný muž, thriller (Kan., 2005) 22.20 Na doživotí (5) 23.20 Gigolové IV (9) 23.50 Closer VII (5)
0.45 Volejte Věštce 2.55 Gigolové IV (9) 3.20
Nejúžasnější hotely světa I (19) 4.15 Alisa - Jdi za
svým srdcem (189) 5.00 Zhubni, nebo přiber! III (11)

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (25) 8.45 Rychlá
kola (6) 9.10 World of Freesports 9.40 Arsenal FC Aston Villa 11.35 Mistrovství světa v rallycrossu Velká Británie 13.50 Element 14.05 Revoluce (19)
15.10 Kobra 11 VIII (7) 16.05 Star Trek: Nová generace (26) 17.00 Ripleyho věřte nevěřte (3) 17.50
Babe Ruth 19.30 Star Trek: Nová generace (1), seriál
(USA, 1992) 20.20 Hon na ponorku, akční dobr. film
(USA, 1990) 22.45 Černý úsvit, akční film (USA,
2005) 0.30 K.O. Night (607)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 85

neděle 14. června 2015

16

ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Postřehy
odjinud 6.30 Okouzlení IV (17/52) 7.25
Tetička. Komedie (ČR, 1941) 8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 11.05 Příkopy
(4/6)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Peklem s čertem
Pohádka (ČR, 2002)
14.05 Tři princezny tanečnice
Pohádka (ČR, 1984)
15.00 Tajemství Ocelového města
Dobr. film (ČR, 1978). Hrají
J. Hanzlík, M. Růžek a další
16.25 Zdivočelá země (44, 45/45)
Seriál (ČR, 2012). Hrají M. Dejdar,
J. Hubinská, H. Vagnerová a další
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Pupendo
Komedie (ČR, 2003). Hrají
B. Polívka, J. Dušek, E. Holubová,
V. Cibulková, J. Pecha. Režie
J. Hřebejk
22.05 168 hodin
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Sama uprostřed noci
TV film (ČR, 1989). Hrají D. Matásek, B. Franclová, L. Domesová,
D. Batulková a další
23.50 Případy inspektora Lynleyho III
Hra na spravedlnost. Krimiseriál
(VB, 2004)
1.15
Kriminálka Paříž
Naživo! Krimiseriál (Fr., 2011)
2.05 13. komnata Jany Hubinské
2.35 Manéž Bolka Polívky
3.45 Banánové rybičky

NOVA
6.05
6.25
6.50
7.15
8.05
8.35
9.35
10.40
13.05
15.05
16.45
18.25
19.30
20.20

21.30
22.05
22.45
1.05

1.50
2.20
2.55
4.10

Oggy a Škodíci
Monsuno (19)
Avengers: Sjednocení II (7)
Tom a Jerry III (21, 22)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (21)
Z pekla štěstí (4)
Víkend
Hvězdný prach
Fantasy film (VB/USA, 2007).
Hrají Ch. Cox, C. Danesová a další
Smrt si vybírá
Krimifilm (ČR, 1972). Hrají J. Libíček,
J. Moučka, V. Postránecký a další
Bláznivá střela 2 1/2: Vůně strachu
Krimikomedie (USA, 1991). Hrají
L. Nielsen, P. Presleyová a další
Poslušně hlásím
Válečná komedie (ČR, 1957). Hrají
R. Hrušínský, S. Beneš a další
Nejlíp vaří moje máma!
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Chalupáři (1)
Chudák dědeček. Seriál (ČR, 1975).
Hrají J. Sovák, J. Kemr, J. Bohdalová, I. Prachař, H. Maciuchová a další
Okresní přebor (16)
Návštěva z kraje. Seriál (ČR, 2010).
Hrají O. Vetchý, D. Novotný a další
Střepiny
Stealth: Přísně tajná mise
Akční film (USA, 2005). Hrají
J. Lucas, J. Bielová, J. Foxx a další
Kriminálka Las Vegas XII
Jako na zip. Krimiseriál (USA, 2011).
Hrají T. Danson, M. Helgenbergerová, J. Foxová, G. Eads a další
Novashopping
Volejte Novu
Nejlíp vaří moje máma!
Výměna manželek

6.05
7.20
7.50
8.20
9.20
9.55

11.10
12.15
13.20
13.45

15.50

18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.10

0.35

1.30
2.25
4.05
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Prima

Nova Cinema

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club II (1)
Peklo v Pacifiku (1)
Prima ZOOM Svět
Vraždy mezi muškáty (8)
Slunce, vražda, hvězdy. Krimiseriál
(N, 2008). Hrají C. Petersová,
B. Mädel, M. Drosteová a další
Kdo je kdo?
Receptář prima nápadů
Nedělní receptář extra
Big Ben (3)
Palermo je blízko. Krimiseriál
(N, 1996). Hrají O. Fischer, K. Jacobová, H. P. Hallwachs, G. Gagliardi,
L. Boden a další
Vraždy v Midsomeru VII
Duchové minulosti. Krimiseriál
(VB, 2003). Hrají J. Nettles,
J. Hopkins, B. Alexander,
W. Chubb a další. Režie R. Rye
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Moje bláznivé dvojče
Komedie (USA, 2011). Hrají
A. Sandler, A. Pacino, K. Holmesová a další. Režie D. Dugan
V cizí kůži
Komedie (USA, 2011). Hrají R. Reynolds, J. Bateman, L. Mannová
a další. Režie D. Dobkin
Takoví normální Američané (4)
U moci. Krimiseriál (USA, 2013).
Hrají K. Russellová, M. Rhys,
M. Hernández a další
Peklo v Pacifiku (1)
Vraždy v Midsomeru VII
Moje bláznivé dvojče

5.30 Svět Nova Cinema 6.25 Magická hlubina,
romant. drama (Fr./USA/It., 1988) 8.35 Kdopak to
mluví, komedie (USA, 1989) 10.40 Koření 11.35
Vysloužilí lvi, rodinná komedie (USA, 2003) 13.45
Talisman, romant. drama (USA, 2012) 15.45 Sherlock Holmes: Hra stínů, akční krimidrama (USA,
2011) 18.00 Sue Thomas: Agentka FBI II (15, 16),
seriál (USA, 2003) 20.00 Černé zlato, dobr. drama
(Fr./It./Tunis., 2011) 22.40 Námořní pěchota, akční
film (USA, 1990) 0.50 Hex II (13)

Prima cool
7.10 Ninja faktor III (10) 7.40 Souboj bijáků (1) 8.40
Záblesk budoucnosti (19) 9.35 Kravaťáci III (13)
10.30 Graceland (6) 11.30 Top Gear 2011 (13) 12.35
Pevnost Boyard (3) 15.10 Simpsonovi XVI (14)
15.35 Simpsonovi XVI (15) 16.05 Simpsonovi XVI
(16) 16.35 Božský Evan 18.30 Simpsonovi XVI (17)
18.55 Simpsonovi XVI (18) 19.30 Simpsonovi XVI
(19) 20.00 Král Škorpion 22.05 Misfits: Zmetci V
(8) 23.05 American Horror Story: Asylum (13) 0.05
Král Škorpion, akční dobr. film (USA/Belg./N,
2002) 1.50 Misfits: Zmetci V (8) 2.35 American
Horror Story: Asylum (13) 3.20 Bláznivá olympiáda,
komedie (USA, 2005)

Prima love
7.20 Nigella vaří rychlovky (12) 7.55 Božské dorty V
(10) 8.25 Dokonalý pár (6) 9.20 Jak se staví sen
10.10 Pomsta (7) 11.10 Posel ztracených duší III (5)
12.05 Kráska a zvíře II (6) 12.55 Deník zasloužilé
matky (3) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku VII
(15, 16) 14.25 Copak je to za vojáka... 16.25 Closer VII
(6) 17.15 Nigella vaří rychlovky (13) 17.55 Ano, šéfe
s Gordonem Ramsaym IV (4) 18.55 Deník zasloužilé matky (4) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku VII
(17, 18) 20.15 Jak na věc, komedie (USA/VB, 2002)
22.40 Chirurgové VIII (11) 23.40 Gigolové IV (10)
0.15 Closer VII (6) 1.10 Volejte Věštce 3.15 Gigolové
IV (10) 3.45 Nejúžasnější hotely světa I (20) 4.35
Alisa - Jdi za svým srdcem (190)

pondělí 15. června 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hercule Poirot 9.55 Na
cestě po Filipínách 10.20 Postřehy
odjinud 10.30 168 hodin 11.00 Dovolená
v protektorátu (8/8)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Doktorka Quinnová V
Vzpomínáš? Seriál (USA, 1993-1998)
13.15 Kuchařská pohotovost
13.40 Televarieté
14.50 Kojak IV
Černý otrapa. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.40 Tlusťoch
Nebezpečná rada. Krimiseriál
(N, 2005-2012)
16.30 Cestománie
17.00 To jsem z toho jelen (1/6)
Malá alžbětinská tragédie. Komed.
seriál (ČR, 2000)
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Panoptikum Města pražského
(10/10)
Laková krabička na čaj. Seriál (ČR,
1987). Hrají J. Adamíra, J. Vinklář,
J. Bláha, O. Havelka a další
21.10 Reportéři ČT
21.50 Kriminalista
Krimiseriál (N, 2006-2014)
22.50 Na stopě
23.15 Profesionálové
0.10 AZ-kvíz
0.35 Toulavá kamera
1.05 Chalupa je hra
1.30 Z metropole, Týden v regionech
2.00 Všechnopárty

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.20
11.50
12.00
12.25
13.20
14.20
15.15
16.35
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20

21.30

22.30

23.25
0.15
1.00
1.45
2.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2845)
Chalupáři (1)
Střepiny
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy II (20)
Kensington. Krimiseriál (USA, 2004)
Beze stopy IV
Křižovatka. Krimiseriál (USA, 2005)
Mentalista IV (21)
Rubínové střevíčky. Krimiseriál
(USA, 2011)
Ordinace v růžové zahradě 2 (295)
Dva a půl chlapa X (9)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XIII
Zlaté časy. Krimiseriál (USA, 2012)
Ulice (2846)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (119)
Účel světí prostředky. Seriál
(ČR, 2015). Hrají M. Stránský,
L. Termerová, M. Vašut a další
Mentalista VI (14)
Krimiseriál (USA, 2013). Hrají
S. Baker, R. Tunneyová, T. Kang,
O. Yeoman, A. Righettiová a další
Kriminálka Las Vegas IV (23)
Pokrevní linie. Krimiseriál (USA,
2003). Hrají W. L. Petersen,
M. Helgenbergerová a další
Kyberagent (1)
Kriminálka Las Vegas XIII
Mentalista IV (21)
Novashopping
Áčko

6.10
6.40
7.10
9.20
11.25
13.35
14.45

15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.40

1.05

1.55
3.30

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (2)
M.A.S.H (138-140)
Žena zákona (9)
Smrt v kalných vodách. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír IV (18)
Tragická dovolená. Krimiseriál
(N, 1997)
Komisař Rex IV (2)
Smrt spolužáka. Krimiseriál
(N/Rak., 1997)
Doktor z hor: Nové příběhy III (13)
Tvrdé přistání. Seriál (N, 2009).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht,
M. Baumgartnerová a další
Lilly Schönauerová: A teď už je to
láska
Romantický film (N, 2009). Hrají
B. Wussowová, H. Zierl, E. Risinová
a další. Režie H. Barthel
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (340)
Proč nejsi s ní? Rodinný seriál
(ČR, 2015). Hrají M. Plánková,
J. Štěpnička, J. Janěková a další
TOP STAR magazín
Předtím a potom
Drama (USA, 1995). Hrají M. Streepová, L. Neeson, E. Furlong,
A. Molina, J. Weldonová a další
Hawaii 5-0 III (4)
Rána osudu. Krimiseriál (USA,
2012). Hrají A. O’Loughlin, S. Caan,
D. D. Kim, G. Parková a další
Wolffův revír IV (18)
Hawaii 5-0 II (16)

5.00 Svět Nova Cinema 5.45 Kung Fu Panda:
Legendy o mazáctví II (21) 6.05 Z pekla štěstí (4)
7.00 Hvězdný prach 9.15 Sue Thomas: Agentka FBI
II (15, 16) 11.20 Vysloužilí lvi 13.30 Bláznivá střela 2
1/2: Vůně strachu 15.20 Poslušně hlásím 16.55
Nebezpečná identita (18) 17.50 Susedia (40, 41)
19.05 Gilmorova děvčata VII (17) 20.00 3096 dní:
Příběh Nataschi Kampuschové, drama (N, 2013)
22.15 Neslušný návrh, romant. drama (USA, 1993)
0.25 Zachraň mě VI (1), seriál (USA, 2010)

Prima cool
9.50 Futurama IX (5) 10.20 Mrcha od vedle II (1)
10.50 Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům (7)
11.50 Záblesk budoucnosti (19) 12.50 Doteky
osudu II (3) 13.45 Mrcha od vedle II (2) 14.15 Simpsonovi XVI (17-19) 15.45 Vychovávat Hope II (12)
16.15 Futurama IX (6) 16.45 Bořiči mýtů II (19) 17.50
Hvězdná brána VII (22) 18.50 Simpsonovi XVI
(20, 21) 19.50 Simpsonovi XVII (1) 20.15 Grimm IV
(20) 21.25 Teorie velkého třesku VII (17) 22.00 Da
Vinciho démoni II (7) 23.10 Válka policajtů, krimikomedie (VB, 2001) 1.10 Grimm IV (20) 1.55 Doteky
osudu II (3) 2.40 Válka policajtů 4.10 Fakta X II
(9) 4.55 Firma (1)

Prima love
10.45 Paničky z Beverly Hills II (14) 11.45 Máte
doma uklizeno? III (5) 12.15 Úplně normální (13)
12.45 Deník zasloužilé matky (4) 13.15 Jak jsem
poznal vaši matku VII (17, 18) 14.10 Komisař Rex IV
(1) 15.15 Kvíz show 16.20 Policie Hamburk VIII (24)
17.15 S Nigellou ve sváteční kuchyni (1) 17.55 Výměna
manželek USA X (3) 18.55 Deník zasloužilé matky
(5) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku VII (19, 20)
20.15 Myšlenky zločince IX (19) 21.15 Sběratelé
kostí VIII (3) 22.15 TOP STAR magazín 23.15 Sběratelé kostí VIII (3) 0.10 Volejte Věštce 2.15 Policie
Hamburk VIII (24) 3.00 Nejúžasnější hotely světa I
(21) 3.55 Alisa - Jdi za svým srdcem (191) 4.40
Zhubni, nebo přiber! IV (1)

Certiikovaný KOMÍN

lehký, levný, kvalitní
8 m, 160 mm za 13.580 Kč včetně DPH
8 m, 200 mm za 13.980 Kč včetně DPH

Izolace z minerální vaty

doprava zdarma

Tel.: 734 104 501 www.primako.cz
Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:
kolegu / kolegyni na pozici

Operátor/ka Call centra
Vaším hlavním úkolem bude: telefonické
oslovování stávajících zákazníků s nabídkou
rozšíření či prodloužení předplatného novin.
Místo výkonu práce: Praha - Malešice
Očekáváme: přirozený obchodní talent,
schopnost nenuceně zaujmout a přesvědčit při
kontaktu po telefonu, dobrou uživatelskou
znalost práce na PC (Word, Excel a Outlook).
Nabízíme: k zaručenému fixu také motivační
pohyblivé složky mzdy, vlastní pracovní místo,
týden dovolené navíc, stravenky, zázemí stabilní
mediální skupiny.
Kontaktní osoba: Aneta Tučková,
e-mail: aneta.tuckova@mafra.cz
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný
životopis na výše uvedenou emailovou adresu.
MAFRA, a. s., personální útvar, Karla Engliše 519/11, 150 00
Praha 5 - Smíchov. Název pozice, o kterou se ucházíte, uveďte
prosím do předmětu e-mailu, popř. na obálku dopisu.

seriál
nová škola
paměti
Jak si
zapamatovat
co neJvíce
údaJů
Trénik paměti pro
každou generaci

každý deens
v mF dn
Více informací na www.mfdnes.cz/pamet

Největší poptávkový systém

Hledáte nové zakázky?

Najdete je na AAAPOPTÁVKA.CZ

REGISTRUJTE SE ZDARMA
na www.aaapoptavka.cz nebo volejte 774 421 346

úterý 16. června 2015
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Britských Panenských ostrovech
10.15 Postřehy odjinud 10.20 Reportéři
ČT 11.05 Příběhy slavných... Ladislav
Smoljak

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Doktorka Quinnová V
Legenda. Seriál (USA, 1993-1998)
13.15 Kuchařská pohotovost
13.40 Televarieté
14.45 Kojak IV
Už není kam jít. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.30 Tlusťoch
Krimiseriál (N, 2005-2012)
16.25 Cestománie
17.00 To jsem z toho jelen (2/6)
Velká česká párty. Komed. seriál
(ČR, 2000)
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Na vlky železa (1/2)
Detekt. drama (ČR, 2010). Hrají
M. Etzler, V. Hybnerová a další
21.30 Svatební cesta do Jiljí
TV komedie (ČR, 1983). Hrají
J. Abrhám, L. Šafránková a další
22.55 Tělo jako důkaz III
23.35 Otec Brown II
0.25 AZ-kvíz
0.50 Hobby naší doby
1.15
Kalendárium
1.30 Zajímavosti z regionů
1.55 Objektiv
2.25 Sváteční slovo biskupa D. Hejbala
2.30 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.05
11.25
11.45
12.00
12.25
13.20
14.15
15.15
16.30
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20

21.35
22.35

23.30
0.20
1.05
1.50
2.20
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2846)
Doktoři z Počátků (119)
Dva a půl chlapa X (9)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy II (21)
Noční nestvůry. Krimiseriál
(USA, 2004)
Beze stopy V (1)
Ukradený. Krimiseriál (USA, 2006)
Mentalista IV (22)
Sbohem a díky za šrámy. Krimiseriál (USA, 2011)
Ordinace v růžové zahradě 2 (296)
Dva a půl chlapa X (10)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XIII
Mrtvý! Krimiseriál (USA, 2012)
Ulice (2847)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (585)
Vítej doma, bráško. Seriál
(ČR, 2015). Hrají Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský a další
Víkend
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (1)
Zkažená pověst. Krimiseriál
(USA, 2012). Hrají M. Hargitayová,
D. Pino, R. Belzer, D. Florek a další
Kyberagent (2)
Kriminálka Las Vegas XIII
Mentalista IV (22)
Novashopping
Mentalista VI (14)
DO-RE-MI

6.10
6.40
7.10
9.20
10.20

12.30

13.35

14.45

15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.20
23.35
0.35
1.30
2.25
3.10

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Friends
Winx Club II (3)
M.A.S.H (140-142)
To je vražda, napsala V (2)
Malá noční hra. Krimiseriál
(USA, 1988)
Žena zákona (10)
Kradené děti. Krimiseriál (Fr.,
1996-2008). Hrají C. Touzetová,
Y. Beneyton, P. M. Escourrou a další
Wolffův revír IV (19)
Smrt a loučení. Krimiseriál
(N, 1998). Hrají J. Heinrich,
K. Pönitz, G. Wameling a další
Komisař Rex IV (3)
Vražedný plán. Krimiseriál
(N/Rak., 1997). Hrají T. Moretti,
W. Bachofner a další
Doktor z hor: Nové příběhy III (14)
Loučení. Seriál (N, 2009). Hrají
H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další
Lilly Schönauerová: Překážky lásky
Romantický film (Rak./N, 2011).
Hrají J. Stinshoffová, O. Boysen,
G. Landgrebeová. Režie M. Gies
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (76)
Mateřská. Seriál (ČR, 2015). Hrají
P. Hřebíčková, O. Veselý a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Kriminálka Stuttgart IV (24)
Spravedlnost v krvi III (4)
Hawaii 5-0 III (5)
To je vražda, napsala V (2)
Hawaii 5-0 II (17

5.15 Svět Nova Cinema 6.05 Monsuno (9) 6.35
Smrt si vybírá 8.15 Mentalista VI (14) 9.05 Beze
stopy IV (24) 10.00 Odložené případy II (20) 10.50
Susedia (40, 41) 12.25 90210: Nová generace (4)
13.10 Nebezpečná identita (18) 14.00 Gilmorova
děvčata VII (17) 15.10 Svatba naruby 16.55 Nebezpečná identita (19) 17.50 Susedia (42, 43) 19.05
Gilmorova děvčata VII (18) 20.00 Pravda zabíjí
22.35 Mistr zločinu, krimikomedie (USA, 2004)
0.15 Zachraň mě VI (2), seriál (USA, 2010)

Prima cool
9.50 Futurama IX (6) 10.20 Mrcha od vedle II (2)
10.45 Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům (8)
11.45 Top Gear 2011 (13) 12.50 Doteky osudu II (4)
13.45 Mrcha od vedle II (3) 14.15 Simpsonovi XVI
(20, 21) 15.15 Simpsonovi XVII (1) 15.45 Teorie
velkého třesku VII (17) 16.15 Futurama IX (7) 16.45
Bořiči mýtů II (20) 17.50 Hvězdná brána VIII (1)
18.50 Simpsonovi XVII (2, 3) 19.50 Simpsonovi XVII
(4) 20.15 Top Gear XX (3) 21.25 Teorie velkého
třesku VII (18) 21.50 Partička 22.40 Tucker a Dale
vs. Zlo, horor (Kan., 2010) 0.30 Partička 1.10 Doteky
osudu II (4) 1.50 Tucker a Dale vs. Zlo 3.15 Fakta X
II (10) 4.00 Firma (2, 3)

Prima love
10.45 Paničky z Beverly Hills II (15) 11.45 Máte
doma uklizeno? III (6) 12.20 Úplně normální (14)
12.45 Deník zasloužilé matky (5) 13.15 Jak jsem
poznal vaši matku VII (19, 20) 14.10 Komisař Rex IV
(2) 15.15 Kvíz show 16.20 Policie Hamburk VIII (25)
17.15 S Nigellou ve sváteční kuchyni (2) 17.55
Výměna manželek USA X (4) 18.55 Deník zasloužilé matky (6) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku VII
(21, 22) 20.15 Sběratelé kostí IX (24) 21.15 Sběratelé kostí VIII (4) 22.15 Podvádíš mě! IX (14) 23.10
Sběratelé kostí VIII (4) 0.10 Volejte Věštce 2.15 Policie Hamburk VIII (25) 3.00 Nejúžasnější hotely
světa I (22) 3.55 Alisa - Jdi za svým srdcem
(192) 4.35 Zhubni, nebo přiber! IV (2)

středa 17. června 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Galicii 10.15 Postřehy odjinud 10.25
13. komnata Patrika Hezuckého 10.55
Tak neváhej a toč speciál

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Doktorka Quinnová V
Tornádo. Seriál (USA, 1993-1998)
13.15 Kuchařská pohotovost
13.40 Televarieté
14.40 Kojak IV
Znovu mrtvý. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.30 Tlusťoch
Parťáci. Krimiseriál (N, 2005-2012)
16.25 Cestománie
17.00 To jsem z toho jelen (3/6)
Konečně velký byznys. Komed.
seriál (ČR, 2000)
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Kousek nebe
21.05 Nadměrné maličkosti
Loupežníci. Komedie (ČR, 2005).
Hrají V. Preiss, V. Postránecký a další
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Zlá minuta
Krimifilm (ČR, 2005). Hrají
M. Donutil, V. Kulhavý a další
23.15 Místo činu - Schimanski
0.45 Máte slovo s M. Jílkovou
1.45 AZ-kvíz
2.15 Na stopě
2.40 Dobré ráno
5.10 Designtrend
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.10
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.20
14.20
15.15
16.35
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
21.35

22.35
0.35
1.20
1.55
2.40
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2847)
Ordinace v růžové zahradě 2 (585)
Dva a půl chlapa X (10)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy II (22)
Nejlepší přátelé. Krimiseriál
(USA, 2004)
Beze stopy V (2)
Candy. Krimiseriál (USA, 2006)
Mentalista IV (23)
Piki, piki na hlavu. Krimiseriál
(USA, 2011)
Ordinace v růžové zahradě 2 (297)
Dva a půl chlapa X (11)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XIII
Dvojička. Krimiseriál (USA, 2012)
Ulice (2848)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Námořní vyšetřovací služba XI (15)
Neprůstřelný. Krimiseriál (USA,
2013). Hrají M. Harmon, M. Weatherly, C. de Pablová a další
Rychlejší než smrt
Western (USA/Jap., 1995). Hrají
S. Stoneová, G. Hackman a další
Kriminálka Las Vegas XIII
Dvojička. Krimiseriál (USA, 2012).
Novashopping
Mentalista IV (23)
Piki, piki na hlavu. Krimiseriál
(USA, 2011)
Kolotoč
DO-RE-MI

6.10
6.40
7.10
9.20
11.35
12.40

14.45

15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.15
23.15
0.25

1.20
2.15
3.05

Prima

Nova Cinema

Friends
Winx Club II (4)
M.A.S.H (142-144)
Žena zákona (11)
Justiční omyl. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír IV (20)
Zabiják. Krimiseriál (N, 1999). Hrají
J. Heinrich, S. Merting a další
Komisař Rex IV (4)
Moserova smrt. Krimiseriál
(N/Rak., 1997). Hrají T. Moretti,
W. Bachofner, H. Weixelbraun,
G. Zemann a další
Doktor z hor: Nové příběhy III (15)
Těžké probuzení. Seriál (N, 2009).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht,
M. Baumgartnerová a další
Utta Danellová: Léto šťastného
blázna
Romantický film (N, 2003). Hrají
J. Horst, K. Woywoodová,
K. Schubertová, A. Schmölzer
a další. Režie G. Behrensová
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Galakoncert Kapky naděje
Show Jana Krause
Kinobazar
Hawaii 5-0 IV (17)
Pod povrchem. Krimiseriál
(USA, 2014). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
Slunečno, místy vraždy IV (2)
Alko-holky. Krimiseriál
(USA, 2013)
Hawaii 5-0 III (6)
Wolffův revír IV (20)

5.45 Svět Nova Cinema 6.25 Monsuno (10) 6.50
90210: Nová generace (4) 7.30 Gilmorova děvčata
VII (17) 8.20 Beze stopy V (1) 9.10 Odložené případy
II (21) 10.00 Susedia (42, 43) 11.40 90210: Nová
generace (5) 12.25 Nebezpečná identita (19) 13.15
Gilmorova děvčata VII (18) 14.25 Pravda zabíjí 16.55
Nebezpečná identita (20) 17.50 Susedia (44, 45)
19.05 Gilmorova děvčata VII (19) 20.00 Město
duchů 22.00 Eurotrip 23.45 Zachraň mě VI (3)
0.45 Rychlejší než smrt, western (USA/Jap., 1995)

Prima cool
8.25 Bořiči mýtů II (20) 9.50 Futurama IX (7) 10.20
Mrcha od vedle II (3) 10.45 Kdo přežije: Hrdinové
proti padouchům (9) 11.45 Top Gear XX (3) 12.50
Doteky osudu II (5) 13.45 Mrcha od vedle II (4)
14.15 Simpsonovi XVII (2, 3) 15.15 Simpsonovi XVII
(4) 15.45 Teorie velkého třesku VII (18) 16.15 Futurama IX (8) 16.45 Bořiči mýtů II (21) 17.50 Hvězdná
brána VIII (2) 18.50 Simpsonovi XVII (5-7) 20.15
Vzdušné souboje: Kdo s koho (5) 21.25 Teorie
velkého třesku VII (19) 21.50 Partička 22.40 Krvavé
léto, krimifilm (USA, 1999) 1.30 Partička 2.10 Doteky
osudu II (5) 2.55 Neumírej sám, thriller (USA,
2004) 4.15 Fakta X II (11)

Prima love
8.55 Lilly Schönauerová: Překážky lásky 10.50
Paničky z Beverly Hills II (16) 11.45 Máte doma uklizeno? III (7) 12.20 Úplně normální (15) 12.45 Deník
zasloužilé matky (6) 13.15 Jak jsem poznal vaši
matku VII (21, 22) 14.10 Komisař Rex IV (3) 15.15
Kvíz show 16.20 Policie Hamburk VIII (26) 17.15
S Nigellou ve sváteční kuchyni (3) 17.55 Výměna
manželek USA X (5) 18.55 Deník zasloužilé matky
(7) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku VII (23, 24)
20.15 Sherlock Holmes: Jak prosté (23) 21.15 Sběratelé kostí VIII (5) 22.15 Aféry 23.05 Sběratelé
kostí VIII (5) 0.05 Volejte Věštce 2.10 Policie Hamburk VIII (26) 2.55 Nejúžasnější hotely světa I
(23) 3.50 Alisa - Jdi za svým srdcem (193)
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Dřevu dává duši, jeho loutky
z lípy dělají radost i v Brazílii
Miluje Werichovo
Fimfárum i Bártova
Krysaře. Nelíbí se mu
Spejbl a Hurvínek.
Miroslav Nebeský
vyrábí loutky.

Formani jsou úžasní. A také hrozně miluju nový cirkus, La Putyku, divadlo
Continuo, všechno jedinečné a neotřelé.
Od loutek si nyní často odskakujete
i k focení. Jak jste se k němu dostal
a co nejvíce fotíte?
Focení je jen další kreslení po krabicích, je to jeden šuplík s názvem výtvarno a to mě baví. Samozřejmě, že to má
spojitost s loutkami, které si fotím sám
po svém a jsem spokojený. Ale miluju
fotit portréty, třeba hodiny, a nejlepší
jsou právě až na konci, celou dobu jsem
jak omámený, zaujatý, mám hrozně rád
být u rozhovorů, fotit si a poslouchat.

VLADIMÍR MAYER
ČR | Když jsem poprvé viděl jeho loutky, tak jsem jen čekal, kdy na mě promluví. Miroslav Nebeský totiž vyřezává postavičky s duší. Všimli si toho
i v zahraničí. Jeho loutku koupil pán až
z Brazílie a jedna Kanaďanka jich už
má dokonce pětadvacet!
„Po vojně jsem pracoval ve velkoskladu s domácími potřebami a začal kreslit,“ vypráví 41letý výtvarník z Ústí nad
Labem, jak se dostal k umění. Přitom až
do patnácti let z něj rostl hokejový brankář. „Jako skladník máte po ruce stále
desky, papír a tužku a spoustu krabic.
Musel jsem jich pokreslit tisíce,“ usmívá se ve svém ateliéru v Habrovicích.
Všude kolem jsou loutky, odřezky
z lípy, nákresy, látky a barvičky. Připadáte si tam jako v pohádce.
Chtěl byste, aby nějaká vaše loutka
obživla jako v pohádce Pinocchio?
No ale to se děje! Neustále něco v ateliéru hledám, a proč? Protože mi tam ty
loutky ožívají a přenáší mi věci. Navíc
je veřejným tajemstvím, že s loutkami
již u jejich zrodu mluvím!
Z jakého dřeva je děláte?
Jediné dřevo, které se opravdu hodí na
loutky, je lipové. Jezdím pro něj třeba
až do Českých Budějovic. Potřebuji vysušené dřevo, a to trvá třeba pět let.
Děláte loutky i z jiného materiálu?
Mám rád cokoli, z čeho se dá tvořit, naučil jsem se i letovat plamínkem a dokážu si udělat animační loutku z kovu, se
kterou by se dal natočit i malý animovaný film. Možná si ho i jednou natočím.
Loutky vyrábíte komplet sám i včetně oblečení z textilu?
Pomáhá mi moje maminka, naučila mě
sice šít, ale já nikdy neušiju na loutky
tak hezké oblečení jako ona.
Vaše loutky mají duši, kouzelný výraz. Jak to do nich dostáváte?
Dávám do nich kus sebe. Moje žena Katuška mi říká, že ty loutky vypadají jako
já. Myslím si, že je prostě baví být loutkami, a tak jsou kouzelné. Stejně jako
já. Vyhlížím nezajímavý a nudný, ale

Většinu loutek vyrábí Miroslav Nebeský z lipového dřeva, ale umí udělat
i loutky z dalších materiálů. Na snímku drží animační loutku, jejíž kostru tvoří
kovové součástky.
FOTO | MIROSLAV NEBESKÝ
povídejte si se mnou o loutkách nebo
o něčem, co mi přijde, že má smysl, a vyletí na vás uragán pocitů a myšlenek a zájmu. A v mém ateliéru, tam se ze mě stává ten, kdo vdechuje život dřevu.
Kam až se vám loutky zatoulaly?
Moji „zákazníci“ jsou převážně ze zahraničí, jelikož autorská loutka není levná. Kupují je především cizinci v galeriích v Praze. Mám i za ta léta své sběratele, nejvíc loutek má moje kamarádka
z Kanady, a to zhruba kolem pětadvaceti, ale víte, radost mi udělal chlapík, který si přiletěl pro loutku z Brazílie. Na internetu viděl mou loutku, chtěl si ji osahat před koupí, a tak si pro ni osobně zaletěl. Koupil si loutku a jel zase domů.
Dá se jejich výrobou uživit?
Ano, nemám nijak nesmyslné požadavky na svůj život, stačí mi málo a vlastně
jsem se honičky za bohatstvím nikdy nechtěl účastnit. Někdy je problém sladit
své touhy s potřebami a touhami rodiny, ale zatím se dá stále loutkami uživit.
Děláte i na zakázku podle fotky, za
loutku autorskou fantazijní si počítáte 12 tisíc korun, ale za kolik jste prodal svou nejdražší loutku?
Kšeft s bílým dřevem? Potřebuji právní-

ka? Víc už vám nepovím. (úsměv)

Jaké známé osobnosti jste například dělal? Viděl jsem vaše snímky
Ringo Čecha. O něm se říká, že je nevrlý, jaký byl při focení?
Ringo byl úplně báječný, ani jsem nevyndal foťák, světla nic a první, co řekl:
„Fotit nebudeme, fotek mám dost.“ Po
hodince příjemného povídání jsem řekl,
že mám v hlavě fotku a nebude to bolet.
Ringo si jen oblékl vyžehlenou košili,
sedl si a do pěti minut bylo vyfoceno.
„Hele mladej, udělal jsi mi radost, že to
bylo tak rychlý,“ řekl jen. Jsem také
dvorní fotograf Josefa Formánka, fotím
pro časopis Koktejl, což mi dává také
úžasné zážitky. Skvělé focení bylo například s paní Květou Fialovou, která
mi říkala kocourku.

Na jaké zakázce nyní pracujete?
Dělám loutky pro dva studenty z Brna,
dělají takový seniorský projekt, a jelikož obdivovali loutky, které řežu, tak si
zažádali o grant. Dostali ho a objednali
si tři loutky. Také jsem dodělal knihovníka pro Severočeskou knihovnu, což
byla rovněž krásná práce. A také dělám
loutky do galerie loutek na Malé Straně.
Kolik času vám zabere výroba jedné
loutky a co trvá nejdéle?
Je to individuální, začíná to někde v hlavě, pak to leze po papíře skrz tužku a nakonec se rodí řezba. Vše to může trvat
měsíc i den, podle toho, jestli se na mě
žena ráno usměje a s dcerou je legrace.
Zaskočilo vás nějaké přání klienta?
Asi ani ne, nemá mě co překvapit, možná spíš že by po mně někdo chtěl třeba
Hurvínka, ale to se neděje.
Vy nemáte rád Spejbla a Hurvínka?
Spejbl a Hurvínek se mi nelíbí. Jako malému ano, ale někde po cestě se stalo, že
nemám tu hurvínkovskou bandu rád.
Miluju Trnku, Bártu a jeho Krysaře,
Werichovo Fimfárum, obdivuju Jana
Baleje, Aurela Klimta, Tima Burtona.

Autorskou loutkou Miroslava Nebeského jsou ptáčci. Už udělal
soudce, plavčíka, pošťáka, policistu a další. Na fotce je ptáček
rocker.
FOTO | MÍRA NEBESKÝ
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po norských fjordech 10.20 Postřehy
odjinud 10.25 Hobby naší doby 10.55
Kousek nebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Doktorka Quinnová V
Seriál (USA, 1993-1998)
13.15 Kuchařská pohotovost
13.35 Televarieté
14.45 Kojak IV
Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.35 Tlusťoch
Krimiseriál (N, 2005-2012)
16.30 Cestománie
17.00 To jsem z toho jelen (4/6)
Od čerta k ďáblu. Komed. seriál
(ČR, 2000)
17.25 Besipky
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Na vlky železa (2/2)
Detekt. drama (ČR, 2010). Hrají
M. Etzler, V. Hybnerová a další
21.30 Gejzír
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Máte slovo s M. Jílkovou
23.00 Motiv II
Podvod. Krimiseriál (Kan., 2014)
23.45 Kriminálka Paříž
Zamilovaný blázen. Krimiseriál
(Fr., 2011)
0.30 AZ-kvíz
1.15
Kriminalista
2.15 Dobré ráno
4.45 Zkus mít vkus
5.05 Designtrend

NOVA
5.55
8.55
9.10
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.20
14.15
15.15
16.30
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20

21.30
22.15

23.55
0.45
1.30
2.00
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2848)
Výměna manželek
Dva a půl chlapa X (11)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy II (23)
Les. Krimiseriál (USA, 2004)
Beze stopy V (3)
Tísňové volání. Krimiseriál
(USA, 2006)
Mentalista IV (24)
Zrudlý klobouk. Krimiseriál
(USA, 2011)
Ordinace v růžové zahradě 2 (298)
Dva a půl chlapa X (12)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XIII
Padlí andělé. Krimiseriál
(USA, 2012)
Ulice (2849)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (586)
Každý účet se musí zaplatit. Seriál
(ČR, 2015). Hrají Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský a další
Prásk!
Poslání
Akční film (USA, 2001). Hrají
J.-C. van Damme, Ch. Heston,
S. Milosová, B. Thompson a další
Kriminálka Las Vegas XIII
Padlí andělé. Krimiseriál (USA, 2012)
Mentalista IV (24)
Novashopping
Áčko
DO-RE-MI

6.10
6.40
7.10
9.20
11.30
12.35

14.45

15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.45

0.40
1.40
2.30
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Prima

Nova Cinema

Friends
Winx Club II (5)
M.A.S.H (144-146)
Žena zákona (12)
Hra zvuků a světla. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír IV (21)
Bangkok-Berlín. Krimiseriál
(N, 1999)
Komisař Rex IV (5)
Nováček. Krimiseriál (N/Rak., 1997).
Hrají G. Burkhard, W. Bachofner,
H. Weixelbraun, G. Zemann a další
Doktor z hor: Nové příběhy III (16)
Hořké pravdy. Seriál (N, 2009).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht,
M. Baumgartnerová a další
Utta Danellová: Láska v Benátkách
Romantický film (N/It., 2005). Hrají
G. Burkhard, G. von Weitershausenová, D. Kirchlechner a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (77)
Leoš Mareš se žení. Seriál
(ČR, 2015). Hrají P. Hřebíčková,
O. Veselý, A. Vránová a další
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Právo a pořádek XVII (3)
Sladký domov. Krimiseriál (USA,
2006). Hrají J. Sisto, A. Anderson,
S. E. Merkersonová a další
Slunečno, místy vraždy IV (3)
Vražedné barbecue. Krimiseriál
(USA, 2013)
Spravedlnost v krvi II (20)
Wolffův revír IV (21)

6.55 Monsuno (11) 7.15 90210: Nová generace (5)
8.00 Gilmorova děvčata VII (18) 8.50 Beze stopy V
(2) 9.40 Odložené případy II (22) 10.30 Susedia
(44, 45) 12.10 90210: Nová generace (6) 12.55
Nebezpečná identita (20) 13.45 Gilmorova děvčata
VII (19) 15.00 Město duchů 16.55 Nebezpečná
identita (21) 17.50 Susedia (46, 47) 19.05 Gilmorova
děvčata VII (20) 20.00 Námořní vyšetřovací služba
X (5) 20.55 Námořní vyšetřovací služba X (6) 21.50
Bojové nasazení 0.25 Zachraň mě VI (4)

Prima cool
9.50 Futurama IX (8) 10.20 Mrcha od vedle II (4)
10.50 Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům (10)
11.50 Vzdušné souboje: Kdo s koho (5) 12.50 Doteky osudu II (6) 13.45 Mrcha od vedle II (5) 14.15
Simpsonovi XVII (5-7) 15.45 Teorie velkého třesku
VII (19) 16.15 Futurama IX (9) 16.45 Bořiči mýtů II
(22) 17.50 Hvězdná brána VIII (3) 18.50 Simpsonovi
XVII (8) 19.20 Simpsonovi XVII (9) 19.50 Simpsonovi XVII (10) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého
třesku VII (20) 22.00 Predátor 2, akční horor (USA,
1990) 0.15 Wilfred II (9) 0.45 Doteky osudu II (6)
1.40 Wilfred II (9) 2.00 Predátor 2, akční horor
(USA, 1990) 3.40 Fakta X II (12) 4.25 Firma (5)

Prima love
8.45 Utta Danellová: Léto šťastného blázna 10.45
Paničky z Beverly Hills II (17) 11.45 Máte doma uklizeno? III (8) 12.15 Úplně normální (16) 12.45 Deník
zasloužilé matky (7) 13.10 Komisař Rex IV (4) 15.15
Kvíz show 16.20 Policie Hamburk VIII (27) 17.15
S Nigellou ve sváteční kuchyni (4) 17.55 Výměna
manželek USA X (6) 18.55 Deník zasloužilé matky
(8) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku VIII (1, 2)
20.15 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně V (9) 21.15
Sběratelé kostí VIII (6) 22.15 Po krk v odpadcích II
(15) 23.15 Sběratelé kostí VIII (6) 0.10 Volejte Věštce
2.20 Policie Hamburk VIII (27) 3.05 Nejúžasnější
hotely světa I (24) 3.55 Alisa - Jdi za svým srdcem
(194) 4.40 Zhubni, nebo přiber! IV (4)

pátek 19. června 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.55 Na cestě
po Chacu 10.35 Kluci v akci 11.05 Tak
neváhej a toč speciál

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Doktorka Quinnová V
Místo, kde se umírá. Seriál
(USA, 1993-1998)
13.15 Kuchařská pohotovost
13.35 Televarieté
15.10 Zpátky se Sobotou
16.05 Cestománie
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Čert ví proč
Pohádka (ČR, 2003). Hrají I. Janžurová, T. Pauhofová, Š. Kubišta,
I. Shvedoff, J. Somr. Režie R. Vávra
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Všechnopárty
22.40 Kolo plné hvězd
23.35 Profesionálové
Přílišná starost. Krimiseriál (VB,
1977). Hrají M. Shaw, L. Collins,
G. Jackson a další
0.25 AZ-kvíz
0.55 Motiv II
Podvod. Krimiseriál (Kan., 2014).
Hrají K. Lehmanová, L. Ferreira,
B. Penny, L. Hollyová a další
1.35 Bydlení je hra
2.00 Zahrada je hra
2.25 Dobré ráno
4.55 13. komnata Patrika Hezuckého
5.20 Postřehy odjinud
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
8.55
9.10
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.20
14.15
15.15
16.30
17.00
17.30
18.25
19.30
20.20
22.00
23.40
1.30
2.15
2.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2849)
Ordinace v růžové zahradě 2 (586)
Dva a půl chlapa X (12)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktorka z Dixie (1)
Začátek. Komediální seriál
(USA, 2011)
Beze stopy V (4)
Všichni za jednoho. Krimiseriál
(USA, 2006)
Mentalista V (1)
Rudý korálek. Krimiseriál
(USA, 2012)
Ordinace v růžové zahradě 2 (299)
Dva a půl chlapa X (13)
Seriál (USA, 2011)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XIII
Zapálená kriminalistka. Krimiseriál
(USA, 2012)
Ulice (2850)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Mrazík
Pohádka (Rus., 1964). Hrají
A. Chvylja, N. Sedychová a další
Muži v černém 2
Sci-fi komedie (USA, 2002). Hrají
L. F. Boyleová, W. Smith a další
Zloděj životů
Thriller (Kan./Austr./USA, 2004).
Hrají A. Jolie, E. Hawke a další
Kriminálka Las Vegas XIII
Zapálená kriminalistka. Krimiseriál
(USA, 2012)
Novashopping
Mentalista V (1)

6.10
6.40
7.10
9.20
10.25
12.30

13.35

14.45
15.45
17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.20

0.35
2.40
3.25

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (6)
M.A.S.H (146-148)
To je vražda, napsala V (3)
Prázdniny pana Penroye. Krimiseriál (USA, 1988)
Žena zákona (13)
Týraná žena. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír IV (22)
S pomocí ďábla. Krimiseriál
(N, 1999). Hrají J. Heinrich,
S. Mering, N. Seiffertová a další
Komisař Rex IV (6)
Muž tisíce tváří. Krimiseriál
(N/Rak., 1997). Hrají G. Burkhard,
H. Weixelbraun a další
Doktor z hor: Nové příběhy III (17)
Vina a trest. Seriál (N, 2009). Hrají
H. Sigl, H. Ruprecht a další
Utta Danellová: Ženy ze zámku
Romantický film (N, 2003). Hrají
R. Bauer, M. Ahrensová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Noc v muzeu 2
Komedie (USA, 2009). Hrají
B. Stiller, O. Wilson, A. Adamsová,
D. Van Dyke, R. Williams a další
Predátoři
Akční film (USA, 2010). Hrají
A. Brody, T. Grace, A. Bragaová,
L. Fishburne, D. Trejo a další
Poslední vůz
Western (USA, 1956). Hrají
R. Widmark, D. Farrová a další
To je vražda, napsala V (3)
Hawaii 5-0 II (20)

6.00 Svět Nova Cinema 6.55 Monsuno (12) 7.20
90210: Nová generace (6) 8.05 Gilmorova děvčata
VII (19) 8.55 Beze stopy V (3) 9.45 Odložené
případy II (23) 10.40 Susedia (46, 47) 12.15 Nebezpečná identita (21) 13.00 Gilmorova děvčata VII
(20) 14.15 Vem si mě 15.55 Den otců 17.50 Susedia
(48, 49) 19.05 Gilmorova děvčata VII (21) 20.00
Přeber si to znovu 21.50 Rukojmí, akční thriller
(USA/N, 2005) 23.55 Zachraň mě VI (5) 0.40
Přeber si to znovu, komedie (USA, 2002)

Prima cool
6.45 Hvězdná brána VIII (3) 7.55 Bořiči mýtů II (22)
9.25 Futurama IX (9) 9.55 Mrcha od vedle II (5)
10.30 Kdo přežije: Hrdinové proti padouchům (11)
11.30 Autosalon 12.50 Doteky osudu II (7) 13.45
Mrcha od vedle II (6) 14.15 Simpsonovi XVII (8-10)
15.45 Teorie velkého třesku VII (20) 16.15 Futurama
IX (10) 16.45 Bořiči mýtů II (23) 17.50 Hvězdná
brána VIII (4) 18.50 Simpsonovi XVII (11-13) 20.15
24 hodin: Dnes neumírej (1, 2) 22.15 Pavoukotřesení,
sci-fi horor (USA, 2012) 0.10 Ostrov pokladů (2/2),
dobrodružný (VB/Irsko, 2012) 2.10 Dexter VI (9)
3.00 Doteky osudu II (7) 3.45 Pavoukotřesení,
sci-fi horor (USA, 2012)

Prima love
8.55 Utta Danellová: Láska v Benátkách 10.55
Paničky z Beverly Hills II (18) 11.55 Máte doma uklizeno? III (9) 12.25 Úplně normální (17) 12.50 Deník
zasloužilé matky (8) 13.20 Komisař Rex IV (5) 15.25
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně V (9) 16.20 Policie Hamburk VIII (28) 17.15 S Nigellou ve sváteční
kuchyni (5) 17.55 Výměna manželek USA X (7)
18.55 Deník zasloužilé matky (9) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku VIII (3, 4) 20.15 Vraždy podle
Grimmů, krimifilm (N, 2010) 22.20 Ve službách CIA
(3) 23.15 Dobrá manželka V (16) 0.10 Volejte Věštce
2.20 Policie Hamburk VIII (28) 3.05 Nejúžasnější
hotely světa I (25) 4.00 Alisa - Jdi za svým srdcem
(195) 4.45 Zhubni, nebo přiber! IV (5)
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Tajenka: tím je větší žízeň.

Krajčo versus Klus: Konec kamarádství
Nové vydání týdeníku
TÉMA přináší zpověď
dvou populárních
zpěváků. Čtěte již
v pátek 12. června.
ČR | Oba patří mezi nejlepší české zpěváky. Zatímco Richard Krajčo (38) si
užívá novou desku, písničkář Tomáš
Klus (29) oznámil, že si dá roční pauzu.
A přestože spolu nazpívali jednu píseň,
dohromady je už neuvidíte. Proč skončilo jejich přátelství? K tomu se vyjadřují
v exkluzivní zpovědi v novém vydání týdeníku TÉMA.

Co každý z nich říká
Richard Krajčo: „My jsme před lety
Tomáše pozvali jako hosta na písničku
Cesta, on s nadšením přijal. Píseň se mu
moc líbila. Pak jsme dokonce plánovali,
ještě před kempy, jeden společný projekt, z kterého pak sešlo. Stalo se totiž
něco, čemu nerozumím. Komunikace
s ním prostě skončila. A nikdo nám neřekl proč. Vyjadřoval se o nás do novin,
to je samozřejmě jeho právo, ale mohl
to nejdřív říct nám…“
Tomáš Klus: „Ale my jsme nikdy

„

moc nekomunikovali. Vždycky
jsme se pozdravili na koncertě
a sešli se, abychom spolu nazpívali písničku,
ale nikdy jsme
nebyli lidi, kteří
by spolu chodili

„

tof Kempech,
což ale není pravda. Já řekl, že
Kryštof Kempy
jsou naprosto
v pořádku, když
dělají šťastnou takovou spoustu
lidí, a že mi jenom nepřijde

Stalo se, čemu
nerozumím.
Komunikace s ním
skončila,“ říká Krajčo.

Nechodili jsme
na pivo, nikdy
moc nekomunikovali,“
vzpomíná Klus.

na pivo. To je další bublina. Lidi mají
pocit, že lidi, kteří jsou součástí showbyznysu, jsou spolu nějakým způsobem
spjatí, ale tak to není.“
Richard Krajčo: „Já s Tomášem nemluvil přes dva roky. Komunikace
s ním se za posledních čtyři pět let hodně změnila. Od toho, kdy nadšeně přijal
pozvání na desku, až po to, že máte pocit, že na druhé straně telefonu vůbec nikdo není.“
Tomáš Klus: „Já se s nikým nerozhádal. Jediné, co vzniklo, bylo to, že jsem
se údajně nějak nepěkně vyjádřil o Kryš-

v pořádku to, že se kapela Kryštof tváří, že něco dělá nějak a přitom je to jinak. Přijde mi to pokrytecké. Proč nebýt upřímný a pojmenovávat věci pravými jmény?“
Richard Krajčo: „Tomáš Klus tam
nebyl. Jeho argumentaci, že ostatní festivaly, které třeba nenajdou sponzory,
vedle nás vypadají jako vyžírky, jsme
nepochopili. Nikdo u vchodu nerozdával ‚plyšáky‘, jak uváděl, jen jsem se
snažil fanoušky osobně vítat. Není to to,
co Tom sám hlásá? Úcta k fans? Pokora? Tak proč ty výpady? My jsme

prostě zrealizovali to, o čem se často jen
mluví – akci s jiným přístupem k fanouškům. Bylo to úspěšné. To je asi věc, která spoustu lidí naštvala. Pro mě je ale
prioritní, jak se tam s námi cítilo těch
pětačtyřicet tisíc lidí, co přišlo.“
Celé rozhovory s Richardem Krajčem a Tomášem Klusem si můžete
přečíst v pátečním vydání týdeníku
TÉMA.
(tm)

Nové vydání týdeníku TÉMA je na
pultech stánků za 25 korun. Můžete také vyzkoušet zvýhodněné
elektronické měsíční předplatné.
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Jurský svět. Boj o přežití
Prehistorická monstra
řádí v parku na odlehlém
ostrově. Včera měl
premiéru velkofilm,
který byste měli vidět.
ČR | Park se otevírá. Před dvaadvaceti
lety tragicky skončil sen milionáře Johna Hammonda, který chtěl na odlehlém
ostrově z dinosauří DNA vypěstovat
Jurský park s živými exponáty.
Od té doby se mnohé změnilo, park
jede na plné obrátky, ročně jím projdou
miliony nadšených návštěvníků, kteří
s očima navrch hlavy sledují v akci desítky „vyhynulých“ živočichů. Jenže vedení parku stále hledá, jak tuto jedinečnou podívanou ještě víc zatraktivnit.
A přicházejí potíže.
„Můžeme sledovat ty nejúžasnější
tvory, jací kdy kráčeli po Zemi, ale z nějakého důvodu nám to nestačí. Chceme
ještě něco lepšího a ti, kdo z toho profitují, se snaží tuhle touhu uspokojit. Připadá vám T-Rex malý? Vyrobíme vám
větší zvíře,“ popisuje začátek příběhu

Jurského světa jeho režisér Colin Trevorrow. Duchovní otec projektu Steven
Spielberg se tentokrát spokojil s rolí výkonného producenta.
Vědecké experimenty s novými druhy mohutně podporuje strohá manažerka parku Claire Dearing (Bryce Dallas
Howard), která ve zvířatech vidí především čísla. Na rozdíl od ní v nich biolog
Owen Grady (Chris Pratt ze Strážců galaxie) vidí hlavně nebezpečí, zvlášť ve
tvorech, které nestvořila příroda, ale la-

boratoř. Události mu dají za pravdu,
když se jeden z „mazlíčků“ urve ze řetězu a začne si vylepšovat jídelníček zaměstnanci parku i návštěvníky. Mezi
nimi jsou také dva synovci Claire, kteří
za tetou přijeli na prázdniny. Teď už nejde o vyšší tržby, jen o holé přežití.
První letní velkofilm letošního roku
cílí na velké i malé fanoušky prehistorických monster, i proto si diváci v kinech
mohou vybrat mezi titulkovaným originálem a dabovanou verzí.
(fina)

Monstra v jedinečné atrakci začínají dělat potíže.

FOTO | CINEMART

Miminko? Na to je
ještě brzy, říká
Taťána Kuchařová

„

ČR | Titulem Miss World 2006 je Taťána Kuchařová (27) nejúspěšnější českou královnou krásy. Blondýna s podmanivým altem však úspěchy už dávno

Stačí zatím
pozorovat,
užívat si z pozice tetičky.

nesklízí jen díky svému vzhledu. Jak se
její pracovní ambice snoubí s partnerským životem s Ondřejem Brzobohatým, vyprávěla pro týdeník Téma.
Dítě zatím s přítelem neplánují. Oba
jsou pracovně velmi vytížení. „Až jednou budu mít dítě, chci se mu věnovat,
užít si ho a nemít pocit, že mi něco utíká. A také se na to ještě cítím mladá,“
říká modelka. „Poslední dobou kolem
mě miminek přibývá, v rodině i u našich přátel. Je zajímavé to zatím jen sledovat a užívat si to z pozice tetičky,“ dodává. „Jsem věčný student, ráda se dál
vzdělávám a i angažovanost v mojí nadaci je možná víc než lecjaká vysoká
škola,“ říká Kuchařová. (nh, iDNES.cz)

INZERCE

Jsme nástrojárna s výrobním programem: lisovací nástroje pro tváření plechů, kontrolní
a měřící přípravky, kusová a malosériová výroba přesných strojních dílů.
Zákazníkům nabízíme naše služby od konstrukce až po zhotovení inálního výrobku.
Hledáme nové spolupracovníky na obsazení pracovních pozic:

Technik 3D měření
Konstruktér CAD
Frézař CNC

•

náplň práce: tvorba programů a měření na 3D měřícím CNC stroji,
vyhodnocování výsledků měření
náplň práce: konstrukce lisovacích nástrojů a měřidel, tvorba ploch
a práce s 3D daty, reverzní inženýrství
náplň práce: kusová výroba, frézování 2D součástí dle vlastního
programu, frézování 3D součástí dle dodaného programu

•

Požadujeme: vzdělání ve strojírenském oboru orientace ve výkresové dokumentaci
samostatnost, zodpovědnost, pečlivost dobrá komunikace a spolupráce v kolektivu
aktivní přístup k práci znalost AJ popř. NJ výhodou
Nabízíme: práci na zajímavých zakázkách v kusové výrobě možnost odborného
a profesního růstu práci s moderními technologiemi práci v mladém dynamickém
kolektivu odpovídající inanční ohodnocení nástup možný ihned
nebo dle dohody

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

Svou nabídku a životopis zasílejte prosím na e-mail: oice@tooltechcz.com
TOOL TECH CZ, s.r.o., Jablůnka 608, PSČ 756 23, telefon: +420 733 667 616

www.tooltechcz.com

Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:
kolegu / kolegyni INZERTNÍHO PORADCE

pro týdeník 5plus2
Vaším hlavním úkolem bude: prodej inzerce
do týdeníku 5plus2, péče o klienty a vyhledávání
nových, plnění prodejních cílů.
Místo výkonu práce: Zlínský kraj

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení dokladu o ekologické
likvidaci autovraku NA MÍSTĚ.
Tel.: 777 550 621, 608 749 219

Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní nebo téměř
kompletní autovrak vyplatíme

až 1500,- Kč

Očekáváme: orientaci na zákazníka, smysl
pro obchod, výborné vyjednávací schopnosti
a argumentační dovednosti, ochotu pravidelně
cestovat v regionu, iniciativu a samostatnost.
Praxe na pozici obchodního zástupce výhodou.
Nabízíme: pracovní poměr, nástup co možná
nejdříve, samostatnou práci, zázemí silné
mediální skupiny, provizi bez omezení, beneity
- týden dovolené navíc, stravenky, promyšlený
systém vzdělávání obchodníků, home ofice.
Kontaktní osoba: Renata Poláková,
e-mail: renata.polakova@mafra.cz, tel.: 225 063 113
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný
životopis s průvodním dopisem na adresu:
MAFRA, a. s., personální útvar, Karla Engliše 519/11, 150 00
Praha 5 - Smíchov. Název pozice, o kterou se ucházíte, uveďte
prosím do předmětu e-mailu, popř. na obálku dopisu.
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Do regionu míří fotbalová elita
Evropský šampionát hráčů do 21 let, jehož část hostí i Hradiště, přiláká spoustu zahraničních fanoušků
RADEK ŠTĚRBA
ZLÍNSKÝ KRAJ | Fotbalový svátek začíná. Už ve čtvrtek se fotbalovým stadionem v Uherském Hradišti budou rozléhat chorály fanoušků z Anglie a Portugalska. Souboj jejich týmů otevře místní
část evropského šampionátu hráčů do 21
let, který současně hostí také Olomouc a
Praha.
V Hradišti se následně Portugalci střetnou v neděli 21. června s Itálií a o tři dny
později se Švédskem. Tým z Pyrenejského poloostrova jako jediný zůstane ve
Zlínském kraji. Družstvo přiletí v neděli
do Vídně, odkud se autobusem přesune
do hotelu Atrium v Otrokovicích, trénovat bude v místním areálu SK Baťov –
poprvé hned v den příjezdu od 18.30.
„Otrokovické tréninky mají být otevřené pro veřejnost,“ řekl šéf krajského fotbalového klubu Vlastimír Hrubčík, který je také členem vedení SK Baťov.
Naopak Angličané a Italové si vybrali
bydlení v Olomouci, kde budou hrát zbylé zápasy moravské skupiny šampionátu, Švédové se usadí v Brně. Většina jeINZERCE

Zápasy mistrovství
v Uherském Hradišti
Čtvrtek 18. června:
Anglie – Portugalsko (20.45)
Neděle 21. června:
Itálie – Portugalsko (20.45)
Středa 24. června:
Portugalsko – Švédsko (20.45)

Mladí Angličané (v bílém) se v březnu představili v přípravném utkání v Praze. Při šampionátu zamíří i do Uherského Hradiště.
FOTO | FAČR
jich fandů tak bude ubytovaná mimo region a do Hradiště dorazí jen na utkání
proti Portugalcům.
Mělo by jich být vždy kolem tisícovky.
Tři zástupci švédských příznivců dokonce Hradiště nedávno navštívili. „Zajíma-

li se třeba o možnost společného pochodu fanoušků z Masarykova náměstí na
stadion,“ řekl velitel městské policie
Vlastimil Pauřík.
Jen příznivců portugalského celku zřejmě moc nebude. I když měla každá

země nárok na osm procent kapacity stadionu, jejich svaz jako jediný nechtěl
pro fanoušky ani jednu vstupenku.
Naopak v Česku je po lístcích na šampionát velký hlad – nízké ceny vstupenek
od 100 korun až po 350 korun na finále
přinesou zaplněná hlediště. Dvanáct
z patnácti zápasů už je z 95 procent vyprodaných.
Kromě hradišťského stadionu, který prošel v posledních měsících úpravami za
98 milionů korun, bude centrem fotbalových příznivců Masarykovo náměstí. O
doprovodný program se zde postará
Klub kultury.

