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Rebelie? Socha císaře
oblékne maturitní šerpu
Velmi originální ozdobu
vymyslel student
designu Daniel Hájek.
Kadaň pojmenuje své
náměstí Studentské.

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

MIROSLAVA STRNADOVÁ
KADAŇ | Bronzová socha císaře Josefa II. na budoucím Studentském náměstí v Kadani bude mít na sobě barevnou
šerpu s nápisem Maturant. Novou podobu navrhl student vysokoškolského
designového oboru Daniel Hájek, známý pod pseudonymem Deni.
Radní vybírali z pěti návrhů. „U každého návrhu jsem se snažil přijít s jiným principem. Jeden byl poctou dílu
Josefa Lieslera, další byl více klasický,
jiný zase streetartový,“ popsal tvůrčí
proces Daniel Hájek.
INZERCE

Maturant. Nová podoba sochy císaře Josefa II. podle návrhu studenta
designu.
FOTO | DANIEL HÁJEK

Radní nakonec vybrali Josefa s maturitní šerpou. „Osobně jsem měl jiného
favorita, k tomuto návrhu se ale přiklonila většina. Upřednostnil ho i sám autor,“ uvedl starosta Jiří Kulhánek.
Přes 1,5 metru vysoká socha bude
stát na právě opravovaném náměstí. Novou tvář prostoru, kde v minulosti bylo
autobusové nádraží a poté tržnice, dal
student David Šmíd, který absolvoval
tamní průmyslovou školu. Součástí náměstí bude také hřiště na pétanque, kašna, posezení na schodech a šachovnice
mezi lavičkami. Stavební práce začaly
loni a skončí letos v červnu. Realizace
vyjde na více než 25 milionů korun.
V tuto chvíli je socha v restaurátorské
dílně, kde ji nejenom opraví, ale také dodají šerpu. „Jedná se o jednoduché kolorování vyjadřující, komu Studentské náměstí patří především. Měla by působit
jako citlivý streetart, který reprezentuje
mladou generaci. Kolorování je zaměřeno na akcenty šerpy a maturitního vysvědčení, jež jsou v kontrastu s původní
sochou, a tak ukazuje balanc mezi rebelií a dogma,“ popsal autor. ...STRANA 3
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Zaniklou slávu připomínají fotky
Dreherův pivovar zažil
rozmach v Žatci na
počátku 20. století.
Dnes jeho budovy
pomalu chátrají.
ZÁBLESK
HISTORIE
MIROSLAVA STRNADOVÁ
ŽATEC | Ve své době byl Dreherův vývozní pivovar v Žatci nejmodernějším
podnikem na území Rakousko-Uherska
a později i Československa. Komplex
budov z červených pohledových cihel
s detaily z pískovce žateckých stavitelů
architektů Aloise Dauta, Johanna Salomona a Josefa Petrovského působí dodnes monumentálně, památka ovšem postupně chátrá.
Jeho zašlou slávu představuje výstava s názvem Za historií žateckého průmyslu, která je k vidění v prostorách bývalých papíren, které dnes slouží jako
depozit pro Regionální muzeum
K. A. Polánka.
„Stavba pivovaru se začala připravovat v roce 1898, ve své době patřil mezi
největší a technicky dokonalé pivovary,
navíc byl i po architektonické stránce
velice zajímavým, což nebylo obvyklé.
Pivo se vyváželo do Německa i Ameriky, vařila se zde piva pod značkami Urstoff (česky Pratok či Pralátka) a sv. Hubertus. Výroba piva tam skončila po
únoru 1948. Na výstavě máme i původní plány pivovaru,“ připomíná kurátorka výstavy Milada Krausová.
Pivo se tam vařilo i za druhé světové

V Dreherově vývozním pivovaru se vařila piva pod značkou Urstoff (Pratok) a Sv. Hubert.
války, roku 1943 bylo uvařeno 90 hektolitrů piva. Poslední rok války ale již jen
34 hektolitrů. Po skončení války pivovar ztratil tradičního odběratele, poražené Německo. Pivo ze Žatce se ale pilo
v Holandsku, Švédsku, Anglii a Francii.
Neblahý osud pivovaru je pevně spjat
s osudem pivovarnické rodiny Dreherů.
Vývozní pivovar v Žatci je spojen především s vídeňským baronem Antonem
Dreherem mladším, který byl mimo
jiné považován i za technologického
inovátora.
Vymyslel způsob chlazení piva při
jeho transportu na velké vzdálenosti.
Byl také prvním, kdo začal používat
umělé chlazení ve sklepech.

„Podobně jako jeho otec přikoupil
další pivovary, například v Libořicích
u Žatce, moravský pivovar a panství Dalešice, pivovar v Broumově, pronajmul
i pivovar v Bílině. Po otcově vzoru nakoupil i pozemky a rozšiřoval chmelnice,“ doplnila kurátorka.
Poslední majitelkou pivovaru byla
Kitty Wünschek-Dreher, vnučka Antonína Drehera staršího. „V Žatci byla
známá jako mecenáška, poskytla například příspěvek na pořízení nového zvonu do děkanského kostela. Žatečtí vzpomínali na její návštěvy žateckého pivovaru, kam pravidelně přijížděla v elegantním černém kočáře, taženém dvěma lipicány. Po druhé světové válce

FOTO | ARCHIV MUZEA

žila v Rakousku, kde se dožila 80 let,
a nalezla jsem zmínku, že i tam podporovala různé projekty,“ dodala.
Po druhé světové válce byl pivovar
znárodněn a po únoru 1948 končí. „Největší zájem na konci této etapy měli žatečtí funkcionáři. Profitoval z toho především měšťanský pivovar, který se tak
konečně dostal na svého konkurenta
a nebylo v jeho zájmu mít ve městě dva
pivovary,“ pokračuje Krausová.
Pivovarnické prostory poté sloužily
k výrobě moštů, ovocných šťáv a vín firmy Fruta a to do roku 2000. I Fruta patřila ve své době mezi významné žatecké
podniky, pracovaly tam především
ženy.

„Žatecké kyselé okurčičky znal celý svět“
ŽATEC | Nejenom pivovary a chmelařstvím bylo město Žatec živo. Průmyslová výroba stála sice trochu v pozadí,
přesto řada podniků byla ve své době pojmem. V 19. a 20. století byly ve městě
desítky továren od hřebíkárny přes likérky, nábytkářské a obuvnické podniky i
cihelny a samozřejmě pivovary. Mnoho
z nich zaniklo během druhé světové války, další v důsledku následného odsunu
německých obyvatel, další podniky
byly znárodněny.
Jejich zaniklou slávu zmapovala kurátorka Milada Krausová (na snímku).

Kolik průmyslových podniků jste zaznamenala?
Zmapovali jsme na 40 podniků. Pátrání
po místech, kde se nacházely, připomínalo tak trochu detektivní práci. Podniky převážně německých a židovských
podnikatelů se předávaly z generace na
generaci, na mnoho z nich se vzhledem
k historickým událostem zapomnělo.
Řada objektů, kde sídlily, již vůbec neexistuje, další slouží jinému účelu. Například mýdlárnu jsme objevili až díky návštěvníkům výstavy, kteří nám přinesli
dobové listiny.

Co nejzajímavějšího se návštěvníci dozvědí?
Vybrala jsem
největší podniky své doby
a zpracovala
jim samostatné
textové panely.
Kromě nich jsem chtěla připomenout
dnes již zapomenutou tradici pěstování
okurek a chřestu. Vycházely dokonce
pohlednice s básničkami o okurkách,

jedna zněla „Okurčičku ze Žatecka tu
zná celý svět. Díky její kyselosti smutek zmizí hned“.
K výstavě jste připravila doprovodnou publikaci Za žateckými architekty. O čem je?
Představuje osudy neprávem pozapomenutých místních architektů. Vybrala
jsem ty, kteří výrazně přispěli k podobě
Žatce jako průmyslového a chmelařského centra. Jejich dramatické osudy jsem
rekonstruovala ze střípků zpráv v kronikách či dobového tisku.
(mst)
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Od navrhování aut budoucnosti
si odskočil k soše císaře Josefa
Auta a kreslení jsou
koníčkem Daniela Hájka
od dětství. Student
vymýšlí vozidla
budoucnosti a jako
vedlejšák si střihl
i sochu na náměstí
v rodné Kadani.

Kde čerpáte inspiraci?
Často prostě vypnu a nechávám ruku dělat si, co chce, a ono z toho většinou
něco vyleze.
Jak tedy vypadá váš tvůrčí proces?
Dřív to bylo fajn, kreslil jsem si, a když
se mi to líbilo, tak jsem to rozpracoval.
Dnes je to ve volnosti tvorby o něco horší, ale zase pracuji na realizovatelných
věcech. Jinak klasika u větších projektů: zadání - rešerše - idea - skica - vizualizace - model - prezentace a realizace.

MIROSLAVA STRNADOVÁ
KADAŇ | Náhoda přivedla talentovaného studenta Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara na Západočeské univerzitě v Plzni Daniela Hájka k práci na
soše na vznikajícím kadaňském Studentském náměstí. Císaři Josefu II. navlékl
modrou maturitní šerpu. I když jsou
jeho doménou futuristická vozidla, práci pro rodné město neodmítl. „Byla to
výzva,“ říká.
Věnujete se především designu motorových vozidel, jak jste se dostal
k návrhu sochy císaře Josefa II.?
To vlastně ani sám nevím. Jednoho krásného dne mi zazvonil telefon a dozvěděl jsem se, že bych měl udělat návrhy
na kolorování sochy Josefa II. pro Studentské náměstí. Abych se přiznal, v té
době jsem nevěděl, že se v Kadani buduje Studentské náměstí natož, že se na
tom mám nějak podílet. Ale samozřejmě jsem za tuto příležitost velice rád.
Je náročnější navrhnout design vozidla, kde máte volnou ruku, nebo sochy, která má podobu danou a nemůžete ji příliš změnit?
Ve skutečnosti je to přesně naopak, navrhování dopravních prostředků je mnohem komplikovanější. Nedá se to úplně
porovnávat, jedno je design a druhé
„umění“.
V loňském roce jste společně s kolegy z fakulty zaujali motorový svět
futuristickým dvoumístným elektromobilem YO! Jaká je šance, že by
se v budoucnu objevil i na silnici?
YO! byla obrovská příležitost, která se
naskytne jen několika lidem na světě.
Dostanete dobré finance, zázemí a dostatek času postavit „auto“ podle vlastních představ. Navíc jediný kdo vám do
toho může kecat, jsou vaši kolegové
z týmu. Do budoucna se chystá větší upgrade a je možné, že jednou budeme
YO! potkávat ve více exemplářích.
V současnosti pracujeme na dalším projektu, který by měl obohatit škálu golfových vozíků.

S návrhem formule budoucnosti uspěl Daniel Hájek v soutěži Národní cena
za studentský design.
FOTO | ARCHIV DANIELA HÁJKA
Poté jste se pustil do návrhu Formule Future, se kterým jste získal ocenění za studentský design. Jste fanouškem závodů Formule 1?
Formule bylo jedno z témat bakalářských prací a pro tu mou se to zdálo
jako ideální volba. Věděl jsem, že chci
dělat dopravní prostředek, který by ukázal vizi budoucnosti, a doufám, že se mi
to podařilo. Dalším důvodem, proč právě formule, bylo, že v současné době je
Formule 1 trochu nudná.
Popište nám ji. Dokázala by konkurovat dnešním závodním vozům?
Současným formulím by nestačila. Šlo
mi především o zatraktivnění závodění.

Na čem nyní pracujete?
Stále je co dělat. Mám toho spoustu.
Momentálně jsou pro mě tři hlavní
body. Stáž v Mladé Boleslavi. Externí
designérská práce pro BMW a již zmiňovaný golfový vozík.
Spolupracujete s některou automobilkou?
Zatím jsem měl možnost se třikrát podílet na projektech pro BMW a doufám,
že díky stáži bych se mohl podívat i na
projekty pro Škoda Auto. Sice kvůli
tomu trávíte nespočet hodin skicováním, u počítače a většinou se moc nevyspíte, ale vždycky mě to posune o krok
dál. To je hlavní důvod, proč vše dělám.

„

Momentálně
mě čeká stáž
v Mladé Boleslavi.
Designérská práce
pro BMW a návrh
golfového vozíku.
Chtěl jste být od dětství automobilovým designérem?
Autíčka jsem si kreslil od dětství, vyrůstal jsem obklopený láskou k autům a nějak mi to zůstalo.
Čeho byste chtěl dosáhnout?
Vždycky jsem chtěl být designérem
v nějaké automobilce, což už se mi částečně splnilo. Můj největší cíl je vytvářet futuristické vize pro budoucnost.

INZERCE

• bez bourání
• bez nástřiku
• montáž 2 hodiny

5

tel.: 602 945 204
www.vanabezbourani.cz

Pospitrans s.r.o.,Tuchlovice
přijme

řidiče skupin Ce
Průměrný měsíční výdělek 35.000 Kč.

Náborový příspěvek po 3 měsících 20.000 Kč.
Požadujeme profesní způsobilost,
praxi a trestní bezúhonnost.

NAPIŠTE NÁM

kontakt
po-pá 8-16 hod., tel.: 773 779 098
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Jako textařka jsem pohořela.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Přes dřívější spíše komediální role v seriálu Přešlapy či ve filmu Václav se Soňa Norisová posunula do rolí nebojácných žen, které mají co do činění se zločiny.
V novém seriálu V. I. P. vraždy hrajete
spisovatelku detektivních románů.
Máte vy sama literární sklony?
To bohužel nemám. Nevím, jestli to je jen
nedostatkem sebevědomí, ale spíš bych
řekla, že nemám talent. Je mi to líto, protože práce spisovatele se mi moc líbí v tom,
jak je svobodná. Člověk si sedne do nějakého příjemného prostředí a může sám
tvořit, protože není odkázaný na nikoho jiného. Samozřejmě musí přijít ta správná
múza, nějaké to nakopnutí. Kdysi jsme na
škole v rámci nějaké ročníkové práce měli
vymyslet muzikál, a tehdy jsem v sobě asi
měla nějakou drzost toho ještě pubertálního věku a skoro celý scénář jsem napsala
já včetně textů k písním a hudby. Teď už
si ale v něčem takovém nevěřím.
Kromě hraní také zpíváte, nezkoušela
jste ani nikdy psát vlastní texty?
Už je to dávno, ale měla jsem ambice, že
bych vydala vlastní album. Byla jsem motivovaná od člověka, který mi chtěl složit
písně, abych si napsala vlastní text, protože je to vždy lepší, když interpret zpívá
něco ze sebe. Je to pravdivější. Ale tehdy
jsem pohořela, nebyla jsem toho schopná.
Měla jsem pocit, že všechno je klišé nebo
banální nebo to už někdy někde zaznělo.
Jako herečka jste často odkázaná na
to, kdy vám někdo zavolá s nabídkou.
Napadá mě, jestli jste někdy zažila momenty, kdy telefon dlouho nezazvonil,
a zvažovala jste, čím jiným se živit?
Řada herců tyhle úvahy dobře zná.

Samozřejmě i já jsem to zažila. Naštěstí
vždycky, když jsem seriózně chtěla začít
přemýšlet nad tím, co dělat jiného, tak telefon nakonec zazvonil. Navíc mám štěstí
v tom, že kromě herecké práce se věnuji
i zpívání a naše skupina Fragile funguje
už dvanáct let. Takže i kdybych netočila
třeba několik roků, kapela mě natolik zaměstnává, že bych určitě neměla pocit nějaké existenční frustrace. Spíš by to bylo
o tom, že by mi chyběla herecká práce.
Když se ještě vrátím k vaší nové roli,
tak mě celkem překvapilo, že je laděna místy velmi komediálně, což
je, přiznám se, poloha, kterou si
s vámi příliš nespojuji. Český divák vás, na rozdíl od vaší sestry
Zuzany, zná spíše ve vážnějších rolích.
Ano, přitom v divadle jsem byla
velmi často využívaná jako komediální herečka. Sám autor v divadle, kde jsem hrála, ve mně viděl
komediální vlohy a psal mi role,
které do intelektuálek měly daleko.
Někdy to bývaly i hodně hloupé a škaredé ženy. (smích) Co se týká natáčení,
tak asi působím mnohem víc seriózně, protože mě převážně obsazují do vážnějších rolí.
Objevila jste se i v několika projektech s kriminální a detektivní tematikou. Měla jste třeba
v rámci příprav na roli
možnost nahlédnout
pod pokličku policejní práce tak, že byste dnes skutečným policistům
mohla při práci
sekundovat?
Trošku jsem
do toho sice
pronikla, ale
ne natolik,

Soňa Norisová
Narodila se 27. srpna 1973 ve slovenském městě
Malacky. Její sestrou je o šest let mladší taktéž
herečka Zuzana Norisová.
■ V poslední době se stala populární hlavně díky
krimi seriálu Policie Modrava, kde hraje hlavní roli
kapitánky Jany Vinické. Známá je také z filmů
Václav a Ve stínu a zahrála si i v komediálním
seriálu Přešlapy.

■

abych si troufla říct, že bych skutečným policistům mohla sekundovat. Některé věci
z praxe jsem sice už poznala, ale pochopitelně v seriálu je to častokrát úplně jinak,
než to chodí ve skutečnosti. Je to licence
projektu, že neukazujeme divákům přesnou realitu. Neděláme dokument, takže
tam občas bývají věci, nad kterými by odborník zavrtěl hlavou. K něčemu jsem ale
samozřejmě přičichla. V případě V. I. P.
vražd to nebylo nutné, protože moje postava Klaudie není policistka a vlastně i má
působit ve světě vražd až nepatřičně. Když
jsem ale před pár roky točila na Slovensku
seriál Mesto tieňov, absolvovali jsme výcvik s policisty, kteří nás učili boj z blízka
i práci se zbraní. Bylo to proto, abychom
věděli, jak vlastně držet zbraň a nepůsobili
jsme při tom nedůvěryhodně nebo směš-

ně. Tam jsem se, myslím, hodně naučila.
Jinak obecně v mém případě je pokaždé
nutná příprava týkající se češtiny. Musím
se textu věnovat více než mí čeští kolegové, protože to přeci jen není můj mateřský
jazyk a ve vypjatějších situacích se to před
kamerou může prozradit. V případě Klaudie jsem se musela dialogy drtit opravdu
pořádně, protože je to velmi ukecaná postava. (smích)
Teď jste mě překvapila. Přeci jen za
sebou máte už spoustu rolí v češtině, ve které působíte naprosto jistě,
jako by to pro vás bylo něco úplně
automatického.
Sice cítím, že je to stále lepší a už v sobě
nemám takový mindrák jako na začátku,
ale stále to není perfektní a já to slyším.
Proto někdy žádám kolegy, aby mě upozorňovali na chyby, případně aby
mi nějakou konkrétní větu přeříkali a já to mohla správně naposlouchat. Je mnoho malých detailů, které slovenský přízvuk odhalí.

FOTO | D. NEFF, MAFRA

Na televizní obrazovce je teď Soňa Norisová nejčastěji
k vidění v krimi seriálech. Po úspěšné Policii Modrava se
nově objevuje v titulní roli příběhů vysílaných TV Prima
V.I.P. vraždy. „Mám za sebou výcvik s policisty, kteří nás
učili boj z blízka a práci se zbraní, abychom při hraní
nepůsobili směšně,“ říká herečka, která se i v životě umí
postavit silnějším. I za cenu, že se z ní stane terč.

Česká republika

12. února 2016 5

S pistolí to ale docela umím
(Soňa Norisová se zvedá od stolu a odnáší k baru kávu, která jí nechutná.
Číšník se ale i přes reklamaci usmívá.)
Jste takový ten typ hosta, který často
vrací obsluze jídlo? Nutno říct, že jako
reklamace to při pohledu na rozesmátého číšníka vlastně ani nevypadalo…
Když je potřeba, tak se ozvu, ale ne takovým způsobem, abych urazila. V tomhle
případě jsem se dokonce dozvěděla, že ta
káva, kterou jsem dostala, má správně
chutnat nakysle, pan číšník ode mě
i ochutnal a ujistil mě, že to tak má být.
Takže jsem se ještě dozvěděla něco nového. Nicméně jsem stejně slušně požádala
o jinou. Nejsem zase tak submisivní,
abych mlčela, když se mi něco nezdá. Musím říct, že můj syn to ale nemá rád, když
něco někde řeším. (smích)
To se dá celkem pochopit. Děti nemají moc rády, když rodiče dělají v uvozovkách někde rozruch.
To ano. Jednou jsme spolu plavali v krásném jezeře u Bratislavy, které je stále ještě nádherně čisté. Okolo šla partička puberťáků různého věku a začala házet do
vody lahve a odpadky. Tak jsem na ně za-

volala, že si tam něco zapomněli a měli
by se pro to vrátit. Jeden z nich na to měl
nějakou hloupou poznámku, a tak mě vytočil, že jsem na něj spustila, jestli by mi
to uměl říct, i kdyby proti mně stál sám.
Mezitím můj syn Michael, kterému je deset, začal s takovým tím: „Mami, prosím
tě, už toho nech.“ (smích) Tak jsem se mu
snažila vysvětlit, že v takových situacích
se i on musí umět ozvat.
Stalo se vám někdy, že jste právě tohle přečíslení podcenila a pak jste zjistila, že stojíte proti přesile sama?
Stalo se mi jednou, že jsem jela ve vlaku,
kde byl opilý člověk, který slovně velmi
nepříjemně obtěžoval celý vagón a nikdo
nic neudělal. Vzpomínám si, jak jsem si
ještě v duchu říkala: „Nic nedělej, nezapojuj se do toho. Akorát mu tím nabídneš
terč.“ Jenže mi to nakonec nedalo a samozřejmě jsem se stala tím terčem. Nikdo
jiný se ale neozval. O tomhle je jedna skvělá hra, která se jmenuje Incident. Dva chlapíci tam začnou velmi intenzivně napadat
lidi v metru. Je to přesně o tom, že lidi se
zkrátka bojí zakročit. Ale nechci ze sebe
dělat hrdinu, i já se bojím. A někdy je samozřejmě lepší utéct. Záleží na situaci.

Zuzana Norisová. Mladší sestra ze slavných Rebelů
V Česku je rovněž úspěšnou herečkou Soni o pět let
mladší sestra Zuzana Norisová, které se zde podařilo
prorazit ještě o něco dříve. Do povědomí vstoupila
především hlavní rolí ve filmovém muzikálu Rebelové
z roku 2001. Následoval snímek Milenci a vrazi podle
předlohy Vladimíra Párala a dlouhá řada televizních
seriálů, mezi nimi například Dokonalý svět nebo Vinaři.
O vzájemné rivalitě mezi sestrami ale prý nemůže být
řeč. „Se Zuzkou
jsme opravdu
velmi blízké
duše. Nikdy by mě ani nenapadlo žárlit na ni,
kdybychom byly v situaci, že bychom bojovaly
o stejnou roli a ona vyhrála. Neříkám to proto,
abych vypadala dobře. Prostě to tak je. Krom toho
je mladší než já a trochu jiný typ. Je využívaná spíše
do více komediálních rolí, takže mezi sebou soupeřit
ani nemusíme,“ vysvětluje Soňa Norisová.

Myslíte, že je to problém hlavně velkých měst, nebo je to prostě dáno
naší náturou – nemíchat se do věcí,
které nás přímo neohrožují?
Řekla bych, že je to spíš dobou. Tím, že
lidé dnes mají více strach a než aby se
dostali do nějakého většího problému,

tak raději mlčí. Já to vlastně chápu,
ale myslím, že to není dobře. I proto se
snažím ze svého syna vychovat člověka,
kterej se bát nebude a bude umět zasáhnout vhodným způsobem, když to bude
potřeba. Prostě aby byl chlap, jak
má být.

INZERCE

SčVK pojistily smluvním zákazníkům nouzové
situace spojené s únikem vody
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SčVK) od 1. ledna 2016 sjednala
pro své smluvní zákazníky pojištění nouzových situací spojených s únikem
vody za vodoměrem. Pro každého zákazníka SčVK s platnou odběratelskou
smlouvou na dodávku pitné vody je k dispozici asistenční služba 24 hodin
denně, 365 dnů v roce.
K vám přijede asistenční služba a provede odborné práce potřebné pro odstranění
nouzové situace spojené s únikem vody za vodoměrem v rozsahu 2 hodin.
Neplatíte za výjezd vozidla ani provedené nezbytné práce.
Asistenční služby zahrnují DOMÁCÍ ASISTENCI a REFUNDACI ÚNIKU VODY. Jde o částečnou náhradu nákladů na vodné,
způsobené únikem vody za vodoměrem v důsledku prokazatelně nastalé nouzové situace, a to za podmínek, že spoluúčast odběratele
na úniku vody dosáhne výše 10 m3, což je minimální limit pro refundaci. Maximální finanční limit pro refundaci úniku vody je stanoven
na 15 000 Kč na jedno odběrné místo za rok.

ZDARMA

Zákazník SčVK může
využít
na jedno odběrné místo až tři asistenční
služby ročně.
Partnerem SčVK na tomto projektu je renomovaná asistenční
služba United Assistence.

www.scvk.cz

V případě nouzové situace
neprodleně volejte
asistenční službu na

212 812 212

Služba je určena jen pro SMLUVNÍ
ZÁKAZNÍKY SčVK.
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Miloš Kopecký. Vzdělaný
muž, ale občas i podivín
Filmy či seriály, ve kterých září, jsou v televizi
k vidění každý rok mnohokrát. Proto se těžko
věří tomu, že 16. února uplyne už 20 let
od chvíle, kdy Miloš Kopecký zemřel.
Na legendárního herce vzpomíná pro 5plus2
režisér Václav Vorlíček i jeden z jeho klasických
ﬁlmových protivníků – Karel Fiala. Kdo byli
Kopeckého další slavní sokové?

Ačkoli od sebe Miloše Kopeckého a Karla Fialu
dělil pouze tříletý věkový rozdíl, v roce 1964,
kdy se natáčel proslulý Limonádový Joe aneb
Koňská opera, měl za sebou Kopecký už desítky
filmových a televizních rolí a byl podstatně zkušenější než jeho filmový protivník v bílém.
KAREL FIALA: „V té době jsem si připadal tak
trochu jako mistr světa. Navíc já jsem byl ten klaďas a on záporák. (smích) Panoval mezi námi vzájemný respekt. Miloš byl velmi vzdělaný chlap. Ať
jsem se ho zeptal na cokoli, všechno věděl. Jinak
býval občas trochu podivín. Někdy jsem ho pozdravil a vypadalo to, jako by mě téměř nevnímal,
jiný den jsem přišel na Barrandov a hned mě vítal
slovy: Jdeme na koňak! Zkrátka ty změny u něj
byly téměř denní. Nebylo to ale tak, že by se choval někdy nepřátelsky, spíš byl takový uzavřený.“

S Ivou Janžurovou se sešel v kultovním
seriálu Nemocnice na kraji města.
S temperamentní zdravotní sestrou
tvořil Kopeckého doktor Štrosmajer
výbušnou dvojici.
VÁCLAV VORLÍČEK: „No jistě, kdyby
hloupost uměla lítat, tak by byla
holubička. (smích) To je naprosto
vystihující hláška. Milda představoval lékaře – vzdělaného intelektuála,
zatímco vedle něj stála naprosto
jednoduchá žena, kterou, nutno říci,
Iva Janžurová výborně zahrála.“

Jako hlava vodnické rodiny ve snímku Jak utopit
doktora Mráčka budil Miloš Kopecký patřičný
respekt.

„Vzpomínám si, jak jsme točili jednu scénu
na konci, kdy sedíme naproti sobě a on namísto
banánu vytasí pistoli a prostřílí mě. Když
jsme skončili, přišel ke mně
a říká: Karle, já mám pocit,
že jste v tom dialogu byl
lepší. To mě štve! Udělal
mi tehdy obrovskou
radost, protože jsem měl
konečně pocit, že jsem
ho trošku zastínil, ačkoli
to samozřejmě nebyla pravda, protože byl vždy skvělý.“
(smích)

VÁCLAV VORLÍČEK: „Režiséři, kteří s Milošem
Kopeckým pracovali, počítali s jeho osobnostními charakteristikami. Autoři, kteří pro něj psali
role, ho také dobře znali a jeho vlastnosti využívali v tom, že na nich přímo stavěli postavy.
O obsazení Miloše Kopeckého a Jaromíra Hanzlíka do tohoto filmu jsem měl jasno hned. Vlastně už při psaní scénáře člověk podvědomě
hledá ty správné tváře. Oba dva se navíc
dobře znali z Divadla na Vinohradech.“
V komedii Zítra to roztočíme, drahoušku…! se před
kamerou sešel se svou bývalou manželkou Stellou
Zázvorkovou, s níž bojoval proti sousedské dvojici
Bartáčkových, kterou ztvárnili Iva Janžurová a František Peterka.

Nezapomenutelným filmovým sokem Miloše
Kopeckého byl také Michal Dočolomanský.
Na stříbrném plátně proti sobě stáli ve snímcích Adéla ještě nevečeřela a Tajemství hradu
v Karpatech.

VÁCLAV VORLÍČEK: „Byly to naprosto odlišné
typy. Zatímco pan Kopecký byl výsostný intelektuál, pan Peterka hrál spíše postavy jednoduššího ražení, nikoli na tak vysoké intelektuální úrovni, na jaké chodil, žil, myslel a hrál Milda
Kopecký.“

Právě na natáčení komedie s masožravou
květinou v hlavní roli vzpomínal charizmatický
Slovák nejčastěji. „Adéla představovala velmi
náročnou práci, a možná proto ji mám tak rád.
Hrát s Kopeckým, Hrušínským, Peškem pro
mě byla čest,“ řekl před lety Dočolomanský.
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Káva jako alchymie pro každého
Dřív byli Češi známí tím,
že kromě „turka“ téměř
neznali jiný způsob
přípravy kávy. Nyní patří
alespoň základní znalosti
v této oblasti k dobrému
vychování. Jak tedy
poznat kvalitní kávu?
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Ke stolku v rohu kavárny míří číšník
s tácem, na němž se vyjímají dvě
cappuccina, jejichž bohatou pěnu zdobí
ornament připomínající květinové lístky.
Dámy u stolu nadšeně obdivují malé umělecké dílo na hladině. Ani jednu z nich by
ale nejspíš nenapadlo, že vykouzlit v hrnečku srdíčko, medvídka nebo třeba velrybu je ve skutečnosti tou zřejmě nejmíň důINZERCE

Petra Veselá, šampionka mezi českými baristy.
ležitou částí práce zkušeného baristy. Ta
se v mnohém podobá pravé alchymii.
Nastavit správně hrubost mlýnku,
dobu mletí, odměřit na desetinu gramu
ideální množství namleté kávy. Pak nastavit kávovar a samozřejmě ještě hlídat, jak
silný pramínek espressa stéká do hrnku,

FOTO | F. VLČEK, MAFRA

protože i to je ukazatel, zda bude výsledný nápoj povedený. Připravit dobře hrníček espressa zkrátka není nic jednoduchého. O správném našlehání mléka pro případ cappuccina tak, aby nebylo plné bublin nebo příliš řídké, ani nemluvě.
Jak ale člověk, který není kávový znalec, pozná, že za své peníze dostal opravdovou kvalitu? „Když espresso nemá
pěnu – tedy cremu, a má na hladině jen jakýsi nevyplněný kroužek, může to znamenat, že barista si špatně nastavil mlýnek,

„

Není podstatné,
když člověk
neumí vůni kávy přirovnat.

že použil špatnou gramáž nebo že káva
nebyla čerstvá,“ přibližuje jeden ze základních ukazatelů dobře připraveného
espressa Petra Veselá, dvojnásobná mistryně ČR v přípravě kávy.
Když je zase pěny dostatek, ale má
v sobě hodně viditelných bublinek, naopak to znamená, že je směs hodně čerstvá. „To také není úplně ideální, protože
káva je pak štiplavá na chuť,“ dodává autorka Knihy o kávě. Ten nejdůležitější

ukazatel kvality je však aroma. „Není
podstatné, že člověk neumí vůni nápoje
přirovnat k oříškovým nebo květinovým
tónům. Důležité je, aby mu aroma bylo
příjemné,“ říká Veselá.
Pokud dostaneme chuť udělat si doma
espresso či café latte stejně tak dobré jako
v kavárně, čeká nás nejdřív menší zklamání. Ceny dobrých domácích pákových kávovarů se pohybují od patnácti do padesáti tisíc korun. Chutnou kávu si ale můžeme připravit i pomocí některé z levnějších metod. Například french pressem,
tedy konvičkou se stlačovacím filtrem.
„Teplota vody musí být nižší než 100 °C,
protože jinak by došlo ke spálení kávy.
Ideální teplota pro zalití je zhruba 93 °C.
Nižší není vhodná, protože způsobuje podextrahovanou kávu, která je potom mdlé
chuti,“ upozorňuje Petr Zelík, majitel společnosti Oxalis čaj&káva. Ta je předním
evropským výrobcem a distributorem sypaného čaje a plantážní kávy.

Robusta versus Arabica
I kdybychom si do hrnku chtěli zalít klasického turka, je na místě nepodceňovat
výběr samotné kávové směsi. Existují
dva základní typy kávy – levnější a méně
kvalitní Robusta a naproti ní jemnější,
dražší, ale také zdravější Arabica. „Robusta je téměř veškerá káva, kterou si koupíte
v supermarketech,“ upozorňuje Veselá.
Sedmdesátigramový balíček kávy té nejhorší kvality pořídíte už za patnáct korun.
Ceny směsi Arabica dobré kvality, kterou
si můžete vychutnat v kavárně, se pohybují v přepočtu okolo jedné koruny za gram.
Dostupné jsou ale i podstatně dražší.
Při výběru posuzujeme hlavně vzhled
a vůni, důležitá je také čerstvost, původ
kávy a stupeň pražení. „Co se týká vzhledu, zrna by měla mít přibližně stejnou velikost. Směs by neměla obsahovat defektní
či nezralá zrna a polámané kousky. Nejlepší pražení je světlé až středně tmavé, kdy
jsou v chuti patrné ovocné tóny a zároveň
se již začínají projevovat cukry. Povrch
zrna musí být bez oleje, který naznačuje
přepraženou kávu,“ vysvětluje Zelík.

Jak poznat kvalitní kávovou směs?
■

Pokud v kávovém zrnu najdete malé dírky, znamená to, že
se do něj dostal brouk zvaný broka, což zásadně mění
kvalitu a chuť. Zrno je pak trpké.

■

Flekatá zrna mohou znamenat, že ještě před
pražením byla plesnivá.

■

Příliš tmavá až načernalá zrna signalizují přepraženou
spálenou kávu, která bude hořká.

Tip: Nebojte se kyselosti
Pokud je chuť kávy kyselejší, ale zároveň plná, tedy cítíme i trochu sladkosti, znamená to,
že se jedná o světleji praženou Arabicu. Kyselá káva se hodnotí jako daleko kvalitnější.
Najdete v ní více chutí, než když jsou zrna hodně upražená a výsledný nápoj pouze hořký.
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Lída Baarová byla i po válce za

MARTIN BRABEC
ČR | Vypátral brutálního dozorce z koncentračního tábora v Terezíně Anthona
Mallotha či organizátora vyvraždění a vypálení obce Leskovice na Pelhřimovsku
Waltera Haucka. Našel Rudolfa Malika,
muže, který se coby sotva 17letý mladík
podílel na masakru civilistů ve Velkém
Meziříčí. A mnoho dalších zločinců z období druhé světové války. Spisovatel a reportér Stanislav Motl, označovaný za českého lovce nacistů, se ve své nové knize
Válka před válkou věnuje většinou už zapomenutým lidem, kteří čelili krutosti nacismu již v době, než Němci vpadli do
naší země. V době, kdy většina evrop-

ských politiků ještě chtěla udržovat s Adolfem Hitlerem korektní vztahy. A obětovali kvůli tomu Československo.
Motl přináší v kontextu zásadních politických zvratů a dramat druhé poloviny
30. let příběhy mimořádné odvahy i tragédie obyčejných obyvatel Sudet. Ať už jde
o českého policistu, který přežil jen proto,
že ho útočníci z řad nacistických bojůvek
považovali za mrtvého, či o příběh stavitele našich pohraničních pevností nebo
úřednice, Němky, která zachraňovala německé odpůrce nacismu.
„Vzpomínky pamětníků si nahrávám už
od svých 15 let. I když jsou samozřejmě
lidé, kterým i v 90 letech velmi dobře slouží paměť, je získání nového věrohodného

INZERCE

www.ptc.cz

RAKOVINA
PRSU
PROTONOVÁ LÉČBA

Jezuitský páter Koniáš jako
démon v Jiráskově Temnu
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Před 325 lety, 13. února 1691, se
do rodiny pražského knihtiskaře narodil
Matěj Antonín Koniáš, pozdější proslulý jezuitský kněz, misionář, náboženský
spisovatel a „nelidský fanatik páchající
zlo na českém lidu“. Tak vylíčil pátera
Koniáše spisovatel Alois Jirásek ve
svém románu Temno. Pět let po jeho vydání sám přiznal: „Moje Temno není
historie, to je jen román.“ Jenomže komunistický ministr, místopředseda vlády a akademik Zdeněk Nejedlý povýšil
spisovatelovo dílo na povinnou četbu
a učinil z něj fakt. „Jiráskovy spisy –
nejkrásnější učebnice českých dějin,“

MYSLÍME NA VAŠE SRDCE
NEJEN NA VALENTÝNA
Protonová léčba zasáhne cíleně pouze nádor
a tím chrání srdce, plíce, míchu i druhý prs.
Významně tak snižuje riziko vzniku sekundárních nádorů.
OBJEDNEJTE SE NA KONZULTACI ZDARMA
Protony bez byrokracie pouze s VoZP.
Změnit pojišťovnu můžete do 31. 3.

osobního svědectví stále složitější.
Vždy se proto snažím každé takto získané informace ověřit
ještě z jiných zdrojů,“ vysvětluje Stanislav Motl
způsob své práce.
Důležité dokumenty se mu dnes daří nacházet hlavně v německých, ale i třeba v izraelských archivech. „Němci jsou velmi akurátní.
Mnozí mají pečlivě schované detailní dokumenty
a fotografie po svých předcích a díky tomu se daří jednotlivé příběhy ověřovat. Při podobném stylu pátrání zkrátka nemůžete věřit jen tomu, co vám
kdo řekne,“ dodává.
Ačkoliv se období před okupací věnuje řada autorů a badatelů, stále podle Stanislava Motla dlužíme německým odpůrcům nacismu. „Za bílé místo tohoto období naší
historie považuji
také osudy lidí,

VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz

FOTO | MARTIN STOLAŘ, MAFRA

Dosud zapomenuté příběhy obyvatel Sudet z doby
před německou okupací v roce 1938 získal díky svědectví
pamětníků i archivním dokumentům spisovatel Stanislav
Motl. V nové knize Válka před válkou líčí osudy lidí, kteří
čelili nacismu už v době, kdy mu jiní ustupovali. „Těm
lidem stále hodně dlužíme. A nejde jen o Čechy, ale také
o německé odpůrce nacismu,“ říká Motl pro 5plus2.

„

Moje Temno,
to není
historie, to je jen
román,“ prohlásil Jirásek.

razil tehdy heslo. Ránu do vazu pátera
Koniáše pak v roce 1950 zasadil režisér
Karel Steklý, disciplinovaný člen KSČ.
Do role Koniáše obsadil herce Martina
Růžka. Ten odvedl démonický výkon
a pátera zpodobnil jako ztělesněné zlo.

Po uvedení filmu do kin si před ním lidé
na ulicích uplivávali, jakým odpudivým
zlosynem byl.
Horlivý jezuitský páter Antonín Koniáš se celý život snažil „zachraňovat
štěstí duší“. Skutečně spálil na 30 tisíc
„bludných“ knih, desítky tisíc „nezávadných“ pak rozdal. Chtěl vytvořit nové katolické Čechy. Marně. Už 21 let po jeho
smrti vydal císař Josef II. toleranční patent, který přinesl státní uznání luterské,
kalvínské a pravoslavné církvi.
(kor)

Denně horlivě kázal
Matěj Antonín
Koniáš se narodil
13. února 1691
v Praze. Svou
misijní činnost
zahájil v roce 1720
v Čáslavském
kraji, od roku 1725 byl královským
misionářem v Královéhradeckém
kraji. Pětkrát denně horlivě kázal
česky a německy. Ničil nejenom
literární umělecké skvosty Jednoty
bratrské nebo z dob husitství, ale
hlavně zábavnou či erotickou
literaturu, jakou byly kramářské
sešitky i dobová pornografie.
Zemřel 27. října 1760 v Praze.
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hvězdu. Goebbelsovi navzdory
kteří v letech 1935 až 1938 pracovali pro
naše vojenské zpravodajství a často byli
například unášeni do Říše,“ říká.
Unikátní informace využité nejen při
psaní nové knížky o Sudetech získal Stanislav Motl koncem 80. let od Jiřího Muchy, spisovatele, překladatele a hlavně jediného československého válečného novináře, který za druhé světové války působil
jako korespondent na bojištích západní

„

Je mi líto, že
se o Lídě
Baarové mluví jen jako
o ‚té od Goebbelse‘.
fronty. „Vzpomněl jsem si na něj i teď,
v době, kdy se neustále řeší uprchlická krize a islámský terorismus. Uvědomil jsem
si totiž, že on tohle všechno, co se dnes
děje, předvídal. Už před desítkami let,“
zdůrazňuje. Jak Motl v knížce píše, Jiří
Mucha mu v roce 1990 mimo jiné řekl:
„Nechtějte se dočkat toho, až bojový islám, třeba i s vědomou či nevědomou pomocí naší civilizace, rozvrátí jejich svět.

Pak se ti lidé vydají na cestu. Nejen ale za
chlebem. Nastane, po dvou tisících let,
další stěhování národů.“

Filmaři neumí najít příběh
Ale zpět k hlavnímu tématu nové Motlovy
knihy. Mnichovská zrada a následná německá okupace je bezpochyby jednou
z nejzásadnějších událostí naší nejen moderní historie, přesto se jí v kinematografii
věnovalo jen minimum autorů.
Podle Motla se zatím nenašel filmař, který by dokázal konkrétní silný příběh zasadit do kontextu událostí z podzimu 1938
v Sudetech. „Mnozí filmaři silný příběh
ani neumějí najít, často se obracejí i na mě,
abych jim nějaký námět poskytl,“ konstatuje autor mimo jiné několika publikací
o osudech hereckých hvězd první republiky. Včetně v současné době tolik probírané Lídy Baarové. Slavné herečky, která se
zapletla s nacistickým ministrem propagandy Josephem Goebbelsem.
Její osud nyní převedl na filmová plátna
režisér Filip Renč. Ten za svoje dílo sice
sklízí úsměšky některých filmových kritiků, ale diváci se na promítání jen hrnou.
„Ještě jsem neměl čas na Renčův film za-

Stanislav Motl
Narodil se 6. března 1952, je novinářem
a autorem řady knih především
s historickou tematikou. Pro Český rozhlas
už několik let připravuje každý týden
dokumentární cyklus Stopy, fakta,
tajemství. Mimo jiné je dvojnásobným
držitelem ceny The AIB International Media
Excellence Awards, která je považována
za rozhlasového a televizního Oscara.

jít. Trávil jsem teď hodně času v zahraničí,
kde jsem natáčel dokument o Antonínu Kalinovi. Muži, který za války zachránil
v koncentračním táboře Buchenwald stovky dětských vězňů,“ vysvětluje.
Motl přitom zná dramatický život Lídy
Baarové jako málokdo. „Mnohokrát jsem
se s ní sešel přímo v Rakousku, kde žila. Je
mi líto, že se o ní pořád zdůrazňuje, že je
to ‚ta od Goebbelse‘. Ano, zápletka s ním
trvala asi dva roky a ničila Baarovou i její
rodinu. Ovšem nikdo už se nezabývá tím,
že Baarová byla jedinou českou herečkou,
která byla i po válce hvězdou v zahraničí,“
tvrdí a pokračuje: „Jiří Voskovec, Jára Kohout, Jan Tříska i další našli odvahu jít

a hrát v exilu. Velice si jich vážím, ale nestaly se tam z nich hvězdy. Filmy, které točili, aby se uživili, byly všelijaké kvality.
Zato Baarová se dokázala zvednout a točila třeba se slavným Fellinim. Chápu ale
české filmaře, že téma Baarová a Goebbels je zkrátka mediálně zajímavější.“

Dokument o zachránci dětí
Ačkoliv byl Stanislav Motl dříve známý
především jako televizní reportér, v posledních letech působí pravidelně hlavně
v Českém rozhlase, pro který připravuje
každý týden zhruba půlhodinový dokument ze série Stopy, fakta, tajemství. Kromě toho natáčí dokumenty. Nyní dokončuje, jak už bylo řečeno, snímek o nedávno
ještě téměř neznámém zachránci stovek židovských dětí – o Antonínu Kalinovi.
„Časově je to hodně náročné, v rozhlase
mám za sebou 275 dílů, což mi kolegové
v zahraničí ani nechtějí věřit. Přitom námětů neubývá. Je mi ale jasné, a moc mě to
mrzí, že je do konce života nemám šanci
všechny zpracovat,“ krčí rameny. „A taky
se mi popravdě honí hlavou myšlenky, že
už bych se na práci vykašlal a vrátil se do
Polynésie, kde mi bylo dobře,“ uzavírá.

Važte si opravdových hodnot generace našich tátů
R

ychlý, moderní a komerční svět se
spoustou techniky sice přináší řadu
příjemných prožitků, usnadňujících život,
ale taky spoustu negativ, jako je například
povrchnost, konzum, stres i civilizační choroby. Ne všem život s vytrácejícím se klidem
a časem prověřenými hodnotami může vyhovovat. Nejvíc se po nich může stýskat
starší generaci „ze staré školy“. Zkuste se
zastavit a zamyslet se nad mezigeneračními
problémy.

Je pravdou, že díky dnešní technice můžete být
na „dovolené“ a přitom stále pracovat. Můžete být
celé dny sám a díky sociálním sítím se osaměle
cítit nebudete. Může to ale nahradit setkání s přáteli, rodinou, nebo známými?
Doba, kdy si přátelé ani nemuseli volat a v pátek večer se sešli všichni „na jedno“ pod kaštany
na zahrádce oblíbené restaurace, je deinitivně
pryč. Pokud se chcete sejít, nejspíše proběhne vášnivá a duchapřítomná debata na facebooku nebo e-mailem, nad termínem a místem.
I přes upomínku v kalendáři (měsíc předem) se
na smluveném místě sejde třetina skalních. O nedělních rodinných obědech, kávě a následných
procházkách netřeba psát.
Soudržnost a lidskou vzájemnost je ještě cítit
ve vsích na Moravě. Tam k sobě mají lidé blíž
a snaží se udržet tradice zabijaček, masopustů
a různých veselic. Vzájemnou pomocí udržují

vztahy rodinné i sousedské. Ve městech se, oproti
tomu, často neznají ani sousedé na patře.
O mnoho závažnějším společenským tématem
je mizející mezigenerační poslání, úcta k rodičům,
jejich hodnotám a pocitech v současném světě.
Zejména generaci našich otců není věnována téměř žádná pozornost. Přitom jejich hodnoty „staré
školy“, za které se určitě není třeba stydět - jako
zkušenost, rozvážnost, tradice, poctivost, vztah
k domovu, ruční práce a lidský přístup je to, co
utvářelo dnešní mladou generaci.
Zeptáte-li se však mladých na jejich vzor, či hrdinu, paradoxně je jako první nenapadnou ti, kteří
byli a jsou jejich nepostradatelnou oporou po celý

život – totiž na jejich otce. Ani sami otcové se jako
vzory, díky změnám hodnot ve společnosti, často
necítí.
Tato neutěšená situace nemůže žádného ze
synů nechat chladným a co může potěšit více,
než pozvání a společné chvíle strávené u piva.
Piva vařeného tradiční metodou z nejlepších surovin – tak jak ho vaří ve Velkem Březně. Piva,
které ctí stejné hodnoty jako naši otcové. Takové
chvíle jsou těžko popsatelné, vzácné a nezapomenutelné.
Proto, dokud to jde, vezměte svého tátu
na Březňáka!
breznak.cz
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Afrodiziakum pro zamilované
Svatého Valentýna si bez
sladkostí a romantických
dárků nejde představit.
Servírujeme dezert
s granátovým jablkem.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | „Nejenom při oslavách svátku
všech zamilovaných oceníte, že granátové jablíčko je přírodním afrodiziakem!“
směje se Svatava Vašková, foodblogerka na mateřské dovolené. Její blog o jídle Coolinářka.cz a facebookové stránky
sledují tisícovky fanoušků. „Granátové
jablko patří mezi
tzv. superpotraviny s doslova blahodárnými účinky. Působí antioxidačně, hojivě,
pomáhá při léčbě
zánětů, upravuje
Granátové jablíč- zažívání a snižuje
ko. FOTO | O. LITTERA hladinu choleste-

Valentýnský minidezert Pavlova
s granátovým jablkem

maminka
na
mateřské
dovolené,
autorka
foodblogu
Svatava Vašková
rolu v krvi,“ vysvětluje foodblogerka.
„Navíc skvěle chutná v ovocných či zeleninových salátech, ale i jako doplněk
k sýrům či grilovanému masu,“ dodává
Východočeška, která o sobě říká, že je
blázen do jídla. „Nepouštím se do žádné
vysoké kulinařiny, chci, aby podle mých
receptů mohl vařit i úplný začátečník,“
prohlašuje Svatava Vašková a přidává
svůj tip na valentýnský minidezert Pavlova pojmenovaný po ruské baleríně.

INZERCE
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Suroviny: 2 vaječné bílky, špetka soli,
125 g cukru krupice, lžička vinného
nebo jablečného octa, 1/2 lžičky
kukuřičného škrobu, 200 ml smetany
ke šlehání, vanilkový cukr, semínka
granátového jablka.
Postup: Troubu předehřejte na cca
160 stupňů. Vaječné bílky nejprve
vyšlehejte se špetkou soli v tuhý sníh.
Nyní do něho postupně zašlehejte cukr
krupici tak, aby se každá dávka cukru
vždy zcela rozpustila. Nakonec do
hmoty krátce zašlehejte škrob a ocet.
Takto připravený tuhý lesklý sníh
přendejte do cukrářského sáčku s širší
zdobičkou a tvořte na plechu s pečicím
papírem srdíčka. Plech ihned přesuňte
do trouby a snižte teplotu na cca 110 stupňů. Plech v troubě umístěte do nejnižší
polohy. Pusinková srdíčka sušte asi 30 až 40 minut. V průběhu pečení často
otvírejte dvířka trouby. Pokud by začala hnědnout, snižte teplotu. Po upečení
pusinky nechte zcela zchladnout. Mezitím si vyšlehejte smetanu ke šlehání
s vanilkovým cukrem. Minidezert Pavlova ozdobte šlehačkou a semínky
granátového jablka a s láskou podávejte.
Další recepty na: www.coolinarka.cz
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Rok řemesel 2016: Je nutné
zlomit varující trend v Česku
Počet řemeslných
živností klesá. Nový
projekt to má změnit.
ČR | Ubývá odborných řemeslníků, naopak roste počet těch, kteří podnikají
bez kvalifikace, garance bezpečnosti,
nemluvě o kvalitě. Varující trend má
zlomit projekt Rok řemesel 2016. Spolupracuje na něm Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR s 23 profesními spolky. Záštitu dala ministerstva, pomáhají i média. „Cílem není nahodilá podpora, založená na rozdání
grantů, ale vytvoření systémového přístupu k podpoře a vnímání významu řemesla jako takového,“ říká Karel Havlíček, předseda Asociace. Vysvětluje, že
je třeba změnit zažité postupy úředníků,
smýšlení politiků i pohled veřejnosti.
Nový projekt chce z řemesla znovu učinit prestižní a respektovanou profesi.
INZERCE

Na krb si troufnu, ale na kachlová kamna zatím ještě ne, říká Matěj Továrek
Obor kamnář je jedním
z těch, které se daří
vzkřísit. Na Střední
odborné škole stavební
a zdravotnické v Praze na
Jarově jej třetím rokem
studuje Matěj Továrek.
Proč chcete být kamnář?
Odjakživa mám rád oheň,
tak jsem do toho šel,
i když u nás doma se
tomu nikdo nevěnoval.
Našel jsem si obor na
internetu. V ročníku je nás celkem pět kamnářů. V létě budu
končit a pak si dodělám nástavbu, abych měl maturitu.
Učí vás ve škole specialisté?
Tři roky získáváme zkušenosti od prezidenta Cechu kamnářů. Je
perfektní, kamna a krby staví celý život.

Co po škole plánujete?
Vlastní firmu, ale musím mít tři roky praxi, abych získal
živnostenský list. Takže nejdřív někam nastoupím a budu sbírat
zkušenosti. Už jsem v rámci školní praxe postavil kamna i krby –
těch asi dvacet. Na krb si troufnu, na kachlová kamna ještě ne.
Jaký si představujete po nástupu do práce plat?
Minimální mzda začínajícího kamnáře je 13 500 korun. Není to
moc, ale se zvyšující se praxí a umem pak roste.
Co vás nejvíc na práci kamnáře baví?
To, že každá stavba je jiná, každý zákazník chce něco jiného.
Taky to, že moje stavba jim vydrží celý život, několik generací.
Je o kamna a krby v nynější době zájem?
Dnes už ano, ale v 60. letech se obor kamnář dokonce přestal na
školách vyučovat. Od roku 1995 ale krby a kamna znovu přišly
do módy. Když lidé staví dům, chtějí cítit i vidět oheň, proto „letí“
hlavně krby. Takový obyčejný krb dneska vyjde na třicet čtyřicet
tisíc, za dva dny je postavený.
(jos)
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HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Tahanice o Ferdu i Golema aneb
Kreslení hrdinové v soudní síni

Kapela Olympic:
Hit Dynamit
vznikl omylem

Legendární animovaná dvojice pejsek
a kočička se už na jaře vrátí v nových
příbězích. Autoři připravované knihy
se dohodli s majiteli autorských práv.
V případech jiných známých českých
postaviček ale musel rozhodovat až soud.
 JOSEF HORA

O Ferdu mravence
neměla televize
zájem

Komunikační šum stojí za vznikem
písničky Dynamit, kterou Olympic
natočil 30. ledna 1970. Autor hudby
Petr Janda předal textaři Zdeňku Rytířovi kazetu s melodiemi k otextování. Na kazetě zůstala i jedna zapomenutá nahrávka. „Byli jsme domluveni na čtyřech písničkách, ale Zdeněk
ve svém uměleckém rozmachu otextoval i tu zapomenutou,“ odkryl Janda na rádiu Český Impuls AM 981.

Dynamit, dynamit, udělá bum,
dynamit, dynamit, rozboří dům...

K výročí 129 let od narození Josefa Čapka vyjdou v březnu nové příběhy jím stvořených postaviček pejska a kočičky. Autorská práva na ně stále mají Čapkovi potomci,
protože práva na literární dílo se uvolní vždy 70 let
od úmrtí autora. V případě Josefa Čapka je to komplikovanější. Zemřel zřejmě mezi 13. a 15. dubnem 1945
v koncentračním táboře Bergen-Belsen, tělo se ale nenašlo a úředně byl prohlášen za mrtvého až 30. dubna
1947. Takže práva na jeho díla se uvolní až v příštím roce.
„S majiteli autorských práv Josefa Čapka jsem se již dohodl, že příběhy mohu vydat. Za autorská práva jim nic
platit nebudu,“ potvrzuje jeden z autorů knihy Vlastimil
Peška, ředitel brněnského divadla Radost. O konkrétních detailech se ale ještě podle něj jedná. V divadle,
které řídí, se už 30 sezon hrají loutkové příběhy pejska
a kočičky. Za ně ale divadlo platit musí. „Představení je
na programu zhruba pětkrát do roka. Za jedno uvedení
platíme dědicům práv asi tisíc korun,“ přibližuje ředitel.

Golem musel
zmizet
Letitý spor
o Spejbla a Hurvínka

FOTO: ARCHIV MAFRA

Původně zněl Dynamit jinak. Písnička měla pomalé tempo. Až při zkoušení Jandu napadlo, že by ji mohli
hrát jako rokenrol. „Finální aranž
pak absolutně neodpovídala původní
předloze,“ zavzpomínal Janda. Pro
odlehčení do nahrávky vložil tikání
budíku a výbuch.

Na pultech se poprvé jako komiks objevil před 83 lety, přesně 1. ledna 1933,
a jeho duchovním otcem i tvůrcem
byl výtvarník Ondřej Sekora. Když
v 80. letech neměla Československá televize o seriál s Ferdou
zájem, natočili ho v Německu. Práva
na Ferdu mravence nakonec získala
manželka Ondřeje Sekory mladšího
Dagmar, která ale nedávno zemřela
a práva teď vlastní její sestra Jana Kolar.

Nové příběhy
pejska a kočičky

Osm let trval soudní spor o vlastnictví loutek Spejbla s Hurvínkem.
O autorská práva
se soudilo město
Plzeň s majitelkou ochranných
známek Helenou
Štáchovou, dnešní
ředitelkou
Divadla S+H.
„Josef Skupa byl sice
duchovním otcem obou
postav, ale nebyl autorem jmen a postav loutek.
Autorská práva, která vlastní
město Plzeň, platí na Skupovy
hry,“ vysvětlila ředitelka divadla Helena Štáchová.

(Hudba: Petr Janda,
text: Zdeněk Rytíř)
Jak vznikla písnička Karla Štědrého a Jiřího Suchého Takový je život (Potkal potkan potkana), uslyšíte
dnes v 11:30 na rádiu Český Impuls.
Bonusovou stanici Ráááádia Impuls
naladíte na středních vlnách,
AM 981 kilohertzů, nebo na
www.ceskyimpuls.cz.
(tom)

Soud v roce 2010 rozhodl, že práva na pokterou
dobu Golema, ktero
všichni známe ze
z
slavných filmů Císařův
císař,
pekař a Pekařův císař
patří Dagmar Dományové, dědičce tvůrce
hliněného obra, sochaře
sochař
Jaroslava Horejce.
A rozjel se kolotoč. Pražské muzeum voskových figurín
muselo po soudním procesu zaplatit za užívání Golema
50 tisíc, s dalšími firmami došlo k mimosoudnímu vyrovnání. Golem zmizel z mnoha míst, kde se nepodařilo
jeho vystavení „legalizovat“ s dědici. Do skladu ho schovalo například Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Soudní spory se rozhořely i kvůli postavičce Krtečka. Jeho autor Zdeněk Miler
by se 21. února dožil 95 let. Více čtět
čtěte
v příštím vydání týdeníku 5plus2.

INZERCE

Půjčka s bonusem



až
 

Volejte ZDARMA

800 700 709

25.000 Kč

za řádné splácení

více na www.proicredit.cz

Reprezentativní příklad: výše úvěru 10 000 Kč, splatnost 24 měsíců,
p.a. 27,4 %. měsíční splátka 575 Kč, RPSN 31,22 %, bonus za řádné
splácení 690 Kč, celkem zaplatíte částku 13 110 Kč.






Surfujte zdarma,
volejte levně
www.mobil.cz

TV program týdeníku 5plus2

sobota 13. února 2016

ČT1
6.00

Kouzelné bylinky 6.25 Polopatě 7.15
O tlustém pradědečkovi 7.50 Úsměvy
V+W 8.30 Nejlepší trapasy 9.45 Gejzír
10.15 Všechnopárty 11.10 Otec Brown II

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Voděnka
14.10 Limonádový Joe aneb Koňská
opera
15.45 Neobyčejné životy
16.40 Hercule Poirot
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
6.10
6.35
7.00
7.25
7.50
8.20
9.35
11.25
12.00
14.00
15.15
17.55
19.30

Jake a piráti ze Země Nezemě
(22)
Monstra vs. vetřelci (8)
Myšák Stuart Little (4)
Looney Tunes: Úžasná show II (2)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví (9)
Brémští muzikanti
Náhodný milionář
Volejte Novu
Než si pro nás přijde
Výměna manželek IV
Příběh rytíře
Méďa Béďa
Komedie N. (Zél./USA, 2010)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

FANTASY

6.30
6.55
7.25
7.55
9.15
11.15
13.20
15.20
16.45
18.55
19.25
19.40
19.55

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (19)
Superhrdinové: Batman do ligy!
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky (1)
Autosalon
Danielle Steelová: Vzkaz
z Vietnamu (2/2)
Romantický film (USA, 1993)
Bella a nesplněný sen
Romantický film (N, 2012)
Tajemství velryb (2/2)
Přístav (43)
Vraždy v Midsomeru IX
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

5.10 Gilmorova děvčata (15) 5.55 V těle boubelky
VI (9) 6.45 Zlato v Black Hills 8.50 Můj přítel Monk
VI (9) 9.45 Odložené případy VII (12) 11.00 Gilmorova děvčata (16) 11.55 Malí válečníci, akční anim.
film (USA, 1998) 14.00 Mars útočí!, parodie (USA,
1996) 16.05 Podfukáři, thriller (USA/Fr., 2013) 18.15
Zachraňte Willyho 2, dobr. film (USA, 1995) 20.00
Soukromá válka pana Wilsona, drama (USA, 2007)
22.10 Poslední pevnost, thriller (USA, 2001) 0.40
Záblesk ve tmě, thriller (USA, 1994)

ZÁBAVA

ˇ nemovitostí
Výmeny

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

774 335 503

20.00 Nejchytřejší Čech
21.40 Gympl
Komedie (ČR, 2007). Hrají
T. Vorel ml., J. Mádl, E. Holubová,
T. Matonoha, J. Schmitzer. Režie
T. Vorel
23.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.30 Nebezpečný klient
Drama (USA, 1994). Hrají
S. Sarandonová, B. Renfro,
T. L. Jones, A. LaPaglia,
M. L. Parkerová
1.30 Bolkoviny
2.20 Banánové rybičky
3.00 Sama doma
4.30 Bydlení je hra
4.55 Evergreeny Gustava Broma
5.30 Z metropole

SÉRUM PRAVDY

Prima cool
7.30 Ztraceni (13) 8.20 Legenda (1, 2) 10.10 Firefly
(14) 11.10 Skladiště 13 III (10) 12.10 Top Gear 2011 (3)
13.15 Divoký víkend Beara Gryllse (1) 14.15 Simpsonovi II (1) 14.45 Simpsonovi II (2) 15.15 Simpsonovi
II (3) 15.45 Simpsonovi II (4) 16.15 Re-play 16.50
Applikace 17.20 Hrajeme s Alim 17.55 Simpsonovi II
(5) 18.30 Simpsonovi II (6) 18.55 Simpsonovi II (7)
19.30 Simpsonovi II (8) 20.00 Spratci na zabití,
komedie (USA, 2011), hrají: J. Hill, M. Records,
S. Rockwell a další 21.50 Já, mé druhé já a Irena,
komedie (USA, 2000), hrají: J. Carrey, R. Zellwegerová, Ch. Cooper, A. Anderson a další 0.15 Re-play
0.45 Applikace 1.20 Hrajeme s Alim

Prima Max
STAVONA, spol. s r.o.,
České Libchavy 177

20.20 Letopisy Narnie: Princ Kaspian
Fantasy film (USA, 2008). Hrají
B. Barnes, G. Henleyová, S. Keynes, W. Moseley, A. Popplewellová. Režie A. Adamson
23.10 Nákaza
Sci-fi film (USA, 2011). Hrají
M. Cotillardová, M. Damon,
L. Fishburne, J. Law, K. Winsletová. Režie S. Soderbergh
1.05 Noc hrůzy
Horor (USA, 2011). Hrají A. Yelchin, C. Farrell, T. Collettová,
D. Tennant, I. Pootsová. Režie
C. Gillespie
2.55 Prásk!
3.25 Áčko
4.20 DO-RE-MI
5.10 Novashopping

20.15 Máme rádi Česko
22.00 Rychle a zběsile 5
Akční film (USA, 2011). Hrají
V. Diesel, P. Walker, D. Johnson
a další. Režie J. Lin
0.45 Mutant 2
Sci-fi horor (USA, 1998). Hrají
M. Madsen, N. Henstridgeová,
M. Helgenbergerová, M. Williamson a další. Režie P. Medak
2.40 Vraždy v Midsomeru IX
Láska až za hrob. Krimiseriál
(VB, 2006). Hrají J. Nettles,
J. Hughes, J. Wymarková a další.
Režie R. Rye
4.15 Rambo III
Akční film (USA, 1988). Hrají
S. Stallone, R. Crenna, K. Smith
a další. Režie P. MacDonald

8.30 Zpravodajství FTV Prima 9.40 Ninjago 10.10
Astro Boy II (19) 10.35 Výměna manželek USA VIII
(4) 11.30 To je vražda, napsala IX (13) 12.25 Doktor
z hor: Nové příběhy VII (4) 13.20 Jamie vaří super
rychlovky (8) 13.50 To je vražda, napsala IX (14)
14.45 Doktor z hor: Nové příběhy VII (5) 15.40
Most u Remagenu 18.05 Jamie vaří super rychlovky (9) 18.30 Výměna manželek USA VIII (5) 19.25
Teď vaří šéf! 20.15 Hawaii 5-0 V (13) 21.10 Hawaii
5-0 V (13, 14) 22.10 Normal 0.05 Dobrá manželka
V (15) 0.55 Já, mé druhé já a Irena, komedie (USA,
2000), hrají: J. Carrey, R. Zellwegerová, Ch. Cooper,
A. Anderson a další

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (20) 8.45 Rychlá
kola (2) 9.15 Šipky - Premier League Darts 2016
11.50 Newcastle Falcons - Leicester Tigers 13.45
Magazín NBA Action (17) 14.35 Kobra 11 (2) 15.30
Star Trek: Nová generace (20) 16.25 Ripleyho věřte
nevěřte III (4) 17.20 Přijíždí jezdec, western (USA,
1978) 19.25 Star Trek: Nová generace (21), seriál
(USA, 1990) 20.20 Star Trek: Nemesis, sci-fi film
(USA, 2002) 22.30 Nejbližší příbuzenstvo, akční
film (USA, 1989) 0.30 K.O. Night (725)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 114

neděle 14. února 2016
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.35
15.15
16.00
17.00
18.25
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Neobyčejné životy 7.20 Limonádový Joe aneb
Koňská opera 8.55 Polopatě 9.45
Kalendárium 10.00 Toulavá kamera
10.35 Objektiv 11.05 Dynastie Nováků

Otázky Václava Moravce
Zprávy
Bronzová koruna
Perly a růže
Sedm žen Alfonse Karáska
Alfons Karásek v lázních
Hříchy pro pátera Knoxe (4/10)
Brácha za všechny peníze
Kouzelné bylinky
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Vejška
Komedie (ČR, 2014). Hrají
T. Vorel ml., J. Mádl, E. Josefíková
21.15 168 hodin
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Samotáři
Komedie (ČR, 2000)
23.40 Komisař Moulin
1.05 Manéž Bolka Polívky
2.20 Banánové rybičky

NOVA
6.30
6.55
7.20
7.45
8.10
8.40
9.55
10.30
11.55
13.35
15.15
17.05
19.30
20.20
21.30
22.10
0.40
1.25
1.55
2.40

Jake a piráti ze Země Nezemě
(23)
Monstra vs. vetřelci (9)
Myšák Stuart Little (5)
Looney Tunes: Úžasná show II (3)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví (10)
Sněhurka
Zvěřinec
Gympl s (r)učením omezeným
(62)
Hříšný tanec 2
Hop - a je tu lidoop
Byl jednou jeden polda
Na sv. Valentýna
Romantická komedie (USA, 2010)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Na vodě (2)
Milej kluk. Komediální seriál (ČR,
2016). Hrají L. Langmajer, T. Klus
Střepiny
Skandální odhalení
Drama (USA, 1994)
Kriminálka Las Vegas IV
Volejte Novu
Áčko
Kolotoč

Prima
6.35
7.05
8.05
9.15
9.50
11.00
11.45
12.20
14.25
15.50
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
0.55
1.55
2.55

Astro Boy II (20)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky (1, 2)
Tajemství války (16)
Prima ZOOM Svět
Tři mušketýři (8)
Partie
Božské dorty od Markéty
Big Ben III (12)
Přístav (44)
Komediální seriál (ČR, 2016)
Vraždy v Midsomeru IX
Krimiseriál (VB, 2006)
Češi na cestách
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
V. I. P. vraždy (2)
Mimo realitu. Detektivní seriál
(ČR, 2016)
Ano, šéfe!
Láska nezná hranic (1/2)
Drama (N, 2009). Hrají A. Klingová, H. W. Meyer, M. Köberlin
Zrozeni k zabíjení? V (6)
Tajemství války (16)
Vraždy v Midsomeru IX

Nova Cinema
5.25 Malí válečníci 7.10 Zachraňte Willyho 2 9.00
Náhodný milionář 11.05 Méďa Béďa 12.35 Příběh
rytíře, dobr. film (USA, 2001) 15.10 Letopisy Narnie:
Princ Kaspian 18.05 Vražedná práva (2, 3) 20.00
Trust, thriller (USA, 2010) 22.05 Návrat do domu
hrůzy, horor (USA, 2007) 23.40 Laskavý dotek II
(3) 0.25 Vražedná práva (2)

Prima cool
7.15 Ztraceni (14) 8.05 Souboj bijáků (6) 9.05 Applikace 9.40 Re-play 10.15 Firefly (15) 11.10 Skladiště
13 III (11) 12.10 Top Gear 2011 (4) 13.15 Divoký víkend
Beara Gryllse (2) 14.15 Simpsonovi II (5-8) 16.15
Spratci na zabití 17.55 Simpsonovi II (9, 10) 18.55
Simpsonovi II (11) 19.30 Simpsonovi II (12) 20.00
Kull dobyvatel 22.05 Dexter VIII (6) 23.15 Souboj
bijáků (6) 0.15 Cinema Tipy 0.45 Shorts

Prima Max
12.00 To je vražda, napsala IX (14) 12.55 Doktor z hor:
Nové příběhy VII (5) 13.50 Jamie vaří super rychlovky (9) 14.20 To je vražda, napsala IX (15) 15.20 Doktor z hor: Nové příběhy VII (6) 16.15 Hawaii 5-0
V (13, 14) 18.05 Jamie vaří super rychlovky (10) 18.30
Výměna manželek USA VIII (6) 19.25 Vychytávky
Ládi Hrušky 20.15 Právo a pořádek XVI (5, 6) 22.10
Rychle a zběsile 5 0.50 Dobrá manželka V (16)

pondělí 15. února 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55 Otec
Brown II 10.45 Decentní večer 11.25
168 hodin

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Nádraží
15.00 Kojak
15.50 Hubert a Staller II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Případy 1. oddělení II (7/8)
Krádež století. Krimiseriál (ČR,
2015). Hrají O. Vetchý, M. Hanuš
21.10 Rozsudek II
21.35 Reportéři ČT
22.15 Kriminalista
23.15 Na stopě
23.40 Profesionálové
0.35 AZ-kvíz

5.55
9.00
9.20
10.15
11.30
12.00
12.30
12.40
13.35
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.45
0.00
0.55
1.45
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2970)
Na vodě (2)
Krok za krokem III (6)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VI (10)
Odložené případy VII (13)
Lovci zločinců III (14)
Ordinace v růžové zahradě 2 (459)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista III (20)
Ulice (2971)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Světová invaze
Akční film (USA, 2011). Hrají
A. Eckhart, M. Rodriguez
Atentát (14)
Šancja. Krimiseriál (ČR, 2015)
Černá listina II (20)
Lovci zločinců III (14)
Mentalista III (20)
Střepiny

Prima
6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.50
23.55
0.55
2.40

Astro Boy II (21)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky (3)
M.A.S.H (209-211)
Castle na zabití IV (9)
Místo činu: Mnichov (15)
Policie Hamburk IV (6)
Komisař Rex V (7)
Krimiseriál (N/Rak., 1999)
Castle na zabití IV (10)
Krimiseriál (USA, 2011)
Rosamunde Pilcherová: Sen
jednoho léta
Romantický film (N, 2004)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (45)
Že by láska. Komediální seriál
(ČR, 2016)
TOP STAR magazín
Jste to, co jíte
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (15)
Policie Hamburk IV (6)

Nova Cinema
6.40 Klub odložených žen 8.25 Burani ve městě
10.30 Corrina, Corrina 12.45 Na sv. Valentýna 15.25
Hop - a je tu lidoop 17.00 Dej si pohov, kámoši,
komedie (USA, 1993) 19.00 Gilmorova děvčata (17)
20.00 Světák, komedie (USA, 2006) 22.00 Police
Story III, akční film (HG, 1992) 0.00 Policajt z New
Yorku (7) 0.45 Vražedná práva (2)

Prima cool
8.55 Vítejte doma IX (14) 9.55 Futurama VI (4)
10.20 Jmenuju se Earl IV (15) 10.50 Hvězdná brána
(8) 11.50 Top Gear 2011 (3) 12.55 Jmenuju se Earl IV
(16) 13.25 Simpsonovi II (9-12) 15.25 Applikace
15.55 Futurama VI (5) 16.25 Hvězdná brána (9)
17.20 Bylo nebylo II (12) 18.20 Simpsonovi II (13-16)
20.15 Poslední loď (1) 21.25 Teorie velkého třesku
V (22) 22.00 Misfits: Zmetci V (4) 23.10 Smrtící lék

Prima Max
10.50 Výměna manželek USA VIII (6) 11.45 To je vražda, napsala IX (15) 12.40 Doktor z hor: Nové příběhy
VII (6) 13.35 Jamie vaří super rychlovky (10) 14.05 To
je vražda, napsala IX (16) 15.00 Doktor z hor: Nové
příběhy VII (7) 15.55 Kull dobyvatel 17.55 Jamie vaří
super rychlovky (11) 18.25 Výměna manželek USA VIII
(7) 19.20 Vítejte doma IX (15) 20.15 Rodinka na tripu
22.15 Nejdelší den (1/2) 0.15 Spravedlnost v krvi V (9)

úterý 16. února 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55
Hubert a Staller II 10.45 Kojak 11.35
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Beruška
15.00 Kojak
15.50 Hubert a Staller II
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nejlepší trapasy
21.20 Hercule Poirot
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Na stopě
23.30 Kriminálka Paříž
0.20 AZ-kvíz
0.45 Banánové rybičky
1.25 Zajímavosti z regionů

5.55
9.00
9.20
10.15
12.00
12.30
12.40
13.35
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.50
23.35
0.30
1.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2971)
Byl jednou jeden polda
Komedie (ČR, 1995)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VI (11)
Odložené případy VII (14)
Lovci zločinců III (15)
Ordinace v růžové zahradě 2
(460)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista III (21)
Ulice (2972)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (631)
Nejsem na odpis. Seriál (ČR, 2016).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý
Víkend
Kriminálka Miami X (2)
Černá listina II (21)
Lovci zločinců III (15)
Mentalista III (21)

Prima
6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.05
22.50
23.50
1.40
2.25

Astro Boy II (22)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky (4)
M.A.S.H (211-213)
Castle na zabití IV (10)
Místo činu: Mnichov (16)
Policie Hamburk IV (7)
Komisař Rex V (8)
Sissi. Krimiseriál (N/Rak., 1999)
Castle na zabití IV (11)
Krimiseriál (USA, 2012)
Rosamunde Pilcherová: Když
srdce pláče
Romantický film (N/Rak., 2010)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Kulový blesk
Komedie (ČR, 1978). Hrají
R. Hrušínský, J. Abrhám a další
Očima Josefa Klímy
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (16)
Policie Hamburk IV (7)
Komisař Rex V (8)

Nova Cinema
9.15 Můj přítel Monk VI (10) 10.05 Odložené případy VII (13) 11.25 Dej si pohov, kámoši 13.20 90210:
Nová generace II (19) 14.10 Gilmorova děvčata (17)
15.25 Hříšný tanec 2 17.00 Doktorka z Dixie IV (7)
18.00 V těle boubelky VI (10) 18.55 Gilmorova děvčata (18) 20.00 Lavina 21.55 Mistr zločinu 23.40
Policajt z New Yorku (8) 0.30 Incident

Prima cool
10.20 Jmenuju se Earl IV (16) 10.50 Hvězdná brána
(9) 11.50 Top Gear 2011 (4) 12.55 Jmenuju se Earl IV
(17) 13.25 Simpsonovi II (13-16) 15.25 Teorie velkého
třesku V (22) 15.55 Futurama VI (6) 16.25 Hvězdná
brána (10) 17.20 Bylo nebylo II (13) 18.20 Simpsonovi II (17-20) 20.15 Top Gear speciál: To nejlepší
z Británie (2) 21.25 Teorie velkého třesku V (23)
21.55 Partička 22.50 Mládí v hajzlu 0.40 Partička

Prima Max
11.45 To je vražda, napsala IX (16) 12.40 Doktor
z hor: Nové příběhy VII (7) 13.35 Jamie vaří super
rychlovky (11) 14.05 To je vražda, napsala IX (17)
15.00 Doktor z hor: Nové příběhy VII (8) 15.55
Rodinka na tripu 17.55 Jamie vaří super rychlovky
(12) 18.25 Výměna manželek USA VIII (8) 19.20
Vítejte doma IX (16) 20.15 Království prstenu (1/2)
22.15 Černá labuť 0.20 Spravedlnost v krvi V (10)

středa 17. února 2016
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55
Hubert a Staller II 10.45 Kojak 11.35
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Úklid
15.00 Kojak
15.50 Hubert a Staller III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.05 Pošta pro tebe
21.00 DoktorKA
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Brácha za všechny peníze
Komedie (ČR, 1978)
23.25 Kriminálka Paříž
0.15 AZ-kvíz
0.40 Rozsudek II

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.35
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.40
22.45

0.35
1.25
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2972)
Ordinace v růžové zahradě 2 (631)
Krok za krokem III (7)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VI (12)
Odložené případy VII (15)
Lovci zločinců III (16)
Ordinace v růžové zahradě 2 (461)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista III (22)
Ulice (2973)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Kriminálka Las Vegas XV (11)
Do hlubiny 2
Akční film (USA, 2009). Hrají
Ch. Carmack, L. Vandervoortová,
M. Monroeová, M. Thomasonová
Lovci zločinců III (16)
Mentalista III (22)
Krok za krokem III (7)

Prima
6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.50
0.50
2.35

Astro Boy II (23)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky (5)
M.A.S.H (213-215)
Castle na zabití IV (11)
Místo činu: Mnichov (17)
Policie Hamburk IV (8)
Komisař Rex V (9)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Castle na zabití IV (12)
Krimiseriál (USA, 2012)
Rosamunde Pilcherová: Ať
půjdeš kamkoli
Romantický film (N, 2010)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Přístav (46)
Modelka na půl úvazku. Komediální seriál (ČR, 2016)
Show Jana Krause
Telebazar
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (17)
Policie Hamburk IV (8)

Nova Cinema
10.05 Odložené případy VII (14) 11.00 V těle boubelky VI (10) 12.15 90210: Nová generace II (20) 13.00
Doktorka z Dixie IV (7) 14.00 Gilmorova děvčata (18)
15.20 Lavina 17.05 Doktorka z Dixie IV (8) 18.00
V těle boubelky VI (11) 19.00 Gilmorova děvčata (19)
20.00 Manželská klec 21.50 Jarní prázdniny 23.35
Policajt z New Yorku (9) 0.25 Jarní prázdniny

Prima cool
10.50 Hvězdná brána (10) 11.50 Top Gear speciál: To
nejlepší z Británie (2) 12.55 Jmenuju se Earl IV (18)
13.25 Simpsonovi II (17-20) 15.25 Teorie velkého
třesku V (23) 15.55 Futurama VI (7) 16.25 Hvězdná
brána (11) 17.20 Bylo nebylo II (14) 18.20 Simpsonovi II (21, 22) 19.20 Simpsonovi III (1, 2) 20.15 Kdo
uspěje? II (4) 21.25 Teorie velkého třesku V (24)
21.55 Partička 22.45 Hory mají oči 0.55 Partička

Prima Max
11.45 To je vražda, napsala IX (17) 12.40 Doktor
z hor: Nové příběhy VII (8) 13.35 Jamie vaří super
rychlovky (12) 14.05 To je vražda, napsala IX (18)
15.05 Doktor z hor: Nové příběhy VII (9) 16.00 Království prstenu (1/2) 17.55 Jamie vaří super rychlovky (13) 18.25 Výměna manželek USA VIII (9) 19.20
Vítejte doma IX (17) 20.15 Pokání 22.45 Mládí
v hajzlu 0.35 Spravedlnost v krvi V (11)

čtvrtek 18. února 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55
Hubert a Staller III 10.45 Kojak 11.40
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Medvěd
15.05 Kojak
15.55 Hubert a Staller III
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nejlepší trapasy
21.15 Máte slovo s M. Jílkovou
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Gejzír
22.45 Taggart
23.35 Motiv
0.20 AZ-kvíz
0.50 Objektiv
1.20 Toulavá kamera

5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.35
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.20

0.05
1.00
1.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2973)
Výměna manželek
Krok za krokem III (8)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VI (13)
Odložené případy VII (16)
Lovci zločinců III (17)
Ordinace v růžové zahradě 2 (462)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista III (23)
Ulice (2974)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (632)
Prásk!
Příkaz k popravě
Akční film (USA/Kan., 1990).
Hrají J.-C. Van Damme, C. Gibbová, R. Guillaume
Lovci zločinců III (17)
Mentalista III (23)
Krok za krokem III (8)

6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.40
23.45
0.45
2.40
3.25

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (24)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky (6)
M.A.S.H (215-217)
Castle na zabití IV (12)
Místo činu: Mnichov (18)
Policie Hamburk IV (9)
Rybí válka. Krimiseriál (N, 2009)
Komisař Rex V (10)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Castle na zabití IV (13)
Krimiseriál (USA, 2012)
Inga Lindströmová: Hanna a její
narozeniny
Romantický film (N, 2008)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Gondíci, s. r. o.
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (18)
Policie Hamburk IV (9)
Komisař Rex V (10)

10.15 Odložené případy VII (15) 11.10 V těle boubelky
VI (11) 12.25 90210: Nová generace II (21) 13.10 Doktorka z Dixie IV (8) 14.05 Gilmorova děvčata (19)
15.20 Manželská klec 17.00 Doktorka z Dixie IV (9)
17.55 V těle boubelky VI (12) 18.55 Gilmorova děvčata (20) 20.00 Námořní vyšetřovací služba (7, 8)
21.50 Coach Carter 0.30 Policajt z New Yorku (10)

Prima cool
10.55 Hvězdná brána (11) 11.55 Kdo uspěje? II (4)
12.55 Jmenuju se Earl IV (19) 13.25 Simpsonovi II
(21, 22) 14.25 Simpsonovi III (1, 2) 15.25 Teorie velkého třesku V (24) 15.55 Futurama VI (8) 16.25
Hvězdná brána (12) 17.20 Bylo nebylo II (15) 18.20
Simpsonovi III (3-6) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie
velkého třesku VI (1) 22.00 Až do smrti 0.15 Nejsem
do tebe blázen (5) 0.45 Vraždy mýtů zbavené II (5)

Prima Max
10.05 Výměna manželek USA VIII (9) 11.00 To je vražda, napsala IX (18) 12.00 Doktor z hor: Nové příběhy
VII (9) 12.55 Jamie vaří super rychlovky (13) 13.20 To
je vražda, napsala IX (19) 14.20 Doktor z hor: Nové
příběhy VII (10) 15.15 Zná ji jako svý boty 17.55 Jamie
vaří super rychlovky (14) 18.25 Výměna manželek
USA VIII (10) 19.20 Vítejte doma IX (18) 20.15 Kulový
blesk 22.05 Hory mají oči 0.15 Spravedlnost v krvi V

pátek 19. února 2016
NOVA

ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Okouzlení VI 9.55
Hubert a Staller III 10.45 Kojak 11.40
Černé ovce

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Soudkyně Amy V
14.45 Pošta pro tebe
15.40 Reportéři ČT
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Vůně krétské kuchyně
s Miroslavem Donutilem (7/9)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Četnické humoresky (26/39)
Slavnost. Krimiseriál (ČR, 2000).
Hrají T. Töpfer, A. Antalová
21.30 13. komnata Nadi Urbánkové
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Všechnopárty
22.50 Hitparáda televizní zábavy
23.45 Profesionálové
0.40 AZ-kvíz
1.05 DoktorKA

5.55
8.55
9.15
10.10
11.30
12.00
12.30
12.40
13.35
14.35
15.35
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
22.20
1.00
2.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2974)
Ordinace v růžové zahradě 2 (632)
Krok za krokem III (9)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Můj přítel Monk VI (14)
Odložené případy VII (17)
Lovci zločinců III (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (463)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Mentalista III (24)
Ulice (2975)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Souboj Titánů
Akční film (USA, 2010). Hrají
S. Worthington, G. Artertonová
Skála
Akční film (USA, 1996). Hrají
S. Connery, N. Cage, E. Harris
Atentát (14)
Šancja. Krimiseriál (ČR, 2015)
Lovci zločinců III (18)

6.15
6.45
7.15
9.25
10.25
12.25
13.25
14.35
15.35
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
23.05
1.05
2.05

Prima

Nova Cinema

Astro Boy II (25)
Star Wars: Nové příběhy
z Yodovy kroniky (7)
M.A.S.H (217-219)
Castle na zabití IV (13)
Místo činu: Mnichov (19)
Policie Hamburk IV (10)
Krimiseriál (N, 2009)
Komisař Rex V (11)
Krimiseriál (N/Rak., 2000)
Castle na zabití IV (14)
Krimiseriál (USA, 2012)
Inga Lindströmová: Cesta k tobě
Romantický film (N, 2005)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Smrtonosná past
Akční film (USA, 1988). Hrají
B. Willis, A. Godunov, A. Rickman
Hitman
Akční thriller (USA/Fr., 2007).
Hrají T. Olyphant, O. Kurylenková
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (19)

8.55 Můj přítel Monk VI (13) 9.45 Odložené případy
VII (16) 10.40 V těle boubelky VI (12) 11.50 Doktorka
z Dixie IV (9) 12.45 Gilmorova děvčata (20) 14.05
Námořní vyšetřovací služba (7) 15.00 Námořní vyšetřovací služba (8) 15.55 Bílí vlci 17.55 V těle boubelky
VI (13) 18.55 Gilmorova děvčata (21) 20.00 Fotr je lotr
22.15 Holky to chtěj taky 0.00 Policajt z New Yorku

Prima cool
8.50 Vítejte doma IX (18) 9.45 Futurama VI (8)
10.15 Jmenuju se Earl IV (19) 10.40 Hvězdná brána
(12) 11.35 Autosalon 12.55 Jmenuju se Earl IV (20)
13.25 Simpsonovi III (3-6) 15.25 Teorie velkého
třesku VI (1) 15.55 Futurama VI (9) 16.25 Hvězdná
brána (13) 17.20 Bylo nebylo II (16) 18.20 Simpsonovi III (7-10) 20.15 Legenda (3) 21.15 Legenda (4)
22.10 Čelisti 2 0.40 Vraždy mýtů zbavené II (6)

Prima Max
12.00 To je vražda, napsala IX (19) 12.55 Doktor z hor:
Nové příběhy VII (10) 13.50 Jamie vaří super rychlovky (14) 14.20 To je vražda, napsala IX (20) 15.15 Doktor z hor: Nové příběhy VII (11) 16.10 McBride: Padlý
idol 17.55 Jamie vaří super rychlovky (15) 18.25 Výměna manželek USA VIII (11) 19.20 Vítejte doma IX (19)
20.15 Útěk v řetězech 22.15 12 opic (3) 23.10 American Horror Story: Asylum (1) 0.05 Spravedlnost v krvi

18 12. února 2016

KDO UVAŘÍ?
Pondělí: Anna Kulíšková (67)

Vdova v důchodu byla
25 let učitelkou v autoškole. Řídila i autobus. Anna bydlí v podkrovní garsonce na
Žižkově. Zajímá ji
chov ušlechtilých koček, hospodský mariáš, cestování a pěší
turistika. Ráda připravuje babiččinu horskou „žebráckou“ kuchyni z brambor,
hub a zelí. Nesnáší tykev, dýni, špenát,
lilek, cuketu, mořské plody, ryby a slepici. Nejí sladké a nepije alkohol.
Úterý: Peter Slováček (41)

Pochází ze Slovenska,
ale sedm let žije v Praze, teď v Libni. Živí se
jako skladník a chodí
na brigády do hypermarketu na pokladnu.
Je rozvedený a má třináctiletou dceru na Slovensku. Rád připravuje klasická jídla, jako je vepřo knedlo zelo nebo řízek. Chutná mu česká
kuchyně, má rád ovocné poháry, tvarohové buchty, palačinky a ovocné řezy.
Nesnáší špenát, mořské plody a jitrnici.
Středa: Kristýna Dvořáková (31)

Žije s přítelem v Letňanech v bytě s balkonem. Studovala v Anglii, pracuje jako ředitelka CK zaměřené na
Chorvatsko. Miluje
adrenalinové sporty:
V létě jezdí divokou vodu, má ráda jachting, moře, v zimě hory a lyžování. Občas si zajede na kole, jezdí na bruslích,
běhá. Relaxovat chodí na hodiny jógy.
Často jí saláty s masem, rýžové nudle
na čínský způsob, miluje vepřové koleno s křenem a hořčicí, sushi s lososem,
olivy a kyselé okurky od maminky. Nesnáší vnitřnosti, má alergii na ořechy.
Čtvrtek: Lubomír Pondělíček (32)

Je z Řevničova u Nového Strašecí. Vystudoval poštovní školu a
patnáct let pracuje na
České poště. Je rozvedený a žije s přítelkyní. Má rád tenis, občas
si s přáteli zajde na bowling, o víkendu
vaří. Nejvíc si pochutná na guláši se šesti knedlíky. Nesnáší koprovou omáčku.

Pátek: Petr Beránek (54)

Třicet let je zaměstnancem pohřební služby.
Je vdovec a má dvě dospělé dcery a vnoučata. Petr žije v domě se
zahradou v Kamenných
Žehrovicích.
Baví ho zahradničení a práce na domě.
Občas si zajde do posilovny. V létě rád
sjíždí řeky. S oblibou připravuje maso.
Má rád skoro vše, v jídle není vybíravý.
Nesnáší jen koprovou omáčku.

Česká republika

Pohřebák Petr: Škoda
vařit, vždyť nedojedli
Pořad Prostřeno! v Praze
a středních Čechách
bude bez hádek, taktika
ale zavládne vrchovatě.
ČR | Důchodkyně Anna se s ničím nepáře. Hned v pondělí v pořadu Prostřeno!
na Primě svérázně prohlásí: „Strčit ptáka do rozpálený trouby, to není žádný
umění, to umí každej blbec, ale vrazit
tam buchtu, to je machrovina.“ Jadrná
žena láteří a kleje. „Budete to muset vypípat,“ upozorňuje předem. Do moučníku patří cukr, ale hosté Anny mají
smůlu, „protože jsem tlustá dost,“ říká.
Úterní zábavu u Slováka Petera potáhnou Anna, Kristýna i druhý Petr, takže
řeč nestojí. Hosty však zklame, že na jídelníčku nebudou autentické slovenské
pochoutky.
Sportovkyně Kristýna má ráda lehčí
moderní kuchyni. „Tohle menu by mělo
vyhrát, protože je nejlepší,“ cítí se silná.
Jenže večer se nevyvíjí podle hostitelčiných představ: „Mrkev v salátu je syrová a tvrdá, losos smrdí rybinou.“ Prostě
ve středu se už začíná taktizovat.

Petr (uprostřed) podá v pátek přípitek z pohřební urny. Jak jinak, vždyť už
třicet let pracuje se smrtí.
FOTO | FTV PRIMA
U manažera Lubomíra se ve čtvrtek
každý těší na „pořádný kus flákoty“.
Beef stroganoff zklame Petera, ocení ho
Kristýna, ale pro Petra a Annu je pravé
svíčkové do omáčky s příchutí okurek
škoda, více by ocenili biftek.
Pohřebák Petr vsadí v pátek na svůj
černý humor a plněnou kachnu. Přípitek
podá stylově v urně. „Umím pár jídel
a ta točím dokola,“ zhodnotí své kulinář-

ské zkušenosti. Vsadí na játrovou paštiku, pórkovou polévku, pečenou kachnu
i na větrník. Podle Anny je paštika tragédie, podle Petera je nedochucená. Zato
pórkovou „vystřihne“ perfektní. „Stejně nedojedli, škoda pro ně vařit,“ povzdechne si zpocený a zmožený hostitel
Petr. Kdo vyhraje 50 tisíc korun? Sledujte Prostřeno! na Primě každý všední
den od 17.50 hodin.
(idub)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z PRAHY A STŘEDNÍCH ČECH
Škeble v troubě
Falešné mušle by byly dobré například i
z telecí pečeně, v receptu využijeme
zbytky masa, třeba od oběda.
Ingredience: 2 až 3 lžíce mletého vařeného (nebo pečeného) kuřecího masa,
1 lžíce bešamelu, petrželka nebo pažitka, citronová šťáva, citronová kůra, sůl,
pepř, špetka muškátového květu nebo
oříšku, máslo, troška vývaru (na zředění), formičky (buď pravé mušle nebo koketky). Postup: Petrželku nebo pažitku
nakrájíme nadrobno, maso a další suroviny smícháme na kaši, popřípadě zředíme vývarem, jestli je třeba. Vzniklou
hmotou kromě másla naplníme nahusto
formičky (ideálně velké mušle) vymazané tukem, navrch položíme kousek másla a dáme zapéct do trouby, až povrch
zezlátne.

Kuřecí špalíčky v anglické slanině se
šťouchanými brambory

Ingredience: 750 g vykostěných kuřecích stehenních řízků, 200 g plátků anglické slaniny, 500 ml smetany, 1 kg
brambor, ořech másla, jarní cibulka,
sůl, pepř. Postup: Kuřecí stehenní řízky osolíme a opepříme. Každý řízek zabalíme jako malou roládu do dlouhého
plátku slaniny a vložíme do zapékací
mísy. Takto postupujeme se všemi kousky masa. Následně celé zalijeme dostatečným množstvím smetany, aby maso
bylo do poloviny ponořené, a dáme péct
do trouby. Oloupeme si brambory a nakrájíme je na drobné kostky. Dáme vařit do osolené vody. Až budou brambory uvařené, slijeme a necháme odpařit.
Do brambor přidáme trochu másla
a rozšťoucháme je. Na závěr přidáme do
brambor najemno nasekanou jarní cibulku a listovou petržel.

Domácí šátečky
Podobný recept připraví v pondělí také
paní Anna, mladý hostitel Luboš ale
svůj dezert více nazdobí.
Ingredience: 600 g listového těsta, 2 jablka, 1 skořicový cukr, 1 hrst rozinek,
mandlí a vlašských ořechů, 1 hrnek
rumu, domácí meruňkový džem, 1 vejce, čokoláda na vaření. Postup: Listové
těsto rozválíme na třímilimetrovou
tloušťku, vykrajovátkem vykrojíme kolečka o průměru 8 cm. Jablka oloupeme, nastrouháme, přidáme skořicový
cukr, rozinky (mohou být dopředu namočené v rumu), nadrcené mandle a ořechy. Vytvořenou směs promícháme. Do
poloviny vykrojených koleček vkládáme připravenou směs. Do druhé poloviny vkládáme meruňkový džem. Okraje
spojíme a šátečky pomažeme rozšlehaným vejcem. Pečeme 20 minut na
200 °C. Hotové šátečky namáčíme do
rozehřáté čokolády.
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Při plese na emancipaci zapomeňte
Odborník na vizáž a styling oblečení Petr Lukeš vysvětluje, jaká pravidla dodržovat při přípravě na bál

Čtěte pozorně pozvánku,
ať víte, co hostitel žádá
„Při volbě oblečení bychom se v první
řadě měli řídit tím, co po nás žádá hostitel. Co se týče šatů pro dámy, na pozvánce bychom se měli dopátrat, zda se na
události vůbec vyžadují takzvané velké
večerní. Na většině akcí by měl být dopředu stanovený nějaký dress code. Jsou
dvě možnosti. První je doslovná, kdy na
pozvánce stojí, že se vyžaduje například
černý oblek. V druhém případě, který je
klasičtější, se používají anglické zkratky
jako black tie nebo white tie, které určují, co se od nás čeká za oblečení.“

Feminismus nechte
stranou, styl udává muž
„Přes všechnu emancipaci určuje to, co
si na ples vezme žena, oblečení muže. To
je prioritní a od něj se odvozují šaty partnerky. Jedno z nejčastějších faux pas je,
pokud je pár nevyvážený. Stává se, a je
to špatně, že jeden z páru je výborně slavnostně oblečený a na tom druhém je evidentní, že na ples zkrátka musel.“

Na béžové sako a černou
košili zapomeňte
„Na večerní příležitosti patří světlá košile,
a tou nejlepší volbou je bílá, která působí
nejformálněji. Pokud bychom se chtěli od
bílé odklonit, v úvahu připadá ještě velmi
světlounce růžová nebo modrá. Co se týče
obleku, nemusí být nutně černý, ale měl
by být tmavý. Například tmavě modrá
varianta je zcela v pořádku.“

Petr Lukeš
prezident
Asociace
vizážistů
a stylistů ČR

Hodinky, byť sebevíc
drahé, si s sebou neberte
„Na velkých slavnostních událostech
není vhodné mít na ruce hodinky. Platí
to jak pro dámy, tak i pro pány. Ačkoli
máme krásné stylové hodinky a spolu
s naším oblečením vypadají jako pěkný
doplněk, na plese bychom měli dávat najevo, že čas neřešíme. Jediné hodinky,
které by byly v pořádku, jsou kapesní,
jež zůstávají schované.“

motivem budou odhalené nohy, nehodí
se doplňovat ho ještě výrazným výstřihem. Vše je o vyváženosti a přiměřenosti. Hranice mezi tím být sexy a být, řekněme, už příliš sexy, je velice tenká.“

Vězte, že není polobotka
jako polobotka
„Pokud jsme dáma z vyšších kruhů, je to
jasné. Obujeme uzavřené boty a nebudeme mít holé nohy. Takto striktně formální pravidla se ale týkají jen malého počtu
žen, takže většinou je naprosto v pořádku, pokud zvolí střevíce s otevřen o u

špičkou bez punčoch. Pokud jde o pánskou obuv volba, je naprosto jednoznačná. Na klasický ples patří černé nelakované oxfordky. Nikoli libovolné polobotky.
Pokud se ale na události vyžaduje smoking nebo frak, situaci to trošku mění,
protože už by
obuv mohla
být lakovaná.“

Můžete vyrazit i single,
dnes už to není faux pas
„Přijít na ples bez doprovodu se už dnes
nepovažuje za faux pas. Samozřejmě záleží na míře formálnosti akce, ale v případě klasického plesu už nejde o nic nepřípustného, pokud dorazíme bez partnera.“

ILUSTR. FOTO | MAFRA
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Odhalujte se s rozvahou,
hranice vkusu je tenká
„Na plese si určitě dámy mohou dovolit
něco ze sebe ukázat, ale měly by si vybrat pouze jeden motiv. Pokud se rozhodne žena pro hluboce dekoltované
šaty, už by to neměla přehánět s velikostí rozparku. Pokud se naopak rozhodne
postavit svůj styl na tom, že ústředním

V kůži Cimrmana. Vynálezce přišel o sto milionů
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Vynalezl jsem telefon, říká nadšený
Cimrman, když vezme za kliku dveří patentního úřadu v Londýně. Nemá ale štěstí.
„Teď. Teď, teď tu byl. Museli jste se potkat,
nějaký Graham Bell,“ odpovídá úředník.
Zní to neuvěřitelně, ale komická scéna z filmu Jára Cimrman ležící, spící z roku 1983
se v reálném životě opravdu stala. A také
šlo o telefon. V roce 1876 si jako první nechal tento přístroj patentovat vynálezce
Graham Bell, na úřadě jen o několik minut
předběhl nikoliv Cimrmana, ale Elishu
Graye (na snímku), technika z Chicaga.
Bell se sice s Grayem nepotkal na schodech patentního úřadu, každopádně i zde

hrály roli pouhé desítky minut. Jedna verze
příběhu říká, že Bell se vydal v pondělí
14. února 1876 na patentní úřad ve Washingtonu, kde svůj vynález zaregistroval.
O dvě hodiny později, krátce po poledni,
dorazil na úřad jiný vynálezce – Elisha
Gray, a to s velice podobným přístrojem,

který nazval „elektroharmonický telegraf“.
Byl ale až druhý. Podle jiné, zejména
Grayem prosazované teorie, to byl ovšem
on, kdo dorazil na úřad jako první. A to
hned v pondělí ráno, těsně po otvírací době.
Jeho žádost byla ale uložena na dno desek.
Jako první pak byla vyřízena a zaregistrována žádost Bellova, přestože dorazil později.
Kdo byl první, musel rozhodnout až
soud. Významným faktorem bylo, že poplatek za registrování vynálezu zaplatil
nejdříve Bell, přesněji jeho právník, který
na úřad vynález nesl. Grayův právník zaplatil až později. Soud tak dal za pravdu Bellovi a počátkem března byl jeho telefon pod
číslem 174465 zaregistrován. Další soudy
se ale táhly následujících dvacet let, skončily až Grayovou smrtí. Bylo se o co soudit.
Licenční poplatky za prvních dvacet let po-

užívání přístrojů vynesly Bellovi 100 milionů dolarů a patent se stal nejvýnosnějším
v historii.
(jos)
Těsně předtím, než došlo ke kuriózní
náhodě na patentním úřadu, musel Bell
a jeho asistent Watson svůj vynález
vyzkoušet. V lednu 1876 tak dvojice vědců
dala sluchátko na půdu, mluvítko telefonu
si pak Bell postavil na svůj stůl v přízemí.
Zničenonic do sluchátka řekl: „Pane
Watsone, prosím, přijďte sem, potřebuji vás
tady!“ Byly to první věty pronesené do
telefonu. Bell si polil kalhoty kyselinou a
potřeboval pomoc. Za okamžik Bell slyšel
dupot po schodech řítícího se asistenta:
„Slyšel jsem vás! Funguje to!“
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Ústecký kraj

Chyby ústeckých restaurací?
Jejich trefné komentáře
sleduje na sociální síti
pravidelně přes 9 tisíc
lidí. Provozovatelé
restaurací v Ústí a okolí
je buď nenávidí, nebo
mají rádi. „Kvalita jídla
se moc nelepší,“ shodují
se tvůrci stránek Kde
(ne)jíst nad Labem.

Co také hodnotili

Domeček: Kuřecí gordon blue se
šťouchaným bramborem
a mátovými tzatziky, 95 Kč
S Domečkem jsme většinou
spokojeni, o to více bylo
nepochopitelné, že jsme dostali
napůl syrové kuřecí. Že restaurace
v centru města, která jindy nabízí
šneky, slávky a podobné
delikatesy, pokazí tak primitivní
věc a nazve to „gordon blue“
namísto „cordon bleu“, to
nechápeme. To tam v ten den vařil
něčí šestiletý synovec?

VLADIMÍR MAYER
ÚSTÍ NAD LABEM | Už téměř čtyři
roky bedlivě sleduje restaurace v Ústí
nad Labem a okolí skupinka kamarádů,
kteří své postřehy a zkušenosti dávají
na facebookovou stránku Kde (ne)jíst
nad Labem. „Děláme to anonymně, aby
restauratéři neměli tendenci ovlivňovat
výsledek,“ říká Karel. Právě z důvodu
anonymity nebudeme ani my zveřejňovat pravá jména administrátorů stránky,
která vznikla poté, co parta přátel zašla
společně na oběd a zjistila, že si vybrala
hodně špatnou restauraci.
„Říkali jsme si, že kdybychom měli
předběžně možnost si někde přečíst,
jaké to tam je, tak bychom šli jinam. Proto jsme takovou stránku založili. Chceme se podělit o své dobré i špatné zkušenosti s různými restauracemi a hospodami v Ústí a potažmo po celém Ústeckém kraji,“ doplnila Táňa.
Kromě Karla a Táni se do našeho rozhovoru vložili ještě další dva administrátoři stránek Simona a Lukáš.
Kolik se vás na plnění stránky podílí
a jaké máte profese? Je někdo mezi
vámi, který pracuje v gastronomii?
Karel: Pevné jádro adminů tvoří 5 lidí.
Dohromady nás je ale až 10. Dneska už
mezi námi není žádný profesionál aktivní v oboru, avšak jedna naše adminka
působila léta jako manažerka jednoho
ústeckého podniku. Jiný admin vlastnil
během posledních pár let pár restaurací
v Ústí. Další si přivezl zkušenosti z oboru ze zahraničí. Všechny nás ale spojuje
vášeň pro dobré jídlo, stejně tak jako několikaleté amatérské vaření doma a experimentování s novými recepty.
Fungujete již téměř čtyři roky - kolik ústeckých restaurací jste za tu
dobu navštívili? Lépe řečeno ohodnotili, protože někdy si od nich necháváte jídlo jen dovézt.
Karel: Dostávám se na počet přes 60
v Ústí, plus několik v Litoměřicích, Lovosicích a Teplicích.
Je vidět za ty roky nějaký posun?
Zlepšují se ústecké restaurace,
nebo stagnují?

Kvalitních restaurací v krajském městě moc nenajdete.
Simona: Obecně neregistruji žádné
zlepšení, buď restaurace je tak špatná,
že ukončí svou činnost (například Mlsný Kocour) nebo si drží svou úroveň v některých případech je to dobře a v některých případech je to zase špatně.
Táňa: Zlepšení se nekoná. Buď se restaurace při naší návštěvě už zmítá
v předsmrtné agonii a naší recenzí jen
potvrdíme neodvratný konec, nebo je restaurace na jisté úrovni, kterou naší recenzí jen ukážeme členům naší skupiny
a zvýšíme tak její návštěvnost.
Lukáš: Je to spíš takové kolísavé. Je
možná znát, že nejsme ani lázeňské ani
historicky kulturně vyhledávané město,
a tak absence zahraničních hostů netlačí restauratéry do špičkové kvality.
Jaké chyby se v ústeckých restauracích nejvíce opakují?
Karel: Věc, která se tu často opakuje, je
tendence servírovat obrovské porce, často s dvojí přílohou. Je to ale částečně
vina i samotných strávníků, protože
mnozí z nich stále považují, že dobrou
restauraci dělá hodně jídla.
Táňa: Někdy při pohledu do jídelních
lístků nabývám dojmu, že je zde centrální kuchyň na hotovky, která jen rozváží
jídlo po všech restauracích. Už mnohokrát jsem si všimla, že ve stejný den má
10 restaurací halušky nebo cmundu.

U Pivína: Pizza Herkul, 185 Kč.
U Pivína, to je tam, kde jedna pizza
váží kilo a půl a tím, jak je všechno
zasypané eidamem, nejsou
ingredience ani vidět, ani cítit. Je
smutné, že v dnešní době stále
převažuje kvantita nad kvalitou.
ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA

Dalším nešvarem je, že si nedokážou
udržet čistotu, důležitý je detailní úklid.
I čistá sociální zařízení dělají restauraci.
Lukáš: UHO (univerzální hnědá omáčka) je stále oblíbená, spolu s nimi fritézy plné přepáleného tuku. Vaří se vývary a polévky, které se nepotkaly s masem, a v nich zmrazená zelenina.
Je nějaká opakující se „věc“, která
je typická pro restaurace v Ústí?
Čím byste je charakterizovali?
Karel: Všeobecný směr je tu stále dost
konzervativní a 70 až 80 % všeho, co se
tu uvaří, je omáčka (nebo špenát)
s knedlíkem. Další věc, kterou chci zmínit je flexibilita, resp. její absence. Letos v létě jsme se vsadili a na vlastní
kůži jsme vyzkoušeli, jaké to je nejíst
maso. Dva měsíce se dva z nás stali vegetariány. Snad jen 2-3 podniky z cca
50 myslí i na ty, co nejí všechno.
Lukáš: Možná zde postrádáme krajové
speciality. Zatímco o pár kilometrů dál
Němci křísí krušnohorské tradice, tady
se nám ta historie trochu vytrácí.
Kolik je v Ústí skvělých restaurací?
A které a proč to jsou?
Karel: Utopii založil kuchař s praxí
z Dánska. Nabízí sice klasická jídla , ale
vsadili na čerstvost a sezonní potraviny.
Kocanda je fantastická česko-česká re-

staurace s velkým R, kde je vidět, že kuchaři mají prostor se realizovat a jídlo
vypiplat. Domeček je skvělá restaurace.
Michelangelo je povedená italská restaurace. Pár věcí jsme jim ještě neodpustili, jako třeba smetanu v omáčce carbonara, ale snad nikdo jiný v Ústí nepřipravuje svoji vlastní domácí pastu. Nemůžeme zapomenout na asi nejlepší pizzu v Ústí, od Pizza-Pazza, kde úřaduje
rodilý Ital.
Lukáš: Za zmínku ještě stojí i Mediterrano, najdou se dobří kuchaři i v Clarionu. Na Větruši máme specialistu pana
Lukáše Uhra, ale od těchto bohatě vybavených hotelů čekáme občas víc než
rychlovky z konvektomatů.
Dostali jste někdy zkažené nebo zcela nepoživatelné jídlo?
Simona: Zkažené jsem dostala před
lety v „restauraci“ Brooklyn - byla to
pizza.
Karel: Všechno je poživatelné, ale některé věci jen jednou v životě. (smích)
Za zmínku ovšem stojí všechny vysušené, zvětralé, okoralé, načichlé suroviny
z předchozích dní, co hospodští zamíchají do jídel s nadějí, že nikdo nic nepozná.
Táňa: Indická Taj Mahal. Jídlo na chuť
moc dobré, ale výsledek byl cca měsíční střevní potíže s bolestmi břicha.

Ústecký kraj

12. února 2016 21

Obří porce a přepálený olej
Často hodnotíte burgery, je to vaše
oblíbené jídlo?
Karel: Burger je velmi primitivní jídlo,
je to v podstatě sekaná v housce po americku. Ale je to tak jednoduché, až je to
zrádné. Já mám burgery rád, je to trochu alchymie, vyvážit jeho obsah tak,
aby při každém soustu vynikla každá ingredience.

servírují už jen „držkovou“. Druhou
anekdotou je, jak jistý restauratér, jenž
dříve provozoval třeba Větruši, nás kontaktoval a byl úplně nadšený naším konceptem. Chtěl po nás, abychom třikrát
do týdne anonymně navštívili každou
jeho restauraci a podali mu hlášení
o personálu, o vaření atp. Samozřejmě
jsme slušně odmítli.

Co říkáte na různé mezinárodní restaurace v Ústí - je tu mongolská,
italská, mexická, indická atd. Jaké
s nimi máte zkušenosti?
Karel: Jsou mezinárodní a „mezinárodní“. Itálii dělá snad každá druhá restaurace a bohužel každá druhá restaurace ji
také przní. Je to zhruba o tom, že pokud
ta mezinárodní jídla připravuje cizinec,
pak je to většinou vynikající, byť nedoceněné. Mám teď na mysli třeba mongolskou Bolor či persko-afghánskou
Arianu. Z vlastních zkušeností s touto
kuchyní ze zahraničí můžu říct, že ty
naše ústecké jsou opravdu věrohodné.
Táňa: V tomto případě je diverzita vítána.
Lukáš: Máme tu spoustu „Italů, Španělů a Mexičanů“, kteří znají svou zemi

Kolikrát už ani do restaurací nechodíte a necháte si jídlo dovézt - jak
funguje v Ústí služba DámeJídlo?
Simona: Fungují na výbornou a jejich
služby rádi využíváme. Postupně jejich
nabídka restaurací se rozrůstá.
Karel: Přesně. Pamatuji, když tam byly
snad jen tři restaurace. DámeJídlo funguje v Ústí už jako dobře promazaný
stroj. Teď se v jejich nabídce objevil dokonce McDonald's a KFC, to je možná
v Evropě premiéra. Rozvozy jídla od
McDonald's existují snad jen v Asii
a potom v americkém Manhattanu.
Je však třeba brát ohled na to, co si
domů objednáváte a počítat s dobou rozvozu minimálně 40 minut. Například nějaký sendvič z onoho fast foodu bude
po čekací době vypadat dost nevábně.
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Čtveřice administrátorů stránek Kde (ne)jíst nad Labem, které sleduje přes
9 tisíc lidí, si přála zůstat v anonymitě, aby je restauratéři nemohli ovlivnit.
jen z vyprávění. Pomalu bychom si
mohli myslet, že originál tu máme jen
vietnamská bistra, ale naštěstí se objevují vlaštovky, jako perská a mongolská
restaurace, a v Neštěmicích vám upeče
výbornou pizzu na dřevě italský Marcello. Myslím, že by některým našim restaurátorům víc slušela ta naše klasická
česká kuchyň.
Už se vás snažila nějaká restaurace
„uplatit“, abyste o ní psali dobře?

Karel: Ne, vlastně opak se jednou stal.
Dva roky zpátky nás napadlo ke stránce
na Facebooku nabídnout i webové stránky knnl.cz. Jeden náš kamarád nám je
udělal a doménu napsal na sebe. Nějaký
majitel restaurace si pak vyhledal, na
koho ta doména je napsaná, a náš webmaster později dostal vzkaz, že jeho
jméno, fotka a osobní údaje byly rozeslány do všech ústeckých restaurací spolu se žalováníčkem, že to on provozuje
naši stránku a ať se těší, jak mu všude na-
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www.5plus2.cz

Tajenka: Láska ho způsobuje.

Nové vydání Téma: Skrytá
pravda o obezitě dětí

Týdeník 5plus2 dál roste
a má nejvíce čtenářů

ČR | S přebytečnými kily bojuje každé
čtvrté české dítě. A přibývá těch obézních. Přitom jeden kilogram nadváhy dítěte u nás má svůj přesný ekonomický
odraz – stojí až 3 000 korun.
„Nemá to ani nic společného se zdravými nebo nezdravými potravinami.
Jde o množství energie, kterou musíte
do sebe dostat. Například tři kila mrkve
představují dvojnásobek energie, než je
v tabulce kvalitní čokolády,“ tvrdí v no-

ČR | Týdeník 5plus2 jede! Podle posledního výzkumu čtenosti Media projekt zaznamenal největší meziroční nárůst mezi všemi časopisy na českém
trhu – konkrétně o 17 %. Každé vydání 5plus2 tak má 964 000 čtenářů.
„Vědomí, že 5plus2 baví tak ohromný počet lidí, je ta největší odměna.
Velké poděkování patří čtenářům, věřím, že spolu v dohledné době oslavíme magický milion,“ říká šéfredaktor
týdeníku 5plus2 Petr Škarda.

„

s výživáři, protože ti pochopitelně prosazují zdravější potraviny,“ dodává.
Co mají děti jíst? A jak vše ovlivňuje genetika rodičů? Více se dozvíte
v pátečním týdeníku Téma.
(lč)

Obezitologie
se nezabývá
jen kvalitou potravin,
tam je v podstatě jedno,
co jíte, rozhodující je,
kolik toho sníte.
A všeho moc škodí.
vém vydání týdeníku Téma Zlatko Marinov, vedoucí lékař dětské obezitologické ambulance FN Motol. „Obezitologie
se nezabývá jen kvalitou potravin, tam
je v podstatě jedno, co jíte, rozhodující
je, kolik toho sníte. A všeho moc škodí.
Můžeme se tím dostat do kontroverzí

964
Nové vydání týdeníku Téma zakoupíte v novinových stáncích za
25 korun. Můžete však vyzkoušet
měsíční zvýhodněné digitální předplatné. Veškeré podrobnosti zjistíte na: www.etema.cz.

tisíce čtenářů má
každé vydání
týdeníku 5plus2

Aktuální výsledky národního výzkumu čtenosti za 2. pololetí 2015 ukázaly, že se daří i dalším titulům z mediální skupiny Mafra, která kromě týdeníku 5plus2 vydává například
MF DNES, Lidové noviny, časopis
Téma nebo gratis deník Metro.
Nejčtenější
seriózní
deník
MF DNES čte každý den průměrně
636 tisíc lidí. Pozici absolutně nejčtenějšího deníku bez rozdílu zaměření
dosahuje MF DNES v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Oblíbenost týdeníku 5plus2 každým vydáním roste. Čtenáři jej
dostávají v pátek.
FOTO | MAFRA
„Jsem rád, že i navzdory celkově
klesajícímu trendu v oblasti printu
nám čtenáři dávají jasně najevo, že
naše noviny číst chtějí,“ těší šéfredaktora MF DNES Jaroslava Plesla.
Pozici nejčtenějších titulů ve svých
kategoriích si zachovaly i magazíny
MF DNES. Vyšší čtenost ve srovnání s
daty za předchozí období zaznamenaly
pondělní Ona Dnes (508 tisíc čtenářů),
středeční DOMA DNES (369 tisíc) i páteční Rodina DNES (212 tisíc). (red)
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Nevymlouvejte se, že nemáte peníze na nový kotel. Dnes už ano!
Využijte dotaci až 127 500 Kč

Jak tvrdí klasik, místo na Zemi máme na nějakou dobu pronajaté, měli bychom ho zvelebovat
a předávat našim potomkům v tom nejlepším stavu.
Česká republika se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším. V období topné sezóny uniká
do vzduchu ze zastaralých uhelných kotlů mnoho zdraví škodlivých látek. Donedávna se tvrdilo,
že za zhoršenou kvalitu ovzduší během zimy mohou velké výrobní podniky. Pravdou dnes ale je,
že ve velké míře se na kvalitě ovzduší podle posledních studií podílejí právě domácnosti. Kotlů,
které potřebují vyměnit, je jen v České republice více než 350 tisíc. Ministr životního prostředí
Richard Brabec uvádí: „V ČR se lokální topeniště na celkovém znečištění ovzduší polétavým
prachem podílejí celými 38 %. Toto číslo je pro mě naprosto neakceptovatelné. V Evropské unii
se nám na jaře roku 2015 podařilo získat 9 miliard korun z evropských fondů, které budou
mít možnost úplně poprvé využít přímo občané, a to na výměnu starých neekologických
kotlů za moderní nízkoemisní na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo
nebo plynový kotel. Naším cílem je do roku 2020 vyměnit 80 až 100 tisíc kotlů po celé České
republice. Prostředky Ministerstvo životního prostředí převede na krajské úřady, kam si pro dotace
na nové kotle budou chodit přímo občané.“ Systém vyplácení dotací si kraje nastaví tak, aby celá
administrativa byla k občanům co nejvstřícnější a nejjednodušší.
O jakou částku se jedná? Již dnes je možné zažádat na příslušných krajských úřadech
o dotaci na nový kotel až ve výši 127 500 Kč. Některé kraje pak mohou podpořit žadatele ještě
dalšími procenty, která jim usnadní nákup nového zařízení. Dotace bude vždy odstupňována
podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu či tepelné
čerpadlo je nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými
limity znečištění ovzduší mají navíc 5% bonus, jak již bylo uvedeno). Pokud dům nesplňuje
požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat také takzvaná
mikro energetická opatření, případně provést zateplení z programu Nová zelená úsporám.
Pokud jste tedy dosud kotel neměnili, protože na něj v rodinné kase nezbývalo, máte příležitost
využít program Ministerstva životního prostředí, který uleví vaší peněžence a umožní vašim
blízkým volně dýchat. A to už stojí za trochu zamyšlení, vždyť zdraví vaše a vašich nejbližších
by mělo být na prvním místě. Pokud se kolem vás najdou škarohlídi, kteří budou program
považovat za komplikovaný, spočítejte jim, že výměnou starého kotle za nový ušetří až 6 000
korun ročně za palivo. Navíc: V roce 2022 budou muset být vyměněny všechny kotle 1. a 2. třídy,
ale už vám na to nikdo nepřispěje. Tak se rozhodněte správně!
Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla (kotlíková dotace) byl vyhlášen v Ústeckém
kraji v prosinci 2015 a žádosti budou přijímány od 25. 1. 2016 do 31. 3. 2016.
Podrobné informace najdete na www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace
případně www.sfzp.cz/kotlikovedotace nebo na infolince 800 260 500.
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Přijme do pracovního poměru s nástupem IHNED

řIDIčE A řIDIčky AutoBusů
pro oblast Louny, Litvínov, Libochovice, Mšené-Lázně, Lovosice,
Litoměřice, Dubá, Roudnice nad Labem, Horní Beřkovice
Požadujeme 




Nabízíme

ŘP sk. D
Profesní průkaz
Kartu do DGT
Zdravotní způsobilost
Průměrnou mzdu více než 22.000 Kč
+ diety 2.000 Kč
 Moivační složku za PHM
 Beneity
- Úhrada pojistky z výkonu povolání
- ZDARMA chytrý mobilní telefon + sim karta
s hrazeným tarifem vč. internetu
- Cestování iremními autobusy ZDARMA
- Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
- Firemní půjčka

„Možnost získání řidičského průkazu ZDARMA“
kontaktujte nás
na tel.: 567 121 244 nebo
personalni@icomtransport.cz
www.modra-vlna.cz

Chomutovsko, Lounsko a Žatecko

Středohoří hostí
bláznivý závod
LOUNSKO | V kopcích Českého středohoří bude o víkendu zuřit lítý boj.
O body, kilometry i vteřiny, ale hlavně
o překonání sebe sama. Několik desítek
lidí se zde utká ve druhém ročníku 24hodinového orientačního závodu VokoBer(g). Závodníci musejí během jediného dne zdolat několik vrcholů, loňský
ročník je zavedl i na kopce na dohled
lounskému regionu.
Do Českého středohoří vyběhnou
pouze dvojice. „Prvořadá pro celý
závod je bezpečnost. Proto vyrážejí do
terénu dvojice. K povinné výbavě navíc
patří alumatka, čelovka a nabitý telefon,“ vysvětluje organizátor akce Martin Richter z klubu SPONA Teplice
s tím, že závodníci obdrží i cedulku
s kontakty, na které mohou volat v případě komplikací.
Cílem závodu je navštívit během 24
hodin co nejvíce z 21 kontrolních míst
v Českém středohoří, přičemž za každou návštěvu obdrží dvojice body. Před
závodem však budou znát jediné kontrolní místo - Milešovku, kterou mohou
zdolat hned pěti bodově ohodnocenými

Jediné místo, které závodníci znají
dopředu, je Milešovka. FOTO | ARCHIV
směry. Polohu ostatních kontrolních
míst se závodníci dozvědí až po startu.
„Nikdo neví dopředu, jak bude trať
vypadat,“ upozorňuje organizátor. Stejně jako v prvním ročníku budou muset
dvojice navštívit nejméně sedm kontrolních míst, jinak nebudou klasifikovány.
Závodníci budou v sobotu v 10 hodin
vyrážet z teplického hradu Doubravka,
kde budou mít zázemí. Na každém kontrolním místě se navzájem vyfotí, snímky po návratu poslouží coby důkaz, že
místo navštívili. Vyhlášení výsledků
proběhne v neděli v 11 hodin na
Doubravce. Loni závod nedokončilo kolem 20 procent dvojic.
(dv)
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volejte
zdarma

nabídka
únor / březen 2016

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

kupte 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 volných minut
do všech sítí
1. nákup produktů v akci
2. 10 min. do všech sítí zdarma
3. prodl
prodloužení platnosti kreditu o 7 dní
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účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.2.2016 do 31.3.2016 ve
vybraných prodejnách sítě coop. dostupnost zobrazeného zboží z
nabídky se může na jednotlivých prodejnách coop odlišovat.
* více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz
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platí pro zákazníky coop mobil.
pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu coop mobil nebo pošlete sms na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (např.: coop 01022016 12345)
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Nebaví vás stále
dobíjet kredit?
Pořiďte si nový tarif
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