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Kaple vydala tajemství

Archeologové našli několik částí relikviáře sv. Maura a řadu dalších předmětů
JANA PLECHATÁ
BEČOV NAD TEPLOU | Hradní kapli
na Bečově, kde byl ukrytý legendární relikviář sv. Maura, opět podrobně zkoumali archeologové. Podařilo se jim najít
řadu předmětů, včetně patnácti ozdob z
relikviáře. Kapli Navštívení Panny Marie zkoumali měsíc za pomoci detektorů, geometrického zaměřování nebo ručního prosévání zeminy do hloubky dvaceti centimetrů.
Nálezy čekají do konce roku na další
expertizy. „Je to první výzkum, který
měl podmínky odborného charakteru archeologického průzkumu. Potvrdil, že
relikviář byl uložen v této části kaple, a
to do míst, kde se nacházely starší středověké pohřby,“ uvedl vedoucí výzkumu Filip Prekop z Národního památkového ústavu v Lokti.
Beufortové, kteří relikviář pod podlahu kaple ukryli, podle něj ani nemohli
najít jiné místo. Ve zbylých částech se
totiž nachází skalní podloží.
„Potvrdili jsme, že se zde stále nacházely fragmenty jak samotné konstrukce
relikviáře, tak pravděpodobně i z obsahu. Jejich vyhodnocení nás teprve
čeká,“ uvedl Filip Prekop. Mezi nálezy
je například pět lilií a několik spirálek.
Jejich jádro tvoří měkký pozlacený plíšek.
Relikviář objevili kriminalisté pod vedením Františka Maryšky 5. listopadu
1985. „Zjištění archeologického průzkumu pro nás bylo velmi zajímavé, neboť

Příští vydání
28. července
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
týdeník 5plus2 si podobně jako řada
z vás vybere prázdninovou pauzu.
Další vydání tak najdete ve stojanech
za 14 dní. Kdo si chce zkrátit čekání,
může navštívit naše webové stránky
5plus2.cz, kde pro vás připravíme
speciální letní číslo. Redakce 5plus2

Filip Prekop, vedoucího archeologického výzkumu, v kapli, kterou odborníci
měsíc podrobně zkoumali.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF
se ukázalo, že práce kriminalistů byla
98procentní, že tam přeci jen některé artefakty z relikviáře ještě zůstaly,“ zmínil kastelán Tomáš Wizovský.
Kromě toho jsou pro badatele zajímavé také kosterní nálezy v podlaze kaple.
Předpokládají, že patří významnému
šlechtickému rodu ze 14. a 15. století,
který hrad stavěl. Jedná se o Hrabišice,
pány z Oseka a Rýzmburka. Podle Filipa Prekopa s nimi ovšem někdo manipuloval. „Nevíme, jak vypadaly primární
pohřby. Našli jsme schránku, která dru-

hotně shromažďovala hlavní kosti, a ta
postrádala jakékoli fragmenty lebky
nebo zubů. Lebky mohly mít jinou hodnotu pro osoby, které s nimi manipulovaly,“ řekl. Tento nález označil za jedno z největších překvapení výzkumu.
Kromě toho našli archeologové také
různé textilie, středověkou keramiku či
etiketu, která zřejmě souvisí s bečovským tekutým pokladem – tedy unikátní sbírce vín. Etiketa přitom nese o dvacet let staří označení, než se u nejstarších kusů doposud uvádělo.

SLAVNÍ CHALUPÁŘI

Děsivé tajemství chaty
Miloše Kopeckého: muž v ní
zmasakroval svou rodinu ...str. 6
BIOLOGICKÁ REVOLUCE

Čeští vědci odhalují v Brně
tajemství zákeřné leukémie.
Umí číst v DNA
...str. 10 a 11
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Autobusy mají
wi-fi zadarmo
Cestující mohou za jízdy surfovat na internetu
PETR TOMAN
KARLOVY VARY | První tři autobusy
karlovarské městské hromadné dopravy
nabízejí bezplatné připojení k síti wi-fi.
Cestující tak mohou bez problému zadarmo surfovat po internetu.
„Rozhodli jsme se nabídnout cestujícím další možnost, která jim zpříjemní
jízdu našimi autobusy. Každý se tak
může v průběhu cesty bezplatně připojit
k wi-fi síti, a využívat tak možnosti internetu,“ uvedl Lukáš Siřínek, místopředseda představenstva pověřený říze-

ním Dopravního podniku v Karlových
Varech.
Wi-fi nese název DPKV Free Wi-Fi a
vozidla vybavená touto technologií jsou
označena samolepkou.
První tři vozy brázdily ulice Karlových Varů na speciálních festivalových
linkách. Teď jsou tyto vozy nasazeny v
běžném provozu napříč linkami a k internetu se připojí i pravidelní cestující.
„Jsem velmi zvědavý, jaký ohlas budeme mít na tuto službu od našich cestujících. Věřím, že lidé budou reagovat pozitivně. V tom případě pak vybavíme

Autobusy s wi-fi připojením mají vlastní označení.
všechny vozy městské hromadné dopravy touto technologií,“ popřemýšlel o budoucím rozvoji Siřínek.
Dopravní podnik nebude celá akce
stát ani korunu. Vše hradí firma, která
se při připojení uvede krátkým videem
v rámci své propagace.
K podobnému kroku se zatím nepřipojí další velká města v regionu, tedy
Sokolov ani Cheb, kde městskou hro-

FOTO | V. ŠLAUF

madnou dopravu zajišťují Autobusy
Karlovy Vary.
„Bezdrátový internet jsme na palubách našich autobusů nabídli už před deseti lety. Nabízíme ho i v současnosti,
ale jen na dálkových linkách, jako je například cesta do Plzně. Přemýšlíme, zdali by se to na krátkých tratích, což jízda
po městě je, vyplatilo,“ uvedl výkonný
ředitel společnosti Zdeněk Suchan.

Volných kapacit pro seniory bude víc
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
KARLOVY VARY | Domov důchodců
v Karlových Varech - Staré Roli dostaví
firma ze Zlína, která vyhrála výběrové
řízení.
„Cena je 70 milionů korun bez daně,
což je zhruba 10 milionů pod rozpočtovanými náklady,“ řekl primátor Petr
Kulhánek. Kromě přestavby se pustí i
do přístavby budovy, která v současné
době nabízí 21 lůžek.

„Kapacita se zvýší zhruba o 40 lůžek
a současně s přístavbou dojde i na modernizaci stávajících prostor, zejména
stravovacích. To znamená jídelny a kuchyně,“ uvedl primátor.
Vítězná firma se do díla pustí za provozu, který nečeká žádné omezení. Radnice podle primátora klade na společnost velké požadavky spočívající v tom,
aby nerušila klienty domova. Pracovat
má pokud možno přes den, vyvarovat
by se měla pozdních prací a pouštět by
se do nich neměla ani v brzkých ranních
hodinách.

Přestavba s sebou navíc přinese ještě
jedno vylepšení v podobě protipovodňových opatření. Za budovou totiž protéká
řeka Rolava.
„Abychom získali stavební povolení,
museli jsme splnit veškeré požadavky i
na protipovodňová opatření, což je součástí ceny,“ řekl Petr Kulhánek.
Karlovarská radnice zjišťovala poptávku po místech ve starorolském domově důchodců už zhruba před pěti
lety. Řídila se přitom převisem zájemců
v pořadníku.
„Bylo jich něco přes 60. Od toho se

také odvíjely další plány,“ uvedl mluvčí
magistrátu Jan Kopál. Podle něj město
zkoušelo zjistit, zda by nové kapacity
nevytvořili i někteří soukromníci, nakonec vyhrála právě dostavba budovy ve
Staré Roli. Vzhledem k předchozímu zájmu by měla její kapacita stačit.
„Je samozřejmě otázkou, zda to bude
stačit do budoucna. Populace obecně
stárne, Karlovy Vary ještě rychleji než
průměr republiky. Ale pro období několika budoucích let by to mělo uspokojit
alespoň tu nejaktuálnější poptávku,“
řekl Jan Kopál.
(ple)
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Místo tramvají pojedou vlaky
Z karlovarského Doubí do Dvorů po kolejích? Podle smělých plánů magistrátu už za deset let
PETR KOZOHORSKÝ
KARLOVY VARY | Ambiciozní plány
ohledně železniční dopravy má město
Karlovy Vary. V horizontu deseti let
má vzniknout řada nových zastávek a
Ohři má dokonce překonat železniční
most.
Autory koncepční studie nových železničních zastávek v Karlových Varech je sdružení architektů Patrik Kotas,
Lucie Krotilová a Václav Juppa. Ve své
studii rozehrávají možnost využití stávajících tratí pro městskou i příměstskou
dopravu. „Principem by měla být vlaková doprava na kruhové trati kolem města, která dnes chybí,“ uvedl náměstek
karlovarského primátora Michal Riško.
Podle něj jde o střednědobý záměr s horizontem přibližně deseti let. „Z dlouhodobějšího hlediska se do projektu musí
zapojit i Karlovarský kraj,“ vysvětlil náměstek. Do železničního okruhu kolem
krajského města by se vedle Karlových
Varů a kraje ovšem měly zapojit i jiné
organizace. Zvláště Správa železniční
dopravní cesty. „Zjednodušeně řečeno

by správa dodala koleje a my vše to okolo,“ naznačil jednu z možností spolupráce Riško.
Skutečným „majstrštychem“ by ale
bylo nové přemostění řeky Ohře. „Propojka, která by okruh kolem lázeňského
města uzavřela, by měla vzniknout někde v místech Meandru,“ řekl první náměstek Čestmír Bruštík.
V současné době je v Karlových Varech sedm vlakových zastávek. Na městě se hovoří o deseti až dvanácti nových, studie pražských architektů pak
počítá dokonce s patnácti stanicemi, pro
městskou a příměstskou dopravu ovšem
chtějí využít i několika stávajících. Například Karlovy Vary – Dvory či Březová.
„V podstatě se jedná o takzvaný
prvek integrace železniční vlakové dopravy do systému městské hromadné dopravy v Karlových Varech,“ vysvětlují
v úvodu studie její autoři. Projekt počítá
se dvěma trasami, obě by využívaly stávající kolejový svršek. Jedinou zásadní
novinkou by tak bylo výše zmiňované
přemostění Ohře v lokalitě Meandr.

Auta stojí, vlaky jedou, řekli si v Karlových Varech a do systému integrované
dopravy chtějí zapojit i železnici.

• HOTOVOST AŽ DO DOMU
• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY
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a ostatní mléčné výrobky
V minimlékárně v Boru zpracováváme
mléko, které pochází přímo od našich dojnic, a proto ručíme za jeho kvalitu. Prvním
krokem zpracování mléka je pasterizace.

• slevové programy
pro mládež a rodiny s dětmi
Následně z něj tradičním způsobem vyrábíme tvaroh, který je hustý, jemný a pevný,
proto se výborně hodí k přípravě dezertů,
pomazánek i na pečení. Ale hlavně je bohatým zdrojem bílkovin, fosforu a vápníku.

Proto neváhejte a přijeďte ochutnat kvalitu z našeho regionu.

Více informací na www.statekbor.cz
nebo www.facebook.com/statekbor.cz

• přírodní areál v těsné
blízkosti Sokolova
• velké parkoviště
u sjezdu ze silnice D6

největší

venkovní tobogán
a trojSkluzavka v Čr
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Jsem vrba. Za pět minut jízdy
v taxíku znám celý život taxikáře
Byla to velká rodinná premiéra. Na filmovém festivalu
v Karlových Varech představila herečka Anna Šišková
film Špína, který režírovala její dcera Tereza Nvotová.
Pro ni to byl režisérský debut okořeněný faktem, že
zpoza kamery dirigovala svou mámu. „Obdivovala
jsem, jaké mi dávala připomínky, jak to uměla
správně vyhmátnout,“ chválí Anna Šišková svou dceru.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Na rozdíl od mnohých jiných hereček si Anna Šišková přes léto divadelních prázdnin příliš neužije. Muzikál Šíleně smutná princezna, ve kterém má
roli chůvy, se totiž ve Studiu DVA hraje
i v létě. Času na odpočinek tak jedna
z nejpopulárnějších slovenských hereček v Česku moc mít nebude.
Patříte mezi nadšence, kteří rádi jezdí po filmových festivalech. Budete
mít tedy letos čas navštívit aspoň některé?
Kromě karlovarského, kde jsme byli s filmem Špína, pojedeme později možná i
do Káhiry, kde také pořádají velký filmový festival. Už jsem tam jednou byla, jeden muž mě tam chtěl od dcery Terezky
koupit za třicet velbloudů. Myslím, že
teď už mě chtít nebude. Tehdy to bylo
před deseti lety. (smích)
Snímek Špína, který jste zmínila, režírovala právě vaše mladší dcera Tereza
a vy sama jste si v něm zahrála matku
17leté dívky. Jaké to je, když vás na
place režíruje váš potomek?
Je to výborné. V mnohém to ušetří čas,
protože se velmi dobře známe. Musím
říct, že jsem ji obdivovala za to, jaké mi
dávala připomínky. Mohu to posoudit,
protože mám zkušenosti s mnoha režiséry. Díky tomu, že mě opravdu zná, tak
po mně chtěla takové věci, které chce
jen málokdo. Uměla to zkrátka správně
vyhmátnout. Určitě také hrálo roli, že
ona sama je herečka, protože si ji pochvalovali i jiní herci.

Takže to není jen v tom, že si jako pyšná matka pochvalujete své dítě?
Kdepak. Já ji raději před ostatními moc
nechválím, právě proto, aby to tak nevypadalo. Vůbec to nevadí, protože ji teď
chválila spousta lidí a každý mi k ní gratuluje. To je výborné, když vám gratulují k dceři. Moc se mi to líbí. Nejdřív mi
všichni blahopřáli, když se narodila
a teď je to tu zase. (smích)
A co další cestovatelské plány?
Mám takový oblíbený ostrov v Chorvatsku, kam se moc ráda vracím, takže se
tam vydám i letos. Potom možná poletíme s Terezkou do New Yorku. Má tam
nějaké pracovní záležitosti a také přítele, takže se vypravíme i za ním.

věk, kterému se ostatní rádi svěřují?
Taková, řekněme, vrba?
Vlastně jsem přesně ten typ. Lidé se začínají svěřovat dokonce velmi rychle.
Za pět minut jízdy v taxíku znám celý život taxikáře. Je to až neuvěřitelné. Ráda
poslouchám lidi a jejich příběhy, a tím,
že se jich i ptám, tak se ještě víc rozpovídají. Někdy je toho až opravdu hodně.
Neobtěžuje to spíš člověka, když na
něj cizí lidé valí své životní historie?
Vlastně asi neexistuje nic zajímavějšího
než skutečné lidské příběhy. Alespoň
pro mě. Když například točím, občas se-

dím dlouhou dobu v maskérně. Než
abych si s maskérkou povídala o nových kosmetických produktech nebo někoho probírala, to se jí raději zeptám,
jak žije, co ji trápí… To je vždycky daleko lepší debata než o hloupostech.
To budete v maskérně i taxících asi
celkem oblíbená…
Asi ano. (smích)
Veřejnost zná dobře nejen vás, ale
také vaše dvě dcery. O Tereze jsme už
mluvily. Starší Dorota se před časem
po dlouhé době vrátila ze zahraničí
zpět na Slovensko. To vás musí těšit,
mít ji opět na blízku.
Teď mám vlastně nablízku obě dcery.
Dorotka žije v Bratislavě a Terezka
v Praze. Tím, že stále cestuji mezi
těmito dvěma městy, jsem buďto
s jednou, nebo s druhou. A hlavně se snažím být co nejvíc
s mým vnoučkem Filípkem, to
je moje velká láska.
Jste taková ta klasická rozmazlovací babička?
Myslím, že ne, ale
moje dcera na to
má jiný názor.
(smích)

Mimochodem, už jste si letos stihla pořádně zaplavat? Ptám se proto, že prý
máte takový rituál, že v létě plavete
po ránu hodinu a půl denně v jezeře za
Bratislavou...
Tolik asi určitě ne. Je to přibližně kilometr a zabere mi to tak tři čtvrtě hodinky,
možná o něco více. Tento rok jsem ale
ještě nezačala, protože mám hodně
zkoušení a hraní v divadle. V Bratislavě mám před premiérou a tady
v Praze hraji také hodně představení. Strašně se ale těším, že až opadne tohle pracovní nasazení, zase
s tím začnu.
Jedním z těch pražských
představení je oblíbený muzikál Šíleně smutná princezna v divadle Studio
DVA. V něm vás diváci
můžou vidět v roli
chůvy – tedy princezniny důvěrnice. Jste i vy
sama v soukromí člo-

Anna Šišková

Narodila se 30. června 1960 v Žilině. Studovala na Pedagogické
fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešově.
■ Na divadelních prknech se pohybuje od roku 1980, ve filmech
a televizních seriálech se objevovala od poloviny 80. let. Výrazněji
se ale proslavila až v roce 2000 díky filmu Musíme si pomáhat,
za který získala Českého lva za ženský herecký výkon v hlavní roli.
■ Má dcery Dorotu a Terezu, obě se také věnují umění.

■

FOTO | HERMINAPRESS

SCHNEEBERGER Mineralgusstechnik s. r. o.
Průmyslový park 32/20, 350 02 CHEB – Dolní Dvory
www.schneeberger.com, kamila.formanova@schneeberger.com, Tel.: +420 354 400 967

Světový výrobce strojních loží z minerálního kompozitu
a významný zaměstnavatel v regionu,

hledá právě Vás .

Dělnické profeSe:

� Brusič, lakýrník - vyučen, praxe nutná
� Montážní dělník - vyučen ve strojíren. oboru, manuál. zručnost
� Dělník pro přesné měření a lepení
� Dělník pro stavbu forem
- nutná manuální zručnost, strojírenská praxe
� Slévač - nutná manuální zručnost
� Skladník - strojírenský obor

po zaškolení nabízíme u dělnických profesí hrubou
mzdu až 33.000 kč.
� Měřící technik strojírenské a technické zaměření podmínkou

ADMiniStrAtiVní profeSe:

� konstruktér - HPP nebo VPP
� pracovník kvality - znalost NJ, strojírenství
� pracovník logistiky a nákupu - znalost NJ, SAP
nabízíme: • stabilní zaměstnání • zajímavé finanční ohodnocení
• příspěvek na dopravu • penzijní pojištění
• příspěvek na závodní stravování • čtvrtletní prémie
• odměny při zvláštních příležitostech • pět týdnů dovolené
V případě zájmu se informujte na výše uvedené adrese nebo telefonním
čísle a své životopisy zasílejte na uvedenou e-mailovou adresu.
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V chatě Miloše Kopeckého
se vraždilo
Byli zvyklí na shon filmového a divadelního světa, přesto,
nebo právě proto, v soukromí hledali klid na venkovských
chalupách. Vladimír Menšík, Jiřina Šejbalová a další
herecké legendy rádi hostili své kolegy na zahradách
a vařili jim skvělá jídla. To Miloš Kopecký měl štěstí,
že nevěřil na duchy. Proč? I to vysvětluje seriál 5plus2
Chalupáři stříbrného plátna.
JAN PIVEC A FRANTIŠEK KREUZMANN, Škrdlovice

TIP NA VÝLET V OKOLÍ: Čtyři kilometry
od Křemže je obec Třísov, blízko ní je Dívčí
Kámen, jedna z největších zřícenin hradu
vČ
Česku.
k

kK
tiše
Fran

Mimořádně tragickou
historii má Červený mlýn
v jihočeské obci Křemže,
ve kterém žil Miloš Kopecký. Ve 40. letech zdejší
samotu obývala rodina se čtyřmi
dětmi. Jedné noci otec vstal a chladnokrevně rozsekl své ženě hlavu sekerou. Poté
zabil jedno z dětí a oběsil se. Důvodem byla
jeho duševní nemoc. Miloš Kopecký ale zdejší
přírodu miloval a v Křemži si dokonce vzal
svou čtvrtou ženu, tanečnici Janu Křečkovou. „Když se budeme brát na Staroměstské
radnici, to bude jízlivých řečí. A tak nás oddali
v Křemži na národním výboru,“ vzpomínala.
Na duchy prý Kopecký nevěřil, osud stavení
mu nevadil. Když ho ale za 40 tisíc korun
kupoval, nikdo mu to pro jistotu neřekl.
Zvědaví lidé často v blízkosti mlýna korzovali
a nakukovali dovnitř, herec na ně za to s oblibou vystrčil své holé pozadí. Po Kopeckého
smrti v roce 1996 rodina mlýn prodala.
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e
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n
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MILOŠ KOPECKÝ,
Křemže

Hvězdy filmů pro pamětníky Jan Pivec a František Kreuzmann, známí z filmů jako
Škola základ života či Hotel Modrá hvězda, nejezdily na chalupu, ale do venkovského penzionu Vysočina blízko rybníku Velké Dářko, jemuž se přezdívá „moře Vysočiny“. Ve 30. a 40. letech to byla destinace prvorepublikové smetánky a dodnes
tu opatrují starou knihu hostů. „Tolik jsem se k vám těšil, jenže film mi to zkazil. Jak
ale budu mít chvilku volnou, utrhnu se, Pepi,“ posteskl si Kreuzmann šéfovi podniku
Josefu Doležalovi v létě 1939. Jiný spokojený host kdysi napsal: „Lepší zítřek nežli
dnešek, to Vám přeje Ladislav Pešek.“ V restauraci penzionu mají stálou výstavu
fotografií připomínající slavnou minulost podniku.

VLADIMÍR MENŠÍK, Dolní Police
Nejoblíbenějším místem jeho chalupy v Dolní Polici nedaleko České Lípy
bylo pro Vladimíra Menšíka podkroví. To si vybudoval vlastnoručně, aby
tam lehával a udílel „pokyny“ členům rodiny jako v nějakém velínu. Chatu
si zde pořídil v roce 1965 za tři tisíce korun. „Tehdy bylo módní mít chalupu.
Navíc jsme měli děti a potřebovali jsme tak někam jezdit,“ svěřila se Menšíeho kolegokova manželka Olga. Herce v Dolní Polici rádi navštěvovali jeho
vé, třeba Miroslav Horníček, Vlastimil Brodský či manželé
Růžkovi — také nadšení chalupáři, a tak si vzájemně svá
venkovská stavení hodnotili. Menšík navařil něco dobrého
k jídlu, večer všichni seděli na zahradě a bavili se. Přání trávit
tu klidné stáří se ale bohužel Menšíkovým nevyplnilo. Herec
zemřel už v roce 1988, nedožil se tak ani šedesátky. Jeho
žena chalupu v roce 2005 prodala.
TIP NA VÝLET V OKOLÍ: Expozici věnovanou Menšíkovu
ě.
chalupaření najdete v areálu bývalého kláštera v České Lípě
Do září je otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

FOTO: Foto: archiv MAFRA, ČSFD.cz

JJIŘINA ŠEJBALOVÁ, Krhanice
Herečka Jiřina Šejbalová neměla vlastní děti, a tak se na chatě u Sázavy mohla
H
starat alespoň o manžela a také hosty z umělecké branže, pro které ráda vařila.
Právě zde napsala v roce 1968 svéráznou kuchařku „Vaříme na chatě“. Čtenáři
P
knihu milovali, byť se v ní popisovalo i zdánlivě obyčejné opékání buřtů. Šejbalová radila, že nejlepší jsou poté, co se před opékáním ještě vyudí v komíně. Starší, „gumové“, housky zase doporučovala navlhčit, zespodu obalit v mouce a vršek potřít bílkem, aby na nich lépe držel doma nasypaný kmín. „Vložením do remosky dáme pekařskému výrobku příležitost, aby si vzpomněl, že
také může chřupat,“ napsala. Ze známých osobností navštěvoval Jiřinu Šejbalovou například
básník František Hrubín, v jehož Srpnové neděli hrála.
TIP NA VÝLET V OKOLÍ: Mezi Krhanicemi a Lešany, v prostoru bývalých kasáren, je rozsáhlá expozice Vojenského technického muzea s tanky a další armádní technikou. Vstup je zdarma.

CHALUPY
SLAVNÝCH
Informace a historky
o chalupách slavných
hereckých hvězd vycházejí z knihy Chalupáři
stříbrného plátna, kterou napsal Radek Laudin, redaktor MF DNES
a týdeníku 5plus2.
Publikace je k dostání
na Kosmas.cz.

SLEVA NAVÍC

PO PŘEDLOŽENÍ LETÁČKU
DO 23.07.2017

* NA VEŠKEROU LETNÍ OBUV A KABELKY
V CCC (ZLEVNĚNÉ I NEZLEVNĚNÉ)
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„Nový song jsme
nahráli hned
po koncertě“
U písničky
Když nám
bylo patnáct
let vznikl
nejdřív text,
jenž napsal
Michael Janík. Teprve
potom jeho
letitý parťák Miroslav Paleček složil
hudbu. „To je jedna z našich typických písniček. Je živější a hrají tam
dvě dobře šlapající kytary,“ vysvětlil
Paleček na rádiu Český Impuls
AM 981. Nahrávka se zrodila ve folkovém klubu Na Petynce na pražském
Břevnově. „Domluvili jsme se se zvukařem a po vystoupení jsme tak natočili pár písniček,“ odkrývá Paleček. Nahrávka nese datum 16. července 1984.
To zrovna duo Paleček+Janík vystrčilo růžky zpod křídel divadla Semafor
a začalo se vracet do klubového povědomí a na Porty.
Všechny holky byly hezký,
když nám bylo patnáct let,
staří dávali nám rady,
znali jsme je nazpaměť...
(Hudba: Miroslav Paleček,
text: Michael Janík)
Jak se rodila písnička Richarda Müllera Štěstí je krásná věc? To prozradí Hudební kalendář příští středu
v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program Ráááádia Impuls vysílá
na www.ceskyimpuls.cz a na středních vlnách, AM 981 kHz.
(tom)
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Chtěl zabít prezidenta,
stala se z něj „celebrita“
Mladý pomatenec se
před 15 lety pokusil zabít
francouzskou hlavu státu
Jacquese Chiraca.
Atentát se mu nepodařil,
po propuštění z vězení
ho živila mediální „sláva“.

lidé z davu. Přesto útočník stačil jednou
vystřelit do vzduchu. To už ho ale spoutali
policisté a v antonu byl odvezen
pryč. Čím déle poté atentátníka vyslýchali
vyšetřovatelé, tím více si uvědomovali, že
budou muset povolat psychiatry. Ti ho
zkoumali tři týdny, mladík nesouvisle opakoval, že nenávidí Chiraca a demokracii
a že měl v plánu se po atentátu zabít.

Z atentátníka
„spisovatelem“

ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | „Jsem voják, dítě revoluce, vyšlý
z lůna lidu. Nestrpím, aby mě někdo urážel jako nějakého krále,“ pronesl Napoleon Bonaparte. Coby 20letý mladík zažil
14. července 1789 pád pařížské věznice
Bastily, což znamenalo začátek Velké
francouzské revoluce. Právě tento den je
dodnes jedním z nejnebezpečnějších pro
francouzské státníky.
Zatímco celý národ slaví, extremistické
skupiny či pomatení jednotlivci se vydávají se zbraní v ruce na „lov prezidentských
hlav“. Je to jen pár dní, co francouzské tajné služby zatkly mladíka, který právě v den
výročí plánoval během přehlídky zlikvidovat nového prezidenta Macrona. Tentokrát
atentátník vystřelit nedokázal, jinak tomu
bylo ale před 15 lety – 14. července 2002,
kdy z davu vytáhl pušku jistý Maxim Brunerie a zamířil na projíždějícího prezidenta
Jacquese Chiraca. Tehdy 25letý student
Brunerie se řadil k francouzským neona-

Někdejší prezident
Jacques Chirac a „jeho“
atentátník Maxim Brunerie.
FOTO | ARCHIV MAFRA A VWIKIPEDIA

cistům a dokonce kandidoval v Paříži v
obecních volbách za Národní republikánské hnutí (MNR) Bruna Mégreta, někdejší pravé ruky ultrapravicového politika Jeana-Marie Le Pena. Čin si dobře naplánoval – zakoupil sportovní pušku, kterou vložil do pouzdra od kytary a vydal se splynout s davem kolem Vítězného oblouku.
Jeho porušená psychika měla jasné cíle –
proslavit se, zabít prezidenta a pak sebe.
Když se v jeho zorném poli objevil
v otevřeném jeepu mávající Chirac, bušilo mu srdce. Chvíle, která ho měla navždy
proslavit a zároveň ukončit jeho frustrovaný život, se blížila. Mladík najednou otevřel pouzdro na kytaru, vytáhl zbraň a zamířil na prezidentský vůz. Než ale stačil
vystřelit na cíl, vrhli se po něm pohotoví

INZERCE

Wellness a bazén ke všem
letním pobytům zdarma.
čtyřhvězdičkový hotel
rodinné pokoje
apartmány

www.amenity.cz

K soudu se ale o tři týdny později dostavit musel. Za pokus
o vraždu byl odsouzen na
10 let, vězení opustil v roce
2009. Stejně jako v Česku Jiří Kajínek, i francouzský atentátník byl zván
do televizí a rádií, aby popovídal o svém
činu. Dokonce napsal knihu Obyčejný život: Chtěl jsem zabít Jacquese Chiraca.
Sám prezident na atentát reagoval klidně.
Prý si vůbec ničeho nevšiml.
(jos)

„Letní“ atentáty
Charles de Gaulle, 22. srpna 1962 –
Paříž: 150 výstřelů ze samopalů skupiny
atentátníků, prezidenta nezasáhl ani
jeden. Celkem přežil 31 pokusů o atentát.
V létě se odehrál i nejznámější útok na
Adolfa Hitlera (20. července 1944),
který provedl plukovník Stauffenberg.
30. srpna 1918 přežil atentát i V. I. Lenin,
jehož zasáhly dvě kulky z pistole útočnice.
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Vezměte 5plus2 na výlet!

Colours: Hvězdy
muziky, ale také
cestovatel Stingl

Snímek vlevo nám poslala Blanka Skalová ze Smiřic.
INZERCE

z naší

sklenice
jen za

nákupu

1 bod

PÁ SO NE

akční nabídky

Za

15

PLATÍ:
ČT

OD ČTVRTKA DO NEDĚLE 13. 7. – 16. 7. 2017

BANÁNY
1 kg

MLÉKO TRVANLIVÉ
polotučné,
1,5 % tuku
1l

KUŘECÍ STEHENNÍ STEAK
chlazený
cena za 1 kg

5

MAX.

OSTRAVA | Od středy do soboty – to je
nová koncepce festivalu Colours of Ostrava, který letos poprvé propukne už ve
středu 19. července. „Důvodem byl sobotní odliv mimoostravských návštěvníků, kterým v neděli nejely spoje, zároveň měli problém s pondělním nástupem do práce,“ říká ředitelka festivalu
Zlata Holušová. Sama se těší na vystoupení hvězdných jmen, jako Jamiroquai
či Norah Jones, která přijede do Česka
poprvé. „Festival je českou premiérou
pro mnoho dalších kapel, takže se určitě
je na co těšit,“ míní ředitelka.

Čtete rádi týdeník 5plus2? Tak ho vezměte na výlet a vyfotografujte se s ním. Nejzajímavější snímky odměníme!
Stačí poslat v průběhu prázdnin svou fotografii s týdeníkem 5plus2 na e-mail
redakce@5plus2.cz a připojit kontakt na sebe. Fantazii se meze nekladou, snímek
může být legrační, romantický či dobrodružný. Můžete ho vyfotit doma, v cizině,
u vody či na zahradě. Vyrážíte na koncert, divadelní představení? I to je dobrá příležitost pro památeční snímek.
Fotografie budeme zveřejňovat na redakčním Facebooku a ty nejoriginálnější se dostanou i do tištěného týdeníku 5plus2.

BALENÍ
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139,-�

89,90
199,-�
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-42%

29,90�

-33%

42,90

LIMITOVANÁ
NABÍDKA

xxl

Více v letáku 13. 7. 2017

PERSIL GEL FRESHNESS PIVO
BY SILAN* PILSNER
1 balení URQUELL*
1PD =3,17Kč
plech
LIMITOVANÁ
NABÍDKA
6x 0,5 l

60PD

SUPE
R

189,90

1 l 35,80 Kč
LIMITOVANÁ
NABÍDKA

4

BALENÍ
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0,5 l 17,90 Kč
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R
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34,90

-25%

-33%
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CENA BEZ PENNY KARTY

19,90

CE

19,90

ks

osoba/den

29,90
44,90�

100 g 2,81 Kč

24

AK

-54%

YOU & ME KONDOMY
3 ks | 1 ks 6,63 Kč

běžně

79,90�

PIVO VELKOPOPOVICKÝ ŠUNKA SCHWARZWALDSKÁ XXL*
KOZEL NA DOMA 100 g vyrobeno ze 128 g masa
světlé, PET 200 g | 100 g 21,45 Kč SUPER
2 l | 1 l 14,95 Kč

výhodné nákupy
KONZERVA BODIE
hovězí, králičí,
drůbeží
1240 g

59,90

-30%

MAX.

100 g 44,95 Kč

12

9,90�

MAX.

KÁVA NESCAFÉ
CLASSIC, CREMA
instantní
200 g
AK

49,90

6,90

-23%

CE
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R

29,90�
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LIMITOVANÁ
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22,90
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MROŽ OVOCNÝ
6x 60 ml | 100 ml 16,64 Kč

100 ml 15,33 Kč

AK

ks

MAX.

MAX.

ARAŠÍDOVÉ KŘUPKY*
450 g | 100 g 11,09 Kč

LEDŇÁČEK
vanilkový, kakaový
45 ml

-35%

CE

64,90
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MAX.
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R
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CE

MAX.

24

osoba/den

-20%

CE
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CE

LIMITOVANÁ
NABÍDKA

10

14,90�

SÝR SEDLČANSKÝ HERMELÍN
různé druhy
100 g

1 ks 2,16 Kč

89,90

CE

VEJCE ČERSTVÁ*
velikost M | 30 ks

AK

11,90

-33%

CE

Speciální světelnou show, kterou
jejich fanoušci uvidí jen na Colours,
připravují Tata Bojs (středa,
22:30). Poprvé do ČR přijede
Norah Jones (čtvrtek, 21:15) či
rocková parta Midnight Oil (pátek,
21:30). Tahákem jsou souloví
zpěváci a básníci jako Michael
Kawanuka (čtvrtek, 20:00),
Laura Mvula (sobota, 20:15) či
Benjamine Clementie (pátek,
23:00). Mezi hlavní hvězdy patří
i středeční půlnoční Imagine
Dragons či Jamiroquai (sobota,
21:30). V pátek v 17 hodin
vystoupí Miloslav Stingl.

29,90�

BALENÍ

AK

19,90

NA
CE

Proč jet do Ostravy

AK

kg

osoba/den

NA
CE

Počty návštěvníků, které se loni blížily odhadem k 50 tisícům, zveřejňovat
nechce. „Každopádně se letos blížíme
k plné kapacitě areálu,“ dodává.
Colours ovšem nebude jen hudba. Připravuje se konference Meltingpot, kde
vystoupí světoví i tuzemští řečníci z řad
spisovatelů, cestovatelů a mnoha dalších profesí. Jedním z hlavních hostů se
má stát český cestovatelský guru Miloslav Stingl, jemuž je 86 let. „Zda bude
na konferenci odpovídat divákům na dotazy, zatím nevíme,“ doplňuje ředitelka.
Lístky prý stále k prodeji jsou, není si
ale jistá, zda budou ještě při zahájení
svátku hudby. „Na poslední den jsme se
rozhodli dát vstup pro seniory zdarma,
volno bude pro prvních pět set z nich,“
uzavírá Holušová.
(jos)

5

CE

Zpěvačka Laura Mvula.

osoba/den

107,40

Chyby v tisku vyhrazeny. Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v důsledku nečekaně vysoké poptávky dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen
v obvyklém množství (tj. max. 5 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 12 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 20 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak) . *Takto označené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na příslušné prodejny v menším množství, a z toho důvodu zvláštní nabídka AKCE na toto zboží platí
pouze první den uvedeného období akce. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům. Vzhledem k faktu,
že společnost Penny Market s.r.o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek při pěstování ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z.s. tyto produkty jako nezávadné. Přijímáme:
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Medicína ušitá na míru. Změna
Omezené možnosti
vědců při pátrání
v „kartotéce“ zvané DNA
končí. Dnes přečtou
každé její písmenko
a stojí na pokraji
biologické revoluce.
5plus2
■ TÉMA
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Číst v lidské DNA jako v otevřené
knize? Odborníci ze Středoevropského
technologického institutu CEITEC
v Brně to umí. Díky takzvanému sekvenování nové generace se jim otevírají
dosud netušené možnosti. Do budoucna
to znamená průlom v léčbě zrádné leukémie.
„Je to takové zvětšovací sklo, díky
kterému vidíme věci, které jsme dosud
neviděli a o nichž se nám ani nezdálo.
Otevírá to nové, netušené dimenze v po-

znání příčin onemocnění,“ říká o metodě Jiří Mayer, přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno.
V množství informací a dat, které
díky sekvenování dostávají vědci do rukou, je nejprve potřeba se zorientovat. V
tuto chvíli sice dokážou přečíst vše, porozumět však nikoli. A to z prostého důvodu. Ono zvětšovací sklo odhalilo obrovské množství mutací, jež mohou za
určitých okolností vyvolat onemocnění.
Co se vlastně pod začarovaným pojmem mutace skrývá? Jde o změnu písmene v dvoušroubovici lidské DNA,
která se nachází v jádru buněk. Toto jediné písmenko zhatí fungování buňky.
„Pokud mutace vznikne v kterékoliv
buňce v průběhu života, může zapříčinit
její nekontrolované dělení a rozvoj rakoviny,“ doplňuje Karla Plevová z Centra
molekulární biologie a genové terapie.
Změna jediného písmenka však nemusí nutně odstartovat smrtelné onemocnění. Lidský organismus totiž příroda obdařila obrannými kritickými mechanismy,
které pracují přímo v buňkách a dokážou
tyto chyby napravit. Dokonce i když
selžou, není vše ztraceno. Na řadu totiž
nastupuje takzvaná apoptóza, což je

FOTO | SHUTTERSTOCK

schopnost poškozené buňky samu sebe
zlikvidovat. Buňka v podstatě spáchá sebevraždu a nedovolí mutaci nadělat škody. Pokud ale selžou kritické mechanismy i apoptóza, nádor je na světě.
Diagnostiku a léčbu leukémie může
komplikovat fakt, že existuje hned několik typů tohoto onemocnění krve.
Dosavadní diagnostika umožňovala
rozčlenit případy pouze velmi orientač-

ně do několika málo prognostických
skupin. Pro ně se paušálně používá stejný léčebný přístup. To vše se postupně
díky modernímu sekvenování mění.
„Tato metoda identifikovala prakticky u každého případu akutní myeloidní
leukémie ne jednu, ale i několik abnormalit v genetickém kódu, které se uplatňují ve vzniku choroby. Nově tak můžeme provést daleko přesnější rozčlenění

INZERCE

Evropská autobusová jednička

zajišťují vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

ŘI D I Č E

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

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

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

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755
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písmene DNA „opraví“ pacienta
nemocných dle rizika nedostatečné odpovědi na léčbu nebo návratu choroby,“
vysvětluje profesor Zdeněk Ráčil, vedoucí lékař myeloidního týmu a separačního střediska Interní hematologické
a onkologické kliniky FN Brno. V budoucnu bude možné pomocí nových
léků zacílit léčbu individuálně, přesně
podle konkrétního nemocného. Startuje
tak pozvolna éra medicíny šité na míru.
„Nemám rád, když se řekne, že
máme cosi unikátního. Když si někdo
koupí nějaký přístroj, je to v podstatě jenom o tom, že sehnal peníze, a pak se
tváří, jak moc je to unikátní,“ říká
Mayer, a pokud jde o senzaci vyvolávající přívlastky, snaží se být zdrženlivý.
Pořídit si přístroj zkrátka dnes není až
tak složité, ale využít ho smysluplně, ať
už pro diagnostiku nebo pro zcela nový
objev, to je úplně jiná dimenze. „Je to,
jako bych si koupil F1 a poté se s ní projížděl na parkovišti nákupního centra,“
vysvětluje Mayer. Právě v této rovině
brněnský CEITEC dokazuje, že jeho
prestiž nestojí jen na technologiích a po
právu patří ke světové špičce. „Naší pracovní skupině, která se věnuje leukémii, se podařilo publikovat své práce

MUDr.
Jiří Mayer,
přednosta
kliniky
v těch nejprestižnějších časopisech,“ dodává. Byť téměř nikdo z běžné populace
o tom nemá ani ponětí, podle Mayera se
ve vědecké oblasti jedná o úspěch srovnatelný s tím, když ve sportovním světě
Petra Kvitová vyhraje Wimbledon. O
odbornících, kteří se v Brně zabývají
leukémií a její léčbou, se zkrátka moc
dobře ví na těch nejlepších evropských
pracovištích i ve Spojených státech.
Zásadní data získali vědci i pokud jde
o výskyt leukémie ve vysokém věku.
Překvapivě se totiž podařilo objevit několik genů, jejichž mutace vznikají
spontánně v průběhu života. Jejich frekvence narůstá u velmi starých lidí až o
desítky procent.
„Tito lidé mají z molekulárního hlediska jasně poškozenou krvetvorbu. Je
to, jako byste se na ně dívali lupou.
Krevní obraz mohou mít přesto napros-

to v pořádku. Potom ale stačí, aby se vyskytla jakákoli další mutace, tedy aby
se v jejich DNA změnilo jedno jediné
písmenko, a pomyslný domeček z karet
se sesype,“ vysvětluje Mayer.
Vědcům tento objev vysvětluje, proč
je akutní myeloidní leukémie ve vyšším
věku častější. Ve stáří se totiž laicky řečeno vytvoří poškozený terén složený
z nasbíraných mutací a vytvoří tak prostředí, které se jakékoli další změně už
nedovede ubránit.
Moderní technologie umožnily tento
i řadu podobných objevů, které jsou
podle Mayera svou velikostí a význa-

mem srovnatelné například s rozvojem
létání do vesmíru nebo vynálezem telegrafu. Fantastická je především rychlost, s jakou jde pokrok kupředu.
„Z hlediska biologie jsme na počátku
obrovského boomu, kdy bude například
běžné cíleně opravovat jednotlivé buňky pacienta a pak mu je vracet. To už je
dnes v podstatě možné,“ vysvětluje
Mayer a dodává, že při rychlosti, s jakou se změny v biologii odehrávají,
bude medicína za deset let zcela jiná,
než ji v současnosti známe. „Biologická
revoluce, to je stupeň, který nás čeká.
Pak už bude vše jinak,“ uzavírá.

Fakta o akutní myeloidní leukémii (AML)
• AML vzniká nádorovou změnou mladých
krvetvorných buněk myeloidní řady, které se
pak nekontrolovaně množí a nevyzrávají ve zdravé
bílé krvinky.
• I přes intenzivní chemoterapii či provedenou
transplantaci většina nemocných s AML stále umírá na leukémii, která vůbec
nereaguje na léčbu, nebo se vrací několik let po ukončení léčby.
• Dosud bylo možné rozlišit pacienty s AML do tří skupin se dvěma paušálními
léčebnými přístupy na nízké, střední a vysoké riziko návratu leukémie.
(vrm)
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Zapomínáte na cestovní pojištění?
Nečekaným výdajům zabrání mobil
S létem přichází netrpělivé odpočítávání dnů do očekávané dovolené. V záplavě všeho, co je před
odjezdem třeba vyřešit, Češi často zapomínají na cestovní pojištění. Nebo ještě hůř, odjíždějí s pocitem, že se jim nic stát nemůže.
Stačí však špatné jídlo nebo nešikovnost
a úraz je na světě. Příjemnou dovolenou
vám tak naruší zbytečné výdaje za lékařské služby. Ty v oblíbených dovolenkových destinacích mohou vyjít draho.
Například léčba střevní chřipky v Chorvatsku vyjde na 150 euro (téměř 4 000 Kč), za
ošetření zlomeniny ruky v Alpách zaplatíte i 1 000 euro (přes 26 tisíc Kč).
Většina cestovatelů riziko úrazu značně
podceňuje a cestovní pojištění považuje za zbytečnost, nebo na něj jednodu-

še zapomene. S chytrým pojištěním od
O2 ale zbytečným výdajům lehce předejdete.
„Jde o pohodlné řešení a jistotu na cestách. Telefon po překročení hranic automaticky aktivuje pojištění. Nestane
se vám tak, že by vás na dovolené kvůli
zapomenutému pojištění zaskočil výdaj v řádu desítek tisíc,“ vysvětluje Markéta Gasiorovičová z O2.
Pojištění zahrnuje všechna nejčastější
rizika včetně pojištění zavazadel a odpovědnosti za škody. V rámci jednoho
tarifu je navíc možné pojistit i další členy domácnosti. I letos si O2 pro zákazníky připravilo k Chytrému cestovnímu
pojištění bonus navíc – každý měsíc
letní sezony vybere deset cestovatelů,
kteří získají balíček O2 Spolu na rok
zdarma. Detailní informace jsou uvedeny na www.o2.cz/cestovani.
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Maso z rostlin. Ve vegetariánském
řeznictví chutná jako to opravdové
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | To, že se některé masné výrobky jako
buřty, salámy nebo párky mnohdy šidí a vyrábějí takřka bez masa, prokázal nejeden
spotřebitelský test. Jsou ovšem „masa“, která jsou bez masa zcela přiznaně a zákazníci
to vítají. Jde o takzvaná vegetariánská
masa, která se prodávají i v Česku.
Složená jsou převážně ze sóji, koření a dalších rostlinných složek, ale čím dál tím populárnější jsou varianty čistě ze zeleninových
bílkovin. Jeden obchod, který nabízí produkty „vegetariánského řezníka“, je otevřen i v
Praze a v nabídce, alespoň co se názvů týče,
má totéž, co u sousedního řezníka – kuřecí,
hovězí, slaninu, klobásy či řízky.
„Díky novým technologiím je chuť
téměř či úplně stejná jako u originálních masových výrobků. Zejména třeba u párků,
které se vyrábějí podobně jako ty z masa,“
říká provozovatel obchodu David Zmrzlý.
Chuť je prý tak podobná výrobkům ze skutečného masa, že se mu prý stalo, že mu zákazník vrátil vegetariánské „kuřecí kousky“, protože si myslel, že omylem dostal
pravé maso. „Produkty zatím dovážíme
z Holandska, kde je vyrábějí ze zeleniny
‚druhé kvality‘, kterou v supermarketech neakceptují, protože nemá třeba požadovaný
tvar,“ popisuje Zmrzlý. Podobné „vegetariánské řeznictví“ najdete například i v Berlíně. Podle majitele tamní provozovny Davida Mayera jejich výrobky od těch originálních na první pohled nepoznáte, což je
podle něj i pro nedůvěřivé zákazníky zásadní lákadlo, proč něco takové chtějí vyzkoušet. Jeho „řeznictví“ přitom necílí jen na vegetariány. „Nemáme nic proti dobrému
masu, když jsou zvířata držená za dobrých
podmínek, ale jsme proti masovým chovům,“ vysvětluje 34letý Berlíňan.
(jos)

„Hovězí“ Stroganoff s rýží
Na 4 porce potřebujeme: 1 l zeleninového vývaru, 200 ml sójové
smetany, 200 g žampionů, 200 g „hovězích“ nudliček od
vegetariánského řezníka, 150 g rajčatového protlaku,
100 g sterilovaných okurek, 20 g třtinového cukru,
20 g plnotučné hořčice, rostlinný margarín,
sůl, pepř, 200 g kvalitní rýže.
Postup: Na trošce rostlinného margarínu
osmahneme žampiony, přidáme
protlak, vývar a provaříme. Přidáme
okurky, vmícháme rostlinnou smetanu,
hořčici, „hovězí“ nudličky, dochutíme
cukrem, solí a pepřem. Vaříme dalších
alespoň 20 minut. Rýži připravíme podle
návodu výrobce. Servírujeme nazdobené
petrželkou.

„Krevety“ a zelenina
v tempuře
Na 2 porce potřebujeme:
tempura (těstíčko) – 50 g cizrnové mouky,
100 g kukuřičného škrobu, 3 g jedlé sody,
2 g sladké papriky, 8 g máty, 8 g bazalky,
8 g petrželky, 30 ml bílého vinného octa,
troška vody, mořská sůl, pepř, 60 ml oleje
vhodného na smažení.
Zelenina a „krevety” – 60 g veganských
krevet od Vantastic Foods, 60 g červené
papriky, 150 g lilku, 150 g cukety,
150 g květáku, 150 g mrkve, 150 g brambor
Postup: Veškeré ingredience na tempuru
rozmícháme v hladké těstíčko a necháme
chvilku odležet. Zeleninu pokrájíme na
stejnoměrně velké kousky, které společně
s „krevetami“ (podélně rozříznutými)
namáčíme v tempuře a krátce smažíme
v rozpáleném oleji. K tempuře se bezvadně
hodí dipy jako klasická sojanéza ochucená
bylinkami, chilli papričkou a limetovou
šťávou nebo rajčatová salsa.

Rýžové nudle
s „kuřecím masem“
a teriyaki omáčkou

„Kuře“ na paprice
s těstovinami

Na 2 porce potřebujeme: Rýžová směs –
160 g rýžových nudlí, 60 g paprik, 30 g mrkve,
1 lžíci sezamu, 100 g „kuřecích“ kousků od
vegetariánského řezníka, 2 lžíce oleje.
Teriyaki omáčka – 200 ml vody, 3 shiitake
houby, 30 g kukuřičného škrobu, 100 ml sójové
omáčky, 100 g třtinového cukru.
Postup: Přivedeme k varu vodu s shiitake
houbičkami a povaříme do měkka. Přidáme
sójovou omáčku, cukr a vaříme, dokud omáčka
nezhoustne. Vyjmeme houbičky a vmícháme
škrob rozmíchaný v trošce vody. Za stálého
míchání povaříme, dokud omáčka nebude
hladká a hustá. Mezitím uvaříme rýžové nudle,
nakrájíme papriky a mrkev na tenké proužky,
které krátce orestujeme na oleji společně se
sezamovými semínky, pak přidáme veganské
kuřecí kousky a restujeme dalších pár minut.
Přidáme uvařené nudle a teriyaki omáčku. Vše
promícháme, aby se ingredience dobře spojily.

Na 2 porce potřebujeme: 200 g „kuřecího
masa” od vegetariánského řezníka, 100 g
řapíkatého celeru, 20 ml slunečnicového oleje,
200 ml zeleninového vývaru, 200 ml sójového
mléka, 100 ml sójové smetany, 5 g protlaku,
5 g hladké mouky, 2 kuličky nového koření,
bobkový list, sušený tymián, 10 g sladké papriky,
špetka pálivé papriky, sůl, pepř, 300 g těstovin.
Postup: V hrnci osmahneme „kuřecí“ kousky
na trošce oleje a dáme stranou. Do hrnce
nasypeme nadrobno nakrájený řapíkatý celer.
Jakmile řapík změkne, zasypeme ho sladkou
paprikou. Po zpěnění zalijeme mlékem
a vývarem, přidáme sušený tymián, pálivou
papriku, bobkový list a nové koření. Vše
necháme alespoň 20 minut vařit. Poté zalijeme
smetanou, v níž jsme rozmíchali hladkou
mouku, přidáme rajčatový protlak a vše
rozmixujeme na hladkou omáčku. Dochutíme
solí a pepřem a podáváme s „kuřecími“ kousky
a těstovinami.
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Zemědělství, lesnictví

Obchod, prodej, nákup

Obchodní zástupce - Vysočina

Samostatný obchodník

Odborný rada: referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS (Cheb)

Programový nákupčí

60 000 Kč

Referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS

Personální konzultant

Obchodník se zahraniční zkušeností

Obchodní zástupce pro Moravu a Slovensko

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

Personalistika, HR

Výroba, průmysl

Administrativní pracovník/pracovnice - zkrácený úvazek - Č. Velenice

Seřizovač/týmový strojník Český Těšín – od 18 000 Kč +…

Studentská stáž v personální společnosti

Strojní mechanik – Ostrava – od 24000 Kč

18 000 - 26 000 Kč

Personální konzultant

Nenáročná práce v rodinné firmě za 118,-Kč/hod

24 000 - 28 000 Kč

Operátor slévárny a broušení – Ostrava…
Více na www.jobdnes.cz

19 000 - 23 000 Kč / měsíc

Strojní mechanik/zámečník – Ostrava – od 22 000 Kč
Více na www.jobdnes.cz

ELIXÍR
zdraví a spokojenosti...

Svěží vzduch z přírody
do vašeho bytu či domu

Proč ionizovat vzduch?
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

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

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

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

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

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

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

Víte, proč se na horách, v lese, u moře, u splavu či po bouřce
cítíte tak dobře? Je to proto, že na těchto místech je podstatně vyšší koncentrace zdraví prospěšných aniontů kyslíku
(záporně nabitých kyslíkových částic) než ve městech, bytech a kancelářích. A víte, že v moderním bytě nebo kanceláři
nás obklopuje několikrát škodlivější vzduch než venku?

V

bytech a kancelářích dýchá- rém trvale pobýváme, by mělo podle
me škodlivý vzduch, který doporučení Státního zdravotního úsdokáže zkrátit život i o něko- tavu obsahovat minimálně 1.250
lik let a cítíme se v něm unavení záporných iontů (aniontů) na cm3. A
a nervózní. Prachové mikročástice, zatímco v přírodě dýcháme vzduch
smog, jedovaté chemické výpary s koncentracemi až 10.000 vzdušz umělých hmot a nábytku, bak- ných aniontů v cm3, v interiérech,
terie, viry, spóry plísní, výkaly všu- kde žijeme a pracujeme, jsou hoddypřítomných roztočů – to vše se noty většinou blízké nule. Právě díky
v uzavřených prostorách koncentru- vysoké koncentraci prospěšných
vzdušných anionje. Potom, zejména
V bytech a kancelářích
v chladnějších obtů je nám tak dobdýcháme vzduch, který
ře v lese, u moře,
dobích roku, kdy
méně větráme, půzkrátí život o několik let při východu slunce nebo u tekousobí tyto škodlivé
látky na náš organizmus prakticky cí vody či táborového ohně. Tacelý den. Největší část škodlivin při- to místa nás podvědomě přitahují
tom proniká do těla právě plícemi. a velmi rychle si na nich odpočiPřes tenkou plicní sliznici totiž při neme. Díky ionizátoru Ionic-CARE si
běžném denním režimu proﬁltruje- takovou příjemnou atmosféru nyní
me neuvěřitelných 30-40.000 litrů můžete vytvořit i doma.
vzduchu každý den.
Nemocné domy: Aniž si to uvědoDárek ZDARMA!
mujeme, polovina z nás nějakým
Ionic-CARE FF-210 – osvěžovač a čiszpůsobem trpí Syndromem nezdratič pro lednice, toalety a šatní skříně
v hodnotě 450 Kč zdarma!**
vých budov. Ten způsobuje řadu poTento přístroj neutralizuje pachy a protíží od bolesti hlavy, nespavosti, sníčišťuje vzduch v lednici, koupelně, šatžené koncentrace, alergií, astmaně a kdekoliv jintu, akutních i chronických onemocde. Navíc omezunění plic, až po těžké deprese i raje výskyt bakterií,
kovinu. Moderní stavební materiázabraňuje růstu
ly, utěsněná okna, běžící klimatizaplísní a v lednici
ce, vaření na plynu, syntetické kouchovává potraberce, televize, monitory, kopírky a
viny déle čerstvé.
dalších zhruba 20 vlivů dohromady
vytváří uvnitř budov – tedy tam, kde
trávíme 80 % života – zdraví škodlikód
vé prostředí!
Pro získání dárku stačí
Ionizace vzduchu: Ovzduší, ve kte- zadat při objednávce kód:

PT3

Poštovné zdarma pro objednávky přijaté do 31.08.2017

800 112 111
Objednací linka zdarma

www.ionic-care.cz
**Akce trvá do 31.08.2017 nebo do vyprodání zásob
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Česká republika

„Gott je šlechtic s duší šibala“

Z premiérové spolupráce kapely No Name a Karla Gotta vzešel hit, který poprvé zazní na Rádiu Impuls

Z

pěvák skupiny No Name Igor
Timko září štěstím. Po Lucii Bílé
a Chinaski se jeho kapele podařilo natočit třetí česko-slovenský duet,
tentokrát rovnou s králem české pop music Karlem Gottem. Bude mít premiéru
na Gottovy narozeniny 14. července na
Rádiu Impuls.
„Píseň se jmenuje Kto dokáže. Její
vzkaz zní ‚člověk zvládá sílu větru, sílu
moří jen tím, že tvoří‘. Je tedy poctou
každému tvořivému člověku. Hovoříme o lidech, kteří pracují s myšlenkami, s představivostí, o lidech, kteří se
nebojí realizovat svoje nápady,“ říká
Igor Timko.
INZERCE

Je to autorsky přímo vaše skladba?
Autorem textu a hudby jsem já, klavír
nahrál náš klávesák Zoli Šallai a doprovází nás Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu. Já a maestro jsme se
zmocnili pěveckých partů.

Nový duet Igor Timko a Karel Gott zpívají Kto dokáže...

FOTO | NO NAME

Jak vlastně vznikl nápad spojit se
s Karlem Gottem? Byla ta písnička napsaná – jak se říká – Karlovi na tělo?
Asi tak tři roky dozadu jsme dostali od
Karla Gotta „profesorské pokárání“ , že
od nás ješte nemá písničku a že by nějakou rád disponoval ve svém repertoáru.
Jasně, že jsme byli poctění, ale vzápětí
jsme se férově dohodli, že ke spojení
Gott & No Name může dojít jen tehdy,
pokud vznikne písnička hodná tohoto
spojení. Jsme přesvědčení, že vznikla.
Říká se, že Karel Gott je v práci hodně náročný, a to i na sebe. Je to tak?
Korepetice probíhaly u maestra doma
na Bertramce. Bylo to perfektní. Je vtipný, pohotový, má nadhled, zkušenosti… Ale pokaždé, když si mohl ze situace vystřelit, udělal to. V kapele jsme
maestra definovali jako šlechtice s duší
šibala. Co sa týká zpívání, byl připravený, soustředěný, konfrontoval vlastní
postupy s naším pohledem. Je profík.
Složili jste spousty hitů, umíte už odhadnout, jaký úspěch bude u publika písnička mít?
Úspěch všeobecně závisí na mnoha
okolnostech. Ale pravdou je, že když
máte kvalitní píseň, tak je na úspěch zaděláno. My jsme výsledkem nadšeni.
Spletli jste se někdy hodně ve svých
odhadech?
Jakoukoliv odpovědí na tuto otázku
bych se rouhal. V těchto situacích plně
respektuji život, který je dokonalý
v tom, že je nevyzpytatelný. Nechme to
na něm.
Kterou písničku Karla Gotta máte
opravdu rád?
Když muž se ženou snídá, Včelka Mája,
Mám rozprávkový dom a nově už také
Kto dokáže.
Novinka tedy v den narozenin Karla
Gotta zamíří z Rádia Impuls k posluchačům, vyjde na CD a vzniká i videoklip, ale uslyší ji někdy také naživo?
Určitě. Vypadá to, že se poprvé před veřejností představí na Českém mejdanu
s Impulsem 16. prosince 2017 v O2 areně v Praze.
A když Gott slaví své osmasedmdesátiny - co byste mu k narozeninám
popřál?
Zdraví, ostatní si maestro vyzpívá.
BARBORA LUKÁŠOVÁ

TV program týdeníku 5plus2

sobota 15. července 2017
Nova

Prima

Joj Family

5.55 Jake a piráti ze Země Nezemě IV (9) 6.20
Senzační Spiderman (22) 6.45 Milesova vesmírná dobrodružství (8) 7.10 Ďábel se třemi zlatými vlasy. Pohádka (N, 2009) 8.35 Jako kočky
a psi. Komedie (USA, 2001) 10.10 Jantarová
komnata. Dobrodružný film (N, 2012) 12.25
Navždy mladý. Romantický film (USA, 1992)
14.35 Jíst, meditovat, milovat. Romantické
drama (USA, 2010) 17.20 Univerzita pro příšerky. Animovaný film (USA, 2013) 19.30 Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Ferda Mravenec (26) 6.55 Ninjago V (4)
7.20 M.A.S.H (243) 7.55 Autosalon 9.10
Prázdniny (3) 10.10 Vinaři II (4) 11.40 Pevnost
Boyard 13.20 Česko Slovensko má talent
14.55 Čas pracuje pro vraha. Krimifilm (ČR,
1979). Hrají F. Němec, L. Munzar, E. Cupák,
J. Somr, O. Vlach, J. Pleskot, J. Drbohlav,
A. Procházková, J. Zahajský, A. Filip,
B. Dolejšová a další 16.50 Vraždy v Midsomeru
XVIII 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi
zprávy 19.40 Divácké zprávy 19.55 TOP STAR

SOBOTA 6.25 Krimi 6.45 Noviny 7.35 Krimi

ZÁBAVA

DOBRODRUŽNÝ

SCI-FI

INZERCE

ČT1
6.30 Po stopách hvězd 6.55 Hamernická povídačka 7.40 Anulka a pan Pětiočko 8.25 Toulavá
kamera na venkově 8.55 Otec Brown IV 9.40
Slovácko sa nesúdí 11.05 Všechnopárty 12.00
Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby
naší doby – letní speciál 12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy 13.05 Nevěsta z obrázku 14.05
Zlatý copánek 14.45 Návštěvní hodiny 15.55
Komici na jedničku 16.50 Columbo 18.25 Kluci
v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00
Události 19.45 Branky, body, vteřiny

8.00 Noviny 8.50 Soudní síň 9.50 Soudní síň 10.45
Klenot TV 11.45 Plechová kavalérie (4/7), seriál
(ČR/SR, 1979) 12.45 Hotel Herbich (11), seriál (ČR,
1999) 13.45 Extrémní případy 14.50 Soudní síň
15.50 Soudní síň 16.50 V sedmém nebi 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Vyjednávačka, akční film (Jap.,
2010) 22.50 Dědictví (23, 24/34) 0.50 Soudní síň

NEDĚLE 6.30 Krimi 6.55 Noviny 7.45 Soudní

síň 8.50 Soudní síň 9.45 Klenot TV 10.45 Zoo (72)
12.00 Žena za pultem (2/12) 12.55 Já už budu
hodný, dědečku!, komedie (ČR, 1978) 14.35 Soudní
síň 15.35 Česko Slovensko má talent 17.05 Na chalupě 18.00 Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 V sedmém nebi 22.30 Pizza a marmeláda,
drama (N, 2008) 0.20 Zoo (72)

PONDĚLÍ 8.30 Soudní síň 9.30 Medicopter 117

(37/82) 10.20 Klenot TV 11.25 Ochránci 12.15 Nákupní
maniačky 13.15 Nevinní (32/32) 14.10 Ochránci
15.10 Soudní síň 16.05 Soudní síň 17.05 Medicopter
117 (38/82) 18.00 Nákupní maniačky 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Já už budu hodný, dědečku!
22.05 Vyjednávačka 0.30 Rodinné záležitosti

PROVINĚNÍ

PONDĚLÍ 17. 7. | 20:15
Ambice mohou být smrtící

20.00 Zázraky přírody
21.10 Bídníci (1/4)
Minisérie (Fr., 2000)
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Wallander III
0.15 Jak se vede, sousede?
0.55 Banánové perličky
1.25 Bolkoviny
2.20 Žiješ jenom 2x
2.45 Dance Life Tour 2012
3.30 Veselá prasátka
3.55 Grilování bez rodičů

20.20 Cesta na tajuplný ostrov 2
Dobrodružný film (USA, 2012).
Hrají J. Hutcherson, D. Johnson,
M. Caine, V. A. Hudgensová
22.00 Thor: Temný svět
Akční film (USA, 2013). Hrají
Ch. Hemsworth, N. Portmanová
0.10 Rudá voda
Thriller (USA, 2003)
1.45 Navždy mladý
Romantický film (USA, 1992)
3.20 Dva a půl chlapa IV (16, 17)
4.25 DO-RE-MI

20.15 Muži v černém
Sci-fi komedie (USA, 1997).
Hrají T. L. Jones, W. Smith,
L. Fiorentinová a další
22.15 Odpočet smrti
Thriller (USA/Kan./Fr., 2012).
Hrají J. Cusack, J. Carpenterová,
D. Roberts, M. Whitmanová a další
0.25 Krvavá legenda
Horor (USA, 2013). Hrají
V. Sahay, A. J. Cooková a další
2.20 Vraždy v Midsomeru XVIII
4.15 Utta Danellová: Duhový sen

Prima cool

Nova Cinema

Prima Max

7.45 Firefly (2) 8.35 Letopisy rodu Shannara (8)
9.30 Top Gear VI 10.45 Re-play 11.15 FREEzone
11.50 Pevnost Boyard (2) 14.15 Simpsonovi XXII
(7, 8) 15.15 Simpsonovi XXII (9, 10) 16.00 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VII (5) 17.00 Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (6) 17.55 Simpsonovi XXII
(11) 18.30 Simpsonovi XXII (12) 18.55 Simpsonovi
XXII (13) 19.30 Simpsonovi XXII (14) 20.00 Bouře
meteorů 22.05 Soudný den 0.30 Re-play

5.20 Blesk z čistého nebe 6.55 Scooby-Doo:
Měsíční nestvůra vylézá 8.20 Dr. House (10, 11)
10.00 Vůbec nic společného 12.35 Námořní vyšetřovací služba VI (8, 9) 14.20 Zapomenutý ostrov
16.05 Soví houkání, dobrodružný film (USA, 2006)
17.45 Dannyho parťáci 3, krimikomedie (USA, 2007)
20.00 Mámy na pařbě, komedie (USA, 2014) 22.05
Astronautova žena, sci-fi film (USA, 1999) 0.10
Spalující touha, psychologické drama (USA, 1999)

8.40 Ferda Mravenec (26) 9.10 Ninjago V (4) 9.35
Zpravodajství FTV Prima 11.15 S Italem v kuchyni
12.00 Chirurgové IX (16) 12.55 Doktor z hor: Nové
příběhy X (6) 13.55 Utta Danellová: Láska na konci
léta 15.55 Návrat mušketýrů, historický film
(VB/Fr./Šp., 1989) 18.10 Přes noc sedmdesátkou,
komedie (N, 2012) 20.00 Wolverine, akční fantasy
film (USA/Austr., 2013) 22.45 Věk draků, fantasy
film (USA, 2011) 0.35 Soudný den, akční sci-fi film

SÉRUM PRAVDY

ÚTERÝ 10.20 Klenot TV 11.20 Ochránci 12.10
Nákupní maniačky 13.10 Divocí koně (1/92) 14.15
Ochránci 15.10 Soudní síň 16.05 Soudní síň 17.05
Medicopter 117 (39/82) 18.00 Nákupní maniačky
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Česko Slovensko
má talent 21.45 Na plný plyn (10, 11/25) 23.40
Divocí koně (1/92) 0.45 Ochránci, seriál (SR, 2014)
STŘEDA 9.20 Medicopter 117 (39/82) 10.15

Klenot TV 11.15 Ochránci 12.10 Nákupní maniačky
13.05 Divocí koně (2) 14.10 Ochránci 15.10 Soudní síň
16.05 Soudní síň 17.05 Medicopter 117 (40/82) 18.00
Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20
Plechová kavalérie (5/7) 21.20 Dr. Stefan Frank (11, 12)
23.15 Extrémní případy 0.15 Divocí koně (2)

ČTVRTEK 10.15 Klenot TV 11.15 Ochránci 12.10

Nákupní maniačky 13.10 Divocí koně (3) 14.15
Ochránci 15.10 Soudní síň 16.05 Soudní síň 17.05
Medicopter 117 (41/82) 18.00 Nákupní maniačky
19.00 Krimi 19.30 Noviny 20.20 Žena za pultem
(3/12) 21.25 Hotel Herbich (12) 22.25 Střepiny
23.35 Divocí koně (3) 0.40 Ochránci

PÁTEK 9.40 Medicopter 117 (41/82) 10.30

Klenot TV 11.35 Ochránci 12.30 Nákupní maniačky
13.30 Divocí koně (4) 14.30 Aféry 15.10 Soudní síň
16.05 Soudní síň 17.05 Medicopter 117 (42/82)
18.00 Nákupní maniačky 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Sněhové pusinky 22.15 Česko Slovensko má
talent 23.40 Divocí koně (4) 0.45 Aféry

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ
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neděle 16. července 2017
ČT1
6.00

13.00
13.05
14.10
15.00
15.55
16.20
17.40
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
20.15
21.50
22.54
22.55
0.20
1.35

Zajímavosti z regionů 6.40 Zip.
Povídka z cyklu Bakaláři 7.05
Návštěvní hodiny 8.15 Pofoukej mi
jahody (2/3). Hudební komedie (ČR,
1990)
9.05
Úsměvy
Zdeny
Hadrbolcové 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 11.00 Život na zámku 11.50
Dneska to konečně rozjedeme

Zprávy
Jak se ševcem šili čerti
Česká muzika
Tak to byl Zahajda
Bohouš
Sardinky aneb Život jedné rodinky
Komedie (ČR, 1986)
Columbo
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
GEN – Galerie elity národa
Chalupáři
Hříšní lidé města brněnského (4)
Výsledky losování Šťastných 10
Místo činu – Schimanski
Manéž Bolka Polívky
Hobby naší doby – letní speciál

NOVA
6.00
6.20
6.45
7.10
7.35
8.00
8.20
8.40
9.55
12.00
13.05
14.05
15.55
17.45
19.30
20.20
22.45
23.20
1.30
3.15

Lišákoviny
Jake a piráti ze Země Nezemě IV
Senzační Spiderman (23)
Milesova vesmírná dobrodružství
Show Toma a Jerryho (3)
Tučňáci z Madagaskaru II (22)
Krok za krokem VII (9)
Chytrá horákyně
Profesor v ringu
Komedie (USA, 2012)
Dynastie Nováků (7)
Dynastie Nováků (8)
Zlaté rybky
Krimifilm (ČR, 1977)
Pohádkář
Romantické drama (ČR, 2014)
Byl jednou jeden polda 2: Major
Maisner opět zasahuje!
Komedie (ČR, 1997)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (8, 9)
Letní interview
Mistrův syn
Akční film (HG, 1978)
Zlaté rybky
Krimifilm (ČR, 1977)
Kolotoč

6.25
6.55
7.25
8.15
8.45
9.20
10.15
11.15
12.25
13.20
13.55
15.55
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.45
1.25
2.25
3.20

Prima

Nova Cinema

Ferda Mravenec (27)
Ninjago V (4)
Ninjago V (5)
M.A.S.H (244)
M.A.S.H (245)
Největší tankové bitvy II (3)
Hooten a lady: Lovci pokladů (2)
Ano, šéfe!
Váš Prima receptář
Vychytávky Ládi Hrušky
Muži v černém
Sci-fi komedie (USA, 1997)
Vraždy v Midsomeru XVIII
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Indiana Jones a chrám zkázy
Dobrodružný film (USA, 1984).
Hrají H. Ford, K. Capshawová,
A. Puri a další. Režie S. Spielberg
Vycházející slunce
Krimithriller (USA, 1993). Hrají
S. Connery, W. Snipes, H. Keitel
Vraždy podle Agathy (8)
Největší tankové bitvy II (3)
Vraždy v Midsomeru XVIII

6.45 Ďábel se třemi zlatými vlasy 8.10 Vodonoš
9.45 Zapomenutý ostrov 11.50 Navždy mladý
13.40 Mámy na pařbě 15.35 Rizzoli and Isles:
Vraždy na pitevně (5, 6) 17.20 Jíst, meditovat, milovat 20.00 Hostitel, sci-fi film (USA, 2013) 22.20
Mortal Instruments: Město z kostí, akční fantasy film
(Kan./N/USA, 2013) 0.35 Astronautova žena

Prima cool
6.50 Firefly (3) 7.45 Letopisy rodu Shannara (9)
8.45 Top Gear VII 9.45 Applikace 10.20 V kokpitu
11.25 Pevnost Boyard (3) 13.55 Simpsonovi XXII
(11-14) 15.55 Bouře meteorů 17.55 Simpsonovi XXII
(15, 16) 18.55 Simpsonovi XXII (17, 18) 20.00 Eragon
22.10 Živí mrtví VII (13), hororový seriál (USA, 2016)
23.15 Autosalon 0.20 OMEN COOL e-sport: esl one
cologne 2017

Prima Max
8.45 Ferda Mravenec (27) 9.15 Ninjago V (5) 9.45
Zpravodajství FTV Prima 11.05 S Italem v kuchyni
11.50 Tohle je válka! 13.55 Přes noc sedmdesátkou,
komedie (N, 2012) 15.55 Řeka života: Shledání na
Dunaji, romantický film (Rak., 2014) 17.55 Tohle je
válka!, romantický film (USA, 2012) 20.00 Špinavý
trik, krimidrama (USA, 2013) 22.55 Odpočet smrti,
thriller (USA/Fr., 2012)

pondělí 17. července 2017
NOVA

ČT1
6.00

Slovácko sa nesúdí 6.40 Krabička
6.59 Studio 6 9.00 Kojak V 9.50 Po
stopách hvězd 10.20 Bohouš 10.40
Sardinky aneb Život jedné rodinky

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Tajemství proutěného košíku
(6/13)
13.50 13. komnata Ladi Kerndla
14.20 Zajíc v pytli
15.20 Kojak V
16.15 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.10 Uvolněte se, prosím
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 Malý pitaval z velkého města
21.05 Hříšní lidé města pražského
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Columbo
23.05 Taggart
23.55 Motiv IV
0.40 AZ-kvíz

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.05
15.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.50
19.30
20.20
21.35
22.50
23.45
0.40
1.25
2.10
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz (13)
Kriminálka Anděl II (4)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IV (18)
Ordinace v růžové zahradě (195)
Dr. House (12)
Dr. House (13)
Případy pro Lauru (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Drazí sousedé (14)
Hospoda (16)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (10)
Kriminálka Anděl II (11)
Kriminálka Las Vegas XV (10)
Lovci zločinců V (6)
Dr. House (12)
Dr. House (13)
Tělo jako důkaz (13)
Drazí sousedé (14)

6.05
6.35
7.20
8.45
10.00
12.00
12.10
13.25
14.30
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.20
23.40
0.05
0.30
1.20
2.10

Prima

Nova Cinema

Ferda Mravenec (28)
Ninjago V (6)
M.A.S.H (244, 245)
Siska II (4)
Rosamunde Pilcherová: Mlha nad
zámkem Kilrush
Romance (N, 2007)
Polední zprávy
Siska II (5)
Návrat komisaře Rexe IX (2)
Návrat komisaře Rexe IX (3)
Policie Hamburk IV (23)
Odpolední zprávy
Soudní síň
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vinnetou: Rudý gentleman
Western (N, 1964)
Ano, šéfe!
M.A.S.H (246)
M.A.S.H (247)
Návrat komisaře Rexe IX (2)
Návrat komisaře Rexe IX (3)
Rosamunde Pilcherová: Mlha nad
zámkem Kilrush

6.55 Chytrá horákyně 8.00 Jako kočky a psi 9.30
Jantarová komnata 12.05 Domácí mazlíček 14.10
Dannyho parťáci 3 16.30 Univerzita pro příšerky
18.20 Cesta na tajuplný ostrov 2 20.00 Lov na
čarodějnice, krimifilm (Austr., 1999) 21.55 Tvář
teroru, akční film (USA, 2003) 23.45 Mortal
Instruments: Město z kostí

Prima cool
9.10 Top Gear VI 10.20 Futurama V (16) 10.50
Hvězdná brána VIII (10) 11.50 Top Gear VI 12.55
Simpsonovi XXII (15-18) 14.50 Applikace 15.20 Re-play 15.55 Futurama (1) 16.15 Hvězdná brána VIII (11)
17.15 Top Gear VII 18.25 Simpsonovi XXII (19-22)
20.15 Grimm VI (11) 21.20 Teorie velkého třesku VIII
(12) 21.50 Teorie velkého třesku VIII (13) 22.10 Grimm
IV (3) 23.05 Ztracená archa (11) 0.00 Grimm VI (11)

Prima Max
8.05 Ferda Mravenec (28) 8.35 Ninjago V (6) 9.05
Zpravodajství FTV Prima 10.20 S Italem v kuchyni
11.05 Eragon 13.15 Jste to, co jíte 14.20 Chirurgové IX
(17) 15.15 Doktor z hor: Nové příběhy X (7) 16.20
Indiana Jones a chrám zkázy 18.55 Jste to, co jíte
20.00 První den zbytku tvýho života, drama (Fr.,
2008) 22.25 Fontána pre Zuzanu 2, hudební film
(SR, 1993) 0.45 Špinavý trik, krimidrama (USA, 2013)

úterý 18. července 2017
NOVA

ČT1
6.00

Slovácko sa nesúdí 6.35 Jožin 6.59
Studio 6 9.00 Kojak V 9.45 Syn
10.05 Komici na jedničku 10.55 Malý
pitaval z velkého města

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Tajemství proutěného košíku (7)
13.50 Manželská hra
14.05 Ring volný
15.25 Kojak V
16.15 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.10 Uvolněte se, prosím
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Nemocnice na kraji města
22.00 Legendy záchranářství
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Kriminalista
23.35 Otec Brown IV
0.20 AZ-kvíz

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.00
16.00
16.57
17.00
17.25
18.50
19.30
20.20
21.30
22.35
23.25
0.20
1.50
2.30
3.00
4.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz II (1)
Kriminálka Anděl II (5)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IV (19)
Ordinace v růžové zahradě 2 (1)
Dr. House (14, 15)
Případy pro Lauru (20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Drazí sousedé (15)
Hospoda (17)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (12)
Námořní vyšetřovací služba XIII
Kriminálka Las Vegas XV (11)
Lovci zločinců V (7)
Dr. House (14, 15)
Tělo jako důkaz II (1)
Dva a půl chlapa IV (18)
Drazí sousedé (15)
Ordinace v růžové zahradě 2 (1)

Prima
6.05
6.35
7.20
8.40
9.55
12.00
12.10
13.25
14.25
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.10
23.25
0.00
0.25
1.15
2.05

Ferda Mravenec (29)
Ninjago V (7)
M.A.S.H (246, 247)
Siska II (5)
Rosamunde Pilcherová: Setkání
u řeky
Romance (N, 2007)
Polední zprávy
Siska II (6)
Návrat komisaře Rexe IX (4)
Návrat komisaře Rexe IX (5)
Policie Hamburk IV (24)
Odpolední zprávy
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (1)
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vraždy v Midsomeru XIX (3)
Za sklem (3)
M.A.S.H (248)
M.A.S.H (249)
Návrat komisaře Rexe IX (4)
Návrat komisaře Rexe IX (5)
Rosamunde Pilcherová: Setkání
u řeky

Nova Cinema
5.00 Scooby-Doo: Měsíční nestvůra vylézá 6.10 Byl
jednou jeden polda 2: Major Maisner opět zasahuje! 7.35 Dr. House (12, 13) 9.15 Mámy na pařbě 11.35
Hostitel 14.10 Cesta na tajuplný ostrov 2 15.50
Profesor v ringu 17.55 Thor: Temný svět 20.00
Návrat sedmi statečných 22.00 Zjevení 23.20 Tvář
teroru, akční film (USA, 2003)

Prima cool
8.10 Hawaii 5-0 V (7) 9.15 Top Gear VII 10.25
Futurama (1) 10.55 Hvězdná brána VIII (11) 11.55
Top Gear VII 12.55 Simpsonovi XXII (19-22) 14.55
Teorie velkého třesku VIII (12, 13) 15.50 Futurama
(2) 16.10 Hvězdná brána VIII (12) 17.10 Top Gear VII
18.25 Simpsonovi XXIII (1-4) 20.15 Moto cestou
necestou 21.20 Teorie velkého třesku VIII (14, 15)
22.15 Partička 22.55 Dexter VIII (8) 0.05 Partička

Prima Max
8.15 Ferda Mravenec (29) 8.45 Ninjago V (7) 9.15
Zpravodajství FTV Prima 10.50 S Italem v kuchyni
11.35 Chirurgové IX (17) 12.30 Doktor z hor: Nové
příběhy X (7) 13.30 Jste to, co jíte 14.35 Chirurgové
IX (18) 15.30 Doktor z hor: Nové příběhy X (8) 16.25
První den zbytku tvýho života 18.55 Jste to, co jíte
20.00 Srážka s mimozemšťanem 22.20 Ulovit
miliardáře 0.15 Fontána pre Zuzanu 2

středa 19. července 2017
ČT1
6.00

Pofoukej mi jahody (2/3) 6.59 Studio
6 9.00 Kojak V 9.50 Slepice na smetaně 10.00 Nemocnice na kraji města
11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Tajemství proutěného košíku (8)
13.50 13. komnata Zuzany Bubílkové
14.20 Karel Gott v Lucerně
15.15 Kojak V
16.10 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.10 Uvolněte se, prosím
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Malý pitaval z velkého města
21.05 Hříšní lidé města pražského
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 Columbo
23.40 Profil zločinu IV
0.30 AZ-kvíz
0.55 Toulavá kamera na venkově

NOVA
5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.50
19.30
20.20
20.50
21.25
22.20
0.00
0.55
1.45
2.25
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz II (2)
Kriminálka Anděl II (6)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IV (20)
Ordinace v růžové zahradě 2 (2)
Dr. House (16, 17)
Případy pro Lauru (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Drazí sousedé (16)
Hospoda (18)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Comeback
Comeback
Námořní vyšetřovací služba XIII
Chcete být milionářem?
Lovci zločinců V (8)
Dr. House (16)
Dr. House (17)
Dva a půl chlapa IV (19)
Drazí sousedé (16)

Prima
6.05
6.35
7.20
8.40
9.55
11.55
12.05
13.20
14.25
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.20
22.25
23.35
0.30
1.20
2.15

Ferda Mravenec (30)
Ninjago V (8)
M.A.S.H (248, 249)
Siska II (6)
Rosamunde Pilcherová: Muž
mých snů
Romance (N, 2007)
Polední zprávy
Siska II (7)
Návrat komisaře Rexe IX (6)
Návrat komisaře Rexe IX (7)
Policie Hamburk IV (25)
Odpolední zprávy
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (2)
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Prázdniny (4)
Show Jana Krause
Telebazar
M.A.S.H (250, 251)
Návrat komisaře Rexe IX (6)
Návrat komisaře Rexe IX (7)
Rosamunde Pilcherová: Muž
mých snů

Nova Cinema
8.00 Dr. House (14, 15) 9.45 Rizzoli and Isles:
Vraždy na pitevně (5, 6) 11.55 Lov na čarodějnice
14.00 Thor: Temný svět 16.05 Návrat sedmi statečných 17.55 Život naruby, komediální drama (USA,
1994) 20.00 V zemi Jane Austenové, komedie
(USA, 2013) 22.00 Chvění, horor (USA, 1990)
23.50 Rudá voda, thriller (USA, 2003)

Prima cool
8.10 Hawaii 5-0 V (8) 9.15 Top Gear VII 10.30
Futurama (2) 10.55 Hvězdná brána VIII (12) 11.55
Moto cestou necestou 12.55 Simpsonovi XXIII (1-4)
14.55 Teorie velkého třesku VIII (14, 15) 15.50
Futurama (3) 16.15 Hvězdná brána VIII (13) 17.15
Top Gear VII 18.25 Simpsonovi XXIII (5-8) 20.15
Extant II (6) 21.20 Teorie velkého třesku VIII (16, 17)
22.15 Partička 22.55 Dexter VIII (9) 0.05 Partička

Prima Max
9.15 Ninjago V (8) 9.45 Zpravodajství FTV Prima
11.20 S Italem v kuchyni 12.05 Chirurgové IX (18)
13.00 Doktor z hor: Nové příběhy X (8) 14.00 Jste
to, co jíte 15.05 Chirurgové IX (19) 16.00 Doktor
z hor: Nové příběhy X (9) 17.00 Doba ledová 4:
Země v pohybu 18.55 Jste to, co jíte 20.00 Tvrdé
palice, romantická komedie (USA, 2008) 22.25 Přizdis*áči, komedie (VB, 2011) 0.20 Ulovit miliardáře

čtvrtek 20. července 2017
NOVA

ČT1
6.00

Chalupa je hra 6.20 Banánové rybičky
6.59 Studio 6 9.00 Kojak V 9.45
Manželská hra 10.00 Tak to byl
Zahajda 10.55 Malý pitaval z velkého
města

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Tajemství proutěného košíku (9)
13.50 Muži z Bombaje
14.25 Z Televarieté
15.20 Kojak V
16.15 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.10 Uvolněte se, prosím
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
20.55 Nemocnice na kraji města
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Taggart
23.35 Kriminalista
0.35 AZ-kvíz
1.00 Objektiv

5.55
8.35
8.50
9.50
11.00
11.45
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.50
19.30
20.20
20.50
21.25
23.30
0.20
1.45
2.25
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz II (3)
Kriminálka Anděl II (7)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IV (21)
Ordinace v růžové zahradě 2 (3)
Dr. House (18, 19)
Případy pro Lauru (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Drazí sousedé (17)
Hospoda (19)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Comeback
Comeback
Klikař Charlie
Komedie (USA, 2007)
Lovci zločinců V (9)
Dr. House (18, 19)
Tělo jako důkaz II (2)
Dva a půl chlapa IV (20)
Drazí sousedé (17)

Prima
6.05
6.35
7.20
8.45
10.00
12.00
12.10
13.25
14.25
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.20
22.50
23.50
0.45
1.35
3.10

Ferda Mravenec (31)
Ninjago V (9)
M.A.S.H (250, 251)
Siska II (7)
Rosamunde Pilcherová: Srdce ve
větru
Romantický film (N, 2007)
Polední zprávy
Siska II (8)
Návrat komisaře Rexe IX (8)
Návrat komisaře Rexe X (1)
Policie Hamburk V (1)
Odpolední zprávy
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (3)
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Hooten a lady: Lovci pokladů (3)
Pevnost Boyard
M.A.S.H (252, 253)
Návrat komisaře Rexe IX (8)
Návrat komisaře Rexe X (1)
Rosamunde Pilcherová: Srdce ve
větru
Policie Hamburk V (1)

Nova Cinema
5.05 Rizzoli and Isles: Vraždy na pitevně (6) 5.45
Ďábel se třemi zlatými vlasy 7.05 Dr. House (16, 17)
8.45 Život naruby 10.45 Když muž miluje ženu
13.25 V zemi Jane Austenové 15.30 Mistrův syn
17.45 Horská dráha 20.00 Námořní vyšetřovací
služba VI (10, 11) 21.50 Sucker Punch, akční film
(Kan./USA, 2011) 0.00 Chvění, horor (USA, 1990)

Prima cool
6.50 Hawaii 5-0 V (8, 9) 9.15 Top Gear VII 10.30
Futurama (3) 10.55 Hvězdná brána VIII (13) 11.55
Extant II (6) 12.55 Simpsonovi XXIII (5-8) 14.55
Teorie velkého třesku VIII (16, 17) 15.50 Futurama
(4) 16.15 Hvězdná brána VIII (14) 17.10 Top Gear VII
18.25 Simpsonovi XXIII (-12) 20.15 Autosalon 21.20
Teorie velkého třesku VIII (18, 19) 22.20 Krvavý
obchod 0.25 Poslední chlap na Zemi II (15)

Prima Max
8.40 Ferda Mravenec (31) 9.10 Ninjago V (9) 9.35
Zpravodajství FTV Prima 11.15 S Italem v kuchyni
12.00 Chirurgové IX (19) 12.55 Doktor z hor: Nové
příběhy X (9) 13.55 Jste to, co jíte 15.00 Chirurgové
IX (20) 15.55 Doktor z hor: Nové příběhy X (10)
16.55 Vinnetou: Rudý gentleman 18.55 Jste to, co
jíte 20.00 Noc klavíristy, krimifilm (ČR/SR, 1976)
21.55 Planeta opic 0.25 Přizdis*áči

pátek 21. července 2017
NOVA

ČT1
6.00

Bydlení je hra 6.20 Cestománie 6.59
Studio 6 9.00 Kojak V 9.45 Trabant
10.05 Nemocnice na kraji města
11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Tajemství proutěného košíku (10)
13.50 Rozvod
14.10 Všechno nejlepší
15.20 Kojak V
16.10 Cestománie
16.40 AZ-kvíz
17.10 Uvolněte se, prosím
18.00 Události v regionech
18.25 Toulavá kamera na venkově
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Tři životy
Pohádka (ČR, 2007)
21.20 Všechnopárty
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Hitparáda televizní zábavy
23.10 Na kus řeči – Silvestrovský koktejl
Miroslava Donutila
0.05 Motiv IV

5.55
8.35
8.50
9.50
10.25
10.55
11.45
12.00
12.25
12.50
14.00
15.55
16.57
17.00
17.25
18.50
19.30
20.20
22.40
0.30
2.00
3.05
4.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Tělo jako důkaz II (4)
Comeback
Comeback
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa IV (22)
Ordinace v růžové zahradě 2 (4)
Dr. House (20, 21)
Případy pro Lauru II (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Drazí sousedé (18)
Hospoda (20)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktor od jezera hrochů
Komedie (ČR, 2010)
Křižovatka smrti
Akční komedie (USA, 1998)
Dr. House (20, 21)
Tělo jako důkaz II (3)
Drazí sousedé (18)
Ordinace v růžové zahradě 2 (4)

Prima
6.05
6.35
7.20
8.45
10.00
12.00
12.10
13.25
15.30
16.25
16.45
17.40
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
23.10
0.00
0.50
2.30
4.05

Ferda Mravenec (32)
Ninjago V (10)
M.A.S.H (252, 253)
Siska II (8)
Rosamunde Pilcherová: Melodie
lásky
Romantický film (N, 2007)
Polední zprávy
Siska II (9)
Návrat komisaře Rexe X (2, 3)
Policie Hamburk V (2)
Odpolední zprávy
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (4)
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vinaři II (5)
Česko Slovensko má talent
Castle na zabití V (24)
M.A.S.H (254, 255)
Návrat komisaře Rexe X (2, 3)
Rosamunde Pilcherová: Melodie
lásky
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně
IV (4)

Nova Cinema
5.30 Horská dráha 7.35 Dr. House (18, 19) 9.20
Operace Frankton 11.35 V zemi Jane Austenové
13.20 Flintstoneovi: Mela doby kamenné 14.35
Jantarová komnata 16.50 Námořní vyšetřovací
služba VI (10, 11) 18.40 Inspektor Gadget 20.00
Babe: Galantní prasátko 21.45 Vražda v Bílém
domě 23.50 Klikař Charlie, komedie (USA, 2007)

Prima cool
6.45 Hawaii 5-0 V (9) 7.55 Hawaii 5-0 V (10) 9.10
Top Gear VII 10.25 Futurama (4) 10.50 Hvězdná
brána VIII (14) 11.50 Autosalon 12.55 Simpsonovi
XXIII (9-12) 14.55 Teorie velkého třesku VIII (18, 19)
15.50 Futurama (5) 16.15 Hvězdná brána VIII (15)
17.15 Top Gear VII 18.25 Simpsonovi XXIII (13-16)
20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. VII (7, 8) 22.10
Vraždící opice 0.00 Poslední chlap na Zemi II (16)

Prima Max
8.50 Ferda Mravenec (32) 9.20 Ninjago V (10)
9.50 Zpravodajství FTV Prima 11.25 S Italem
v kuchyni 12.10 Chirurgové IX (20) 13.05 Doktor
z hor: Nové příběhy X (10) 14.05 Jste to, co jíte
15.10 Chirurgové IX (21) 16.05 Doktor z hor: Nové
příběhy X (11) 17.10 Utta Danellová: Tajemství naší
lásky 19.00 Jste to, co jíte 20.00 Hibernatus 22.00
Krvavý obchod 0.10 Planeta opic
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Černý? Nejen autor Gottova Trezoru
ČR | „Ze zdi na mě tupě zírá po trezoru
temná díra...“ Znění jedné z nejslavnějších písní Karla Gotta napsal v polovině
60. let textař Rostislav Černý. Byl autorem slov k řadě hitů nejen Gotta, ale třeba i Marty Kubišové, Hany Hegerové či
Evy Olmerové. Jak však dokazuje nedávno vydaná publikace Nadechnutí,
Rostislav Černý nebyl jen skvělý textař,
ale také tvůrce básní či aforismů.
Autorem sbírky Nadechnutí je Tereza
Pokorná, bývalá sólistka baletu Laterny
Magiky, herečka, později i publicistka –
a také partnerka Rostislava Černého.
„Humor hrál pro Rosťu vždy prim.
V jeho básních je cítit rozervanost mladého poety, ale nechybí právě humor a překvapení,“ říká Tereza Pokorná. „Jak čas
běžel, získává odstup, nadhled a vévodí
humor i sebeironie, neboť obé mu bylo

Textař Rostislav Černý v pořadu Kam zmizel ten starý song (2004).
FOTO | ČESKÁ TELEVIZE

INZERCE

vlastním,“ charakterizuje Rostislava Černého, který zemřel v dubnu 2015.
Humor je ve sbírce patrný především
v části složené z aforismů a epigramů.
Utahuje si v nich z politiky i běžného života: „Život je taxikář, sveze tě, kam si
řekneš, ale vždycky za to zaplatíš víc,
než jsi čekal.“
Černý byl mužem mnoha talentů, působil také jako překladatel, scenárista,
herec a animátor. Po roce 1968 emigroval a svými profesemi se úspěšně živil
i v zahraničí. V 90. letech se vrátil a pracoval jako redaktor Českého rozhlasu.
Překládal, psal aforismy a epigramy.
Bonusem ke každé knize Nadechnutí
je CD s největšími hity Rostislava Černého. Na nahrávce tak nechybí Trezor,
Oliver Twist (E. Pilarová, W. Matuška)
či Čas růží (K. Gott).
(mb, iDNES.cz)

Nikdo vám NevNucuje,
co si máte mysLet

ParlamentníListy.cz

„Žonglér se slovy s nezaměnitelnou duší“
ČR | Nadechnutí, sbírku písňových i básnických textů Rostislava Černého, sestavila jeho dlouholetá kamarádka a pozdější partnerka Tereza Pokorná. „Pro mne
mají už Rosťovy rané texty velikou hloubku a moudrost, kterou bych u třiadvacetiletého mladíka nečekala,“ vrací se někdejší herečka do úplných autorských začátků Rostislava Černého a za příklad uvádí
píseň Jsi jako dlouhý most, kterou zpívaly Eva Olmerová a Marta Kubišová.
Černého styl psaní se podle Pokorné lišil od jeho vrstevníků. „Byl mistrem
v žongolování se slovíčky. Miloval zkratku a český jazyk byl nástrojem, který
ovládal, díky mamince, již od dětství,“
charakterizuje. Faktem je také to, že Rostislav Černý dokázal psát dobré texty
i v cizích jazycích – v angličtině a v němčině. „České texty jsou ale jiné, mají nezaměnitelnou duši,“ přiznává Pokorná.
Jako mnoho uměleckých duší, tak
i Rostislav Černý v mládí psal nejraději
na barové stoličce. „Kolem něj se vznáše-

FOTO | HERMINAPRESS

ly múzy všeho druhu a přátelé vedli nejrůznější debaty. Pak měl svůj pokojík,
židli, stůl a pak, pak psal nejraději v posteli v místě snění,“ líčí Tereza Pokorná.
Ačkoliv o populární hity není v Černého tvorbě nouze, pro Pokornou není leh-

ké určit, které texty má sama nejraději.
„Mám ráda skoro všechny, jednou vévodí ten, jindy jiný a jistě, ty psané mně,
jsou na mém žebříčku úplně nahoře.“ Nakonec ale pár textů přece jen zmíní – Slaná voda, Maják, Loudá se půlměsíc či
Čas růží, po které je pojmenovaný současný muzikál složený z nejznámějších písní
Karla Gotta. Mimochodem, ten mezi hudebními fanoušky asi nejznámější Černého hit z repertoáru Karla Gotta – Trezor –
se natáčel v poněkud neobvyklém prostředí. „Nahrávka se zrodila amatérsky ve
sklepě jednoho činžáku. Aby vznikl ten
typický rokenrolový hall – ozvěna, použili jsme druhý mikrofon, který se postavil
do chodby domu,“ prozradil před časem
Karel Gott v Rádiu Impuls.
Rostislava Černého kromě již zmiňované publikace Nadechnutí v dohledné
době připomene také nový televizní dokument, který spolu s Terezou Pokornou
připravuje publicista a spisovatel Ondřej
Suchý.
(mb)

Rostislav Černý
Narodil se v Praze v dubnu 1937.
Vystudoval DAMU a v 60. letech stál
mimo jiné u zrodu divadla Semafor.
V roce 1968 emigroval a vedl skupinu
Černého divadla, se kterou cestoval
po světě. V Anglii pracoval pro televizi
Granada, kde se podílel na vzniku téměř
pěti stovek dílů nejrůznějších dětských
seriálů. V Kolíně nad Rýnem pak působil
jako animátor dětského seriálu Lemmi,
pro nějž navrhl hlavní loutkovou figuru.
Po návratu do Prahy začal pracovat jako
redaktor německého vysílání Českého
rozhlasu. V autorském profilu sama sebe
z roku 2000 Rostislav Černý na závěr
připojuje dovětek s humorem sobě
vlastním: „Není žena a neví, kolik má
dětí.“
Rostislav Černý zemřel v dubnu 2015
ve věku 78 let.

PRO NAŠI PRODEJNU BILLA V KARLOVÝCH VARECH
PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE NA POZICE:

PRODAVAČ/KA – POKLADNÍ
PRODAVAČ/KA LAHŮDEK
NABÍZÍME PLNÝ I ZKRÁCENÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK, BRIGÁDY.
V případě zájmu kontaktujte p. Matiho na tel.: 724 611 972
nebo e-mailu: m.mati@billa.cz.
Více informací na www.billa.jobs.cz

VÝKUP ZLATA, STŘÍBRA
VYKUPUJEME VŠECHNY DRUHY ZLATA
(ZLOMKOVÉ ZLATO, STŘÍBRO A DENTÁLNÍ ZLATO - ZUBY).
VÝKUPNÍ CENY ZLATA 300 – 880 Kč/g
(cena dle ryzosti, 880 Kč jen za ryzí zlato 999/1000)
Profesionální a seriózní jednání, peníze ihned na ruku.
Bezkonkurenční ceny v Karlových Varech.
BOHEMIA ŠPERKY & TRADING s.r.o., ZLATNICTVÍ BOHEMIA

É SKLADY BU
ELN
ŤA
H
U

E v a B uťo v á

tel.: 353 822 272, mobil: 736 541 537, bezplatná linka: 800 179 551

Sadová 5, Karlovy Vary, 360 01
Otevřeno: Po - Pá 10:30 - 18:00
Mobil: 606 866 573

Při předložení inzerátu navíc 3%

Surfujte zdarma,
volejte levně
www.mobil.cz

w w w. u h l i b u t a . c z

www.topimchytre.info

www.ziskejdotaci.cz
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Bublinář musí
zvládnout i vítr
Pavel Roller patří
k průkopníkům českých
hrátek s bublinami.

Jak se tedy na vítr připravujete?
Základem je mít správnou směs. To je
vlastně gros celého bublinářství. Na poslední chvíli ji ještě dolaďuji podle vlhkosti vzduchu, teploty a podobně...

ONDŘEJ HOLUBEC
ČR | Když dokončil vystoupení ve zlínském parku, působil unaveně, ale spokojeně. Houf dětí tam v klaunském kostýmu bavil asi hodinu. „Bubliny na ně zabírají. A když vidím to čiré nadšení v jejich očích, je mi z toho krásně,“ liboval
si v rozhovoru Pavel Roller z Kroměříže, jeden z prvních českých bublinářů.
Během vystoupení jste se musel poprat se silným větrem. Je to pro bublináře postrach?
Je potřeba se na to připravit. Samozřejmě nepředvedete všechny obtížné triky,
ale dá se zvládnout atraktivní vystoupení. Rád ale vítr příliš nemám.

To docela zní jako alchymie...
Trochu ano, při výrobě potřebujete i nějaké znalosti chemie. Není to jen o tom,
že někde vylijete mýdlo či prostředek
na mytí nádobí. Směs si chystám zhruba 48 hodin a poslední úpravy provádím těsně před vystoupením. Není to
jen o větru, při vystoupeních vevnitř
bývá zase vydýchaný a suchý vzduch.
Výroba směsi je asi tajemstvím, že?
To víte, že ano. Každý bublinář si na to
musel přijít. Já jsem se o to začal zajímat po revoluci, kdy jsem s kamarádem
Vaškem Strasserem viděl na Staroměstském náměstí v Praze jednoho amerického pouličního umělce. Měl fascinující vystoupení, nikdy jsme nic takového

neviděli. Ten Američan nás pak v hospůdce zasvětil do některých tajů bublinaření, ale i tak nám pak ještě roky trvalo, než jsme vyrobili použitelnou směs.
Dodnes je v ČR jen pár bublinářů.
Co všechno se dá s bublinami dělat?
Těch triků je spousta. Bublinové krychle, kolotoče, bubliny nejrůznějších tvarů, kouřové, či dokonce hořící bubliny.
Oblíbený trik je samozřejmě uzavřít člověka do jedné veliké bubliny. Stále se
snažíme přicházet s něčím novým. Já
osobně mám nejraději asi triky s kouřovými bublinami.

„

Osobně mám
nejraději triky
s kouřovými bublinami.
Je potřeba bublinaření trénovat,
abyste nevyšel ze cviku?
Určitě ano. Často zkouším, jestli triky
fungujou, jaké jsou vhodné směsi a podobně. Je ale spousta faktorů, které neovlivníte, a tak jsem vždy při vystoupení trochu v napětí. (úsměv)
A je o vaše vystoupení zájem?
Zájem je naštěstí velký. Mám i několik
vystoupení denně. Jezdil jsem i do zahraničí, ale nejraději bublinařím tady u
nás pro děti. Jsem prostě duší klaun.

Pavel Roller dovede s bublinami
až neuvěřitelné fígle. Nedávno takto udivoval dětské i dospělé obecenstvo ve zlínském parku Komenského.
FOTO | JAN SALAČ, MAFRA
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Hledáte novou práci?
Přemýšlíte, co po ukončení studia?

Úterý 25. červenec 2017
je od 15 do 18 hodin otevřeno

Job Café
Individuální pohovory „Život a práce v Německu“ i

bez předem domluvené schůzky, hovoříme i česky
Kde? - Agentur für Arbeit (Úřad práce),
Annaberg-Buchholz, Paulus-Jenisius-Straße 43
Přijďte a informujte se o volných vzdělávacích a
pracovních místech v regionu
Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de
Uchazeči o zaměstnání v Německu by měli ovládat německý jazyk alespoň na komunikativní úrovni
Tato akce je financována z programu EU
pro zaměstnanost a sociální inovaci „EaSI
(2014-2020).

Spolufinancováno zprostředků Evropské unie

Přijmeme:

řidičky/ řidiče autoBusu Na MHd,
liNkovou doPravu a zájezdovou doPravu
Nabízíme:
• práci v pravidelných turnusových směnách se zajištěním odpočinku s minimem
přesčasové práce cca v rozsahu 1 pracovní směny
• adekvátní platové podmínky dle platné legislativy, příplatky a mzdová
zvýhodnění dle kolektivní smlouvy nad rámec zákoníku práce
• nástupní mzda řidiče autobusu cca 24.000 Kč/měsíc
• možnost velmi dobrého výdělku až cca 28.000 Kč/měsíc
• získání řidičského a profesního oprávnění zdarma, při uzavření pracovní smlouvy
na min. 3 roky
• pravidelné profesní školení řidičů
• možnost profesního růstu
• řízení moderních a technicky vyspělých autobusů
Benefity:
• stravenky ve výši 90,- Kč • 5 týdnů dovolené • příspěvek na penzijní připojištění
zaměstnancům ve výši cca 750 Kč/měsíc • věrnostní program odměn za odpracovaná
léta • kompletní oděvní výstroj • zaměstnanecké jízdné včetně benefitů pro rodinné
příslušníky • zaměstnanecká cena nafty pro soukromá vozidla • příspěvky na kulturu,
dovolenou, masáže • příspěvky pro děti na tábory, školy v přírodě apod.
Požadujeme:
• řidičské oprávnění skupiny„D“ včetně platného profesního průkazu, případně možnost
získání řidičského a profesního oprávnění zdarma, při uzavření pracovní smlouvy
na min. 3 roky • čistý rejstřík trestů • zodpovědnost včetně profesionálního
a korektního vystupování vůči cestující veřejnosti • odpovídající zdravotní způsobilost
Podrobnější informace k možnému nástupu nebo podání doplňujících
informací na telefonním čísle: 353 505 363 nebo 353 504 514.

Karlovarský kraj
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Školy zaplatí kraj i mecenáši

Veřejné univerzity zřizují v regionu vlastní konzultační střediska. Peníze získají z nejrůznějších zdrojů
JANA PLECHATÁ
KARLOVARSKÝ KRAJ | Zdravotní
sestry nebo fyzioterapeuti získají vysokoškolské vzdělání přímo v regionu. Do
podpory jejich vzdělávání se pustil Karlovarský kraj, město i soukromí dárci.
Padesát vysokoškoláků nastoupí od
nového akademického roku do tří nově
otevřených konzultačních středisek univerzit. Nejvíce peněz do startu dostane
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.
V krajském městě začne od října vyučovat bakalářský obor Fyzioterapie.
„Na rozjezd máme vyčleněné celkem
zhruba tři miliony korun. Půjdou na běžné výdaje k zajištění této pobočky,“
řekl primátorův náměstek pro majetek
Michal Riško.
V balíku peněz je rovněž milionový
příspěvek Karlovarského kraje, na kterém se jeho radní před časem shodli.
Jedná se o jednorázovou podporu.
„Tento příslib byl již v minulosti a v
rozpočtu s tím počítáme,“ ujistila
hejtmanka Jana Vildumetzová. Karlovarské středisko 3. lékařské fakulty má

100 tisíc korun či hotel Imperial a Léčebné lázně Jáchymov s 50 tisícovým
příspěvkem.
„Když se škola otevírá, je potřeba vymalovat, připravit jí technologie i internet. Město od insolvenčního správce
koupilo také lavice a nábytek,“ uvedl
Michal Riško. Podle mluvčího radnice
Jana Kopála se 3. lékařské fakultě doposud přihlásilo 500 zájemců o studium.
„Do Prahy přijme pětadvacet zájemců,
dalších pětadvacet dostane na vybranou, jestli budou ochotní studovat i v
Karlových Varech,“ řekl.

Zdravotní sestry
Fyzioterapeuti budou moci získat
bakalářské vzdělání. FOTO | V. ŠLAUF
dokonce kvůli svému startu zřízený
transparentní účet, protože zájem o jeho
podporu projevilo několik mecenášů. Je
mezi nimi například společnost Lázně
Františkovy Lázně, jež poslala 50 tisíc
korun, Nemos Group, která darovala

S novým akademickým rokem vstoupí
do kraje také Fakulta zdravotnických
studií Západočeské univerzity v Plzni.
Svá konzultační střediska chystá v Karlových Varech a Chebu, určená budou
výhradně pro obor Všeobecná zdravotní sestra v kombinované formě. Celkem
přijmou rovněž 25 studentů. Vedení kraje souhlasilo, že univerzitě s rozjezdem
finančně pomůže.

„Chtěli 65 tisíc korun za jeden rok studia jedné zdravotní sestřičky. My jsme
si předjednali, že bychom jako kraj dávali částku 40 tisíc a 25 by bylo na zaměstnavateli,“ prozradil krajský radní
pro zdravotnictví Jan Bureš. Děkance
se ale podařilo získat peníze z univerzity. Sice až od ledna, přesto je to podle
Jana Bureše dobrá zpráva. „Čekáme na
to, jak nyní vše vyčíslí, předpokládám
ale, že hovořím za celou radu a že se k
tomu postavíme čelem,“ uvedl Jan Bureš. O novince přicházející ze Západočeské univerzity v Plzni karlovarští radní zatím neslyšeli, nicméně případné pomoci se nebrání.
„Nevidím jediný důvod, proč bychom nepodporovali jakoukoli školu ve
Varech,“ řekl Michal Riško.
Zároveň zmínil, že město to udělalo i
v případě soukromé Vysoké školy finanční a správní (VŠFS), která v městské budově působí od začátku letošního
akademického roku. Té sice Karlovy
Vary peníze neposílají, nechaly jí ale
stejné smlouvy jako jejímu předchůdci,
což byla Vysoká škola Karlovy Vary.
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Hledáte práci?
mzda až 185 Kč
čistého/hod (dle pracovního zařazení)

týdenní zálohy, bonus 3.000,za doporučení kamaráda
brigády s výplatou hned po směně
Bezplatná linka:

800 128 128
luxusní ubytování včetně wi-fi

www.awaglobal.cz

INZERCE
Tajenka: nemůže tvé sny vzít.

22

www.5plus2.cz

Karlovarsko a Sokolovsko
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Baník ve 2. lize zůstává

Veterán se lásky
k šermu nevzdá

Sokolovu se podařilo získat práva na hokejovou soutěž od Klášterce
IVO VYMĚTALÍK
SOKOLOV | Do jednadvacáté druholigové sezony v řadě vstoupí v září hokejisté sokolovského Baníku. Že to sportu
znalému fanouškovi nesedí? Nevadí, takové věci se stávají. Po náročných jednáních se podařilo dohodnout s Kláštercem na odstoupení práv.
Po nedobré uplynulé sezóně, která
skončila sportovním neúspěchem v podobě sestupu z druhé ligy, se v Sokolově blýská na lepší časy. „Ihned po skončení uplynulé sezóny jsme si sedli a řekli si, co bylo špatně. Ujistili jsme se, že
prioritou všech je zachovat hokej v Sokolově na co nejvyšší úrovni a ihned
jsme na tom začali pracovat,“ říká předseda klubu Václav Dobřemysl.
Baníku se podařilo složitými jednáními na úrovni hokejového svazu a s některými hokejovými kluby zajistit účast
ve třetí nejvyšší domácí soutěži i pro
nadcházející ročník.

První úspěch
„Dokázali jsme se dohodnout s klubem
HC Klášterec nad Ohří na podmínkách
převedení jejich práv na 2. ligu do Sokolova. Vše se podařilo vyřešit administrativně i na ČSLH. Nebyli jsme jedinými
zájemci, takže ta jednání nebyla jednoduchá. Nakonec se vše podařilo úspěšně dotáhnout. Jsem za to rád a věřím, že
tím odstartujeme novou etapu fungování sokolovského hokeje,“ sděluje Václav Dobřemysl.
Vedení klubu vnímá, že tímto dílčím
úspěchem vše nekončí, ale naopak začíná. Určitě chce, aby role týmu ve 2. lize
byla důstojnější, než tomu bylo v uplynulé sezóně, a více tak potěšit i věrné sokolovské publikum. Práce je ještě hod-

Jan Kučera.

Hokejisté sokolovského Baníku se opět připravují na sezonu ve druhé hokejové lize.
FOTO | VÁCLAV ŠLAUF
ně, a to jak na sportovním poli, kde se
klub bude snažit poskládat kvalitní tým,
včetně trenérského zajištění, tak i na
poli finančním.

Ještě peníze
„Dnešní vrcholový, a nakonec i výkonnostní sport je o financích. Mládež
máme vcelku pokrytou, a tak finanční
podmínky již vytvořené má. Nyní je
před námi úkol zajistit finančně fungování A týmu, čekají nás jednání s našimi stálými a největšími partnery, tj.
Sokolovská uhelná a město Sokolov. Je
domluvené nově i jednání se společností Synthomer a.s. (chemička),“ informuje Karel Makovec, sekretář klubu.

INZERCE

www.imperial-group.cz/volne-pozice
Lázně Imperial Karlovy Vary a.s. nabízí pracovní uplatnění:

LÉKAŘ/KA, SMĚNNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA, FYZIOTERAPEUT/KA,
ZDRAVOTNICKÝ MASÉR/KA, LÁZEŇSKÁ, POKOJSKÁ,
ÚDRŽBÁŘ – ELEKTRIKÁŘ, KUCHAŘ/KA, ČÍŠNÍK – SERVÍRKA
NABÍZÍME možnost ubytování pro vybrané pozice, získání zkušeností z luxusních
4* hotelů, moderní vybavení pracovišť a technologie, pohodové pracovní prostředí,
přátelský kolektiv, zázemí stabilní společnosti, zaměstnanecké benefity.

V případě Vašeho zájmu zašlete životopis
na e-mail: HR@imperial-group.cz či volejte na 353 206 048
Více informací na www.imperial-group.cz

Právě on, spolu s vedením klubu, má
před sebou úkol finančně zajistit naplánovaný rozpočet.
Musí stihnout uzavřít smlouvy s hráči a trenéry a připravit vše po organizační a materiální stránce.
„Ani toto nebude jednoduchý úkol,
ale věřím, že i veřejnost a partneři ocení
pozitivní posun a přidají se s pomocí.
Všichni jsme viděli, jak to dopadlo loni.
Plánujeme oslovit všechny potenciální
a stávající partnery v regionu a budeme
se muset vydat i mimo region. Samozřejmě o situaci informujeme pravidelně i zástupce města a jednáme i s nimi.
Já věřím, že budeme úspěšnější než v
minulých letech,“ uzavírá předseda klubu Václav Dobřemysl.

FOTO | ARCHIV J. KUČERA

KARLOVY VARY | Jan Kučera, šermířský veterán z karlovarské Lokomotivy,
stále soutěží a vozí domů medaile.
Na mistrovství Evropy v italském
Chiavari se v kategorii kord 60 - 69 let
umístil ze 113 účastníků na 46. místě.
Bronz a stříbro pak přivezl z mistrovství ČR veteránů. V jednotlivcích v kategorii 60 - 69 let to bylo třetí místo. A
protože v Karlových Varech je jediným
veteránem, pro soutěž družstev se spojil
se dvěma závodníky s Ústí a vytvořili
tým UVA (Ústí, VAry). V tomto složení už tým v minulosti získal dva tituly
mistrů republiky v kategorii družstev, letos z toho byla stříbrná medaile. (pep)

Varští byli třetí
KARLOVY VARY | Z osmnácti dvojic
nejlepších nohejbalistů profitovala na
šampionátu v Karlových Varech ta nejsmíšenější. Zlato si odvezlo vsetínské jihočesko-moravsko-slovenské trio Chalupa, Stupák, Plachý, stříbro zůstalo obhájcům titulu, čakovickým Kučerovi s
Kalousem. Bronz zůstal doma, odnesla
si jej karlovarská sestava Jan Vanke, Michal Kokštein a Tomáš Bíbr.
(vov)
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Doručujeme
na plovárnu
do kempu
na chalupu
Objednávejte pohodlně i z mobilu
naše appka ke stažení na

www.alza.cz/nejobchod

