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Doplňte Si minerály
a uviDíte co Se Stane!
Dokážete ocenit sílu přírody? Vyzkoušíte ověřený produkt?
Vyplatí se Vám investovat do sebe 9 Kč denně?
Schindeleho minerály jsou přírodní produkt s třicetiletou tradicí
těžby v Rakousku, jejichž účinky jsou nově ověřeny lékařskoepidemiologickou studií. Studie prokázala, že při revmatických
chorobách, jako třeba revmatoidní artritida, dna, artróza nebo
spondylóza může pomoci přírodní produkt vulkanického původu
Schindeleho minerály. Uživatelé také popisují zlepšení stavu při
cukrovce, problémech s tlakem, poruchách zažívání, překyselení,
pálení žáhy, špatném stavu vlasů a nehtů nebo gynekologických
potížích. Výsledky zmiňované studie jsou názorně zobrazeny
v následujícím grafu (celé znění studie je k nahlédnutí na našich
stránkách).
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mleté minerály v plechovce
2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
4 ks = 515 Kč/ks
6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks

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

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

798 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.
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Stačí tohle jako důkaz?
Dobrý den, mám velmi dobré zkušenosti s vaším produktem. Před dvěma roky jsem ho dostala jako dárek od své přítelkyně.
Nakupilo se tehdy na mě mnoho zdravotních problémů (páteř, klouby, kyčle, kolena, rozhašená štítná žláza, padání vlasů,
lámavost nehtů, deprese). Počáteční nedůvěru vystřídalo zlepšování mého zdravotního i psychického stavu. Cítím se jako
vyměněná. Moc vám za to děkuji. Byla bych ráda, kdybyste mi zaslali mleté minerály v plechovce - 4 kusy.
Ludmila Váchová, Ostrava
Jemi68let.Mámartrózuvoboukyčlích.Vpravé3.stupeň.Vzáříminuléhorokujsemsešlaobjednatnavýměnu.Lékařisestra
mi to zatím vymluvili. Od října roku 2015 užívám vaše mleté minerály. Klouby jsou pohyblivější, bolest minimální. Cholesterol
mi klesl z 6,31 na 5,2. Cítím se výborně.
Libuše Popková, Havlíčkův Brod
Není to poprvé, co objednávám Schindeleho minerály. Potřebuji je ke svému životu, k jízdě na kole, chůzi po schodech doma i
nasvézahraděnaterasách.Neznámcojeúnava,skleslost,bolestipáteře,čikloubů.Pracovaljsemmnoholetjakokuchař,tedy
celý den na nohách, poté jsme začali podnikat a já nosil lidem do auta i 50 kg pytle s krmivem. Díky za vyřízení.
Stanislav Novák, Litoměřice, 70 let
Dobrý den, loňský rok jsem pro manžela objednala plechovku minerálů. Manžel má překyselení organismu a srdeční potíže.
Po využívání plechovky se jeho stav výborně zlepšil, proto bych chtěla objednat 2 balení. Hana Brůhová, Horšovský Týn
Za Váš ohlas plechovka zdarma. Přesné podmínky pro získání plechovky zdarma za ohlas jsou na našich stránkách.

Jsme na Facebooku!

www.kamennezdravi.cz

Kamenné zdraví, s.r.o. Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712
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TOHLE BUDE
TŘESKUTÝ!
Společná realitní
a advokátní kancelář

Nejčtenější týdeník v České republice

JURIS REAL, spol. s r.o.

Každýpátek
pátekZDARMA
ZDARMA
Každý

ČÍSLO 27 ROČNÍK V

15. 7. 2016

Tel.: 774 335 502

www.nemovitosti-vykup.info
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ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.
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„Mým hobby jsou fíkovníky“
Milan Kňažko se po letech vrátil na pražská divadelní prkna. A hned si „střihnul“ monodrama
5plus2
■ ROZHOVOR
BOHUMIL BREJŽEK
PRAHA | V Divadle Na Jezerce před
pár dny ukončil sezonu s představením
Shylock, ve kterém je hodinu a půl na jevišti sám. Excelentní výkon...
Kde na tak náročný part berete energii? V minulosti jste byl znám jako
velký sportovec...
Sportuji už jenom mírně, maratony už
vůbec neběhám, občas si zahraji golf,
ale nemám teď na něj příliš čas.
Ale určitě se občas najde den, kdy
nic nemusíte...
To pak pracuji na zahrádce. Ta naše je
nejen okrasná, ale máme i různé plodiny, dokonce pěstuji zeleninu – papriky,
feferonky, okurky, rajčata a pak tam
mám různé ovoce jako jahody, maliny,
ostružiny, višně, třesně, švestky. Mým
hobby jsou fíkovníky, mám přes dvacet
stromů, rodí běžně dvakrát do roka, takže fíky sušíme, vyrábíme z nich džem a
také jich hodně rozdáme. Fíkovník pro
INZERCE

mne představuje magický strom, jenž
svým způsobem zpřítomňuje jih.
Takže zahrádka vám spolehlivě
zvedne náladu?
A také příroda, prostě vypadnout
z obvyklého kolotoče. Být s lidmi,
s nimiž je mi dobře, nemuset ani příliš
mluvit, klidně i mlčet a cítit se v pohodě.
Anebo si zacvičím a zapomenu na to, co
to jsou dnes tak moderní tzv. deprese.
Ve hře ztělesňujete židovského
lichváře ze Shakespearova Kupce
benátského. Jaká ta hra vlastně je?
Hra nastoluje spoustu otázek, na něž těžko hledáme odpovědi, protože jsme plní
různých předsudků a nedokážeme říci,
co si skutečně myslíme, pojmenovat
jevy v našem životě pravými jmény. Dostáváme se tak do problémů, nedorozumění, napětí. A o tom tahle hra je. Co
znamenají pojmy, kterými dnes tak často
žonglujeme? Antisemitismus, rasismus,
svoboda slova, funkce umění? Autor
dává otázky a někdy i odpovědi a nutí
nás zamýšlet se a hledat východiska.
Shylock se ocitá v debatě s diváky
poté, co byla hra stažena z repertoá-

Milan Kňažko se jako herec do Prahy vrátil po deseti letech „Svého“ Shylocka hraje v češtině.
FOTO | ARCHIV DIVADLA NA JEZERCE
ru kvůli nařčení z antisemitismu. To
je dost podobné dnešku...
Shakespeare napsal před čtyřmi sty lety
nějakou postavu a my s ní dnes máme
problém. Co to je být padouch a k tomu
ještě Žid, v čem je chyba? Hra se stává
drsnou obžalobou politické korektnosti
hrozící páchat nedozírné škody nejen v
umění. Je vysoce aktuální – podívejte se

třeba na problémy etnické či s migranty.
Jak jste se dostal k herectví?
Hrál jsem v amatérských souborech, věnoval se poezii. A když jsem se dozvěděl, že na herectví existuje vysoká škola, začal jsem se o ni zajímat a to ostatní
byla už jen otázka štěstí a příležitostí.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5
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1. Průchod z Kamzíkovy
do Celetné
2. Hrzánská pasáž do Celetné
3. Průchod tržnicí z Rytířské
do ulice 28. října
4. Cesta přes Platýz z Národní
třídy do Martinské ulice
5. Průchod z Malého rynku
do Michalské ulice
6. Průchod z Michalské ulice
do ulice Jilské
7. Pasáž Myslbek
8. Rathova pasáž
9. Keplerův průchod z Karlovy
do Anenské ulice
10. Pasáže paláce Lucerna
11. Průchod ze Štěpánské
do ulice Ve Smečkách
12. Pasáž ze Smeček
do Krakovské ulice
13. Průchod z Navrátilovy
do Vodičkovy ulice
14. Pasáž Vlasty Buriana z Jungmannovy
do Vladislavské ulice
15. Pasáž Světozor u Vodičkovy
16. Pasáž U Stýblů u Václavského
náměstí
17. Pasáž Olympia ve Spálené ulici
18. Průchod z Palackého ulice
do Františkánské zahrady
19. Pasáž Koruna mezi Václavským
náměstím a Příkopy
20. Pasáž Černá růže, průchod z ulice
Na Příkopech a Panské
21. Průchod ze Spálené
do Opatovické ulice

Labyrint pražských průchodů
Noblesní blýskavé
pasáže, zaprášené
dvorky i zapomenutá
romantická zákoutí. To
vše náleží ke světu
pražských průchodů.
JAN BOHATA
PRAHA | Labyrint průchozích domů
vznikal již od středověku. Nalézt zde
bylo možné dílny, nevěstince, pochybné lokály i věznice. Počátek 20. století
přinesl i noblesní moderní pasáže podle
pařížského střihu.

Eldorádo průchodů představovaly například bloky domů v okolí Staroměstského náměstí. „Kdysi byly průchozí
všechny domy spojující Celetnou ulici
s Ovocným trhem. Projít šlo také skrze
Sixtův dům z Celetné ulice do Kamzíkovy,“ uvedl historik Emanuel Poche. Pražský chodec měl na výběr čtyři možnosti,
jak si zkrátit cestu mezi Ovocným trhem
a Celetnou ulicí. Na nejvzdálenější straně trhu (na opačné straně, než je Stavovské divadlo) šlo projít domem s neblaze
proslulým nočním lokálem U Věnce.
„Tuto variantu lze použít jen pro odvážlivce,“ upozornil před více než sto lety
znalec pražských zákoutí Egon Erwin
Kisch. Dále se nabízela cesta chodbou
okolo zaniklé kavárny Londonka. Tento

průchod, nejblíže k divadlu, ještě na počátku 20. století míjel policejní věznici,
po staropražsku zvanou „štokhauz“. Ve
vnitrobloku šlo tehdy též odbočit vlevo
a paralelně s Celetnou ulicí a přes dvorky projít do Kamzíkovy.
Na rozdíl od Kischových časů dnes zasvěcení dokážou projít z Ovocného trhu
do Celetné pouze domem U Věnce.
Kamzíkovou ulicí si však ještě dnes lze
zkrátit cestu, a to směrem od Železné ulice k Celetné a Staroměstskému náměstí.
Použít lze dvě větve. Jeden míjí turistickou atrakci, muzeum čokolády, druhý
prochází Hrzánskou pasáží.
„Nekonečný je pás průchodů z Havelské ulice.“ Tak popisuje další spojnice
Starého Města Kisch. Průchody, chodby

a maličké uličky spojovaly Kožnou, Melantrichovu, Michalskou i Jilskou ulici.
Projít šlo i přes domy od někdejšího Zelného trhu, dnešní Havelské ulice, do Michalské. „Průchod tvoří předsíň oblíbené
kavárny Kalifornie,“ popsal před 90 lety
novinář Karel Kukla. Ukrátit cestu si
mohl pražský chodec i mezi Liliovou,
Zlatou a Anenskou ulicí. Průchozí dvůr
v době baroka zdobila bizarní ozdoba
v podobě skutečné uťaté ruky. Údajně patřila rouhači, který chtěl v bývalém kostele sv. Anny okrást sochu madony.
Na začátku 20. století dostaly průchody nový lesk. Vznikly moderní pasáže.
Jedna z prvních vede palácem Lucerna.
Jako první zde roku 1910 vyrostl sedmipatrový dům.
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Mým hobby jsou fíky
DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Divadlo jste v Česku sice skoro deset
let nehrál, ale tuzemské televize i
film jsou k vám štědří. Na Slovensku
ale vystupujete méně. Není to tím, že
jste tam brán více jako politik?
Politikem už nejsem třináct let. Nestěžuji si, že bych jako herec neměl co na práci, ale dělám jen věci, které něco říkají a
které zaujmou. V Bratislavě hraju v divadle L+S ve třech inscenacích, měl
jsem nabídky i do jiných divadel, ale už
nechci mít 25 představení do měsíce.
Točím filmy, ale nedělám denní seriály
bez konce.

Vaše současná manželka byla tanečnicí Slovenského národního divadla. Je partnerství s člověkem ze
stejné branže výhodou?
Vidíte, že jsem si soukromí úplně neuhlídal... Já bych to řekl jinak. Je to ryze
individuální, a když to funguje dobře,
tak člověk často ani neví proč. Lidé se
potkávají a rozcházejí. A když se potkají a vydrží jim to, tak já jim fandím. Protože to není obvyklé.
Máte spolu syna Roba. Jaký jste, respektive jaký jste byl otec?
Dnes už je to dospělý člověk, ale když
byl malý, věnoval jsem mu málo času a
to už se nedá nahradit. Teď je ve věku,
kdy jsem se mu měl více věnovat, jeho
syn, můj vnuk. Jsou mu čtyři a půl a tak
si to s ním vynahrazuji, chodíme na procházky a povídáme si, dozvídám se od
něj zajímavosti, jaké jsme v jeho věku
vůbec neznali. Třeba že přistála sonda
na asteroidu.

Ve vrcholné politice jste byl více
než deset let, dokonce jste kandidoval na prezidenta. Co je těžší, být
hercem nebo politikem?
Politik není mojí kariérní ambicí. Do politiky jsem vstoupil, nebo respektive
ona do mého života, protože šlo o konkrétní věci a situace. V době, kdy jsem
se jako občan vzbouřil proti jistým praktikám, tak jsem v tom musel pokračovat, to nešlo dost dobře odmítnout.

Pokračuje váš syn v umělecké kariéře vaší a manželky?
Částečně. Je fotograf a kameraman.

Úspěšně si hlídáte soukromí. Je pro
vás rodinné zázemí důležité?
Určitě. I když se herectví bez účasti veřejnosti dělat nedá, je dobře si udělat
mezi tím hranici. Hrajete různé role, pozitivní i negativní, často přímo padouchy, ale to přece neznamená, že herec je
takový, jako jeho postavy. Takže je
možná lepší o soukromí hovořit co
nejméně.

Oscar Wilde kdysi řekl, že po dobrém jídle lze odpustit všem. Platí to
i pro vás? Co vlastně rád jíte?
To je těžká otázka, já mám rád všechno,
spíše, co nemám rád, ale i to bych musel
dlouho přemýšlet. Mám rád pestrost a
pochutnám si na každém dobře připraveném jídle, ať už je to francouzská, čínská, česká, maďarská, slovenská, španělská či mexická kuchyně.

od 149 Kč s DPH/měs.
tel: 728 991 247 • www.sidlo.help

A co rád pijete? Víno, pivo nebo
něco ostřejšího?
Alkohol jako takový mi moc nechutná,
ale napiju se k jídlu a to si dám hlavně
víno. Pivo mám také rád, jsou hospody,
kde ho umí dobře natočit a to pivo je
hned o kategorii jinde. A když je dobrá
stará whisky, tak proč si nedat skleničku a nevychutnat si ji, stejně jako slivovici nebo armagnac.
Zůstal vám z dětství ještě nějaký
sen, který toužíte naplnit?
Nestěžuji si, myslím, že jsem měl
v životě, divadle, televizi dost štěstí. Nemám proto velké ambice dlouhodobého
charakteru. Když se vydaří den, tak je
to fajn. Není pravda, že člověk je tak starý, jak se cítí či že stáří je požehnaný
věk. Požehnaný věk je v jednačtyřiceti,
protože věk není jenom číslo, to by člověk musel být stoprocentně zdravý a
víme, že často tomu tak není.

firma OLMAN SERVICE s. r. o.

přijme na úklidové práce pracovníky,

osoby se zdravotním omezením na HPP v Praze.
Nabízíme náborový příspěvek ve výši 5.000 Kč,
stravenky, zaměstnanecké půjčky, možnost ubytování
a další benefity.
Volejte: 734 360 001, životopisy na emai: nabor@olman.cz

PRAVIDELNÝ PROVOZ HISTORICKÝCH PARNÍCH VLAKŮ 2016

Vydejte se s námi na výlet do minulosti historickým
parním vlakem okusit romantiku Starců na chmelu.
Během hodinové přestávky v Kněževsi můžete navštívit
výstavu historických drážních vozidel a expozice Klubu
historie kolejové dopravy (KHKD) a v Lužné si nenechte
ujít prohlídku Železničního muzea ČD.

SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
KRÁTCE
Pohodlněji na výlet
PRAHA | Cestující s kočárky a koly mají
jednodušší cestu na výlety z Podbaby do
trojské zoo a okolí. Na trase Podbaba–Podhoří začal nově jezdit bezbariérový přívoz, který uveze až čtyřicet cestujících. Přívoz pojmenovaný Baba provozu(rsr)
je společnost Pražské Benátky.

Nádherné pozemky na okraji Prahy - Všestary
Slunné stavební pozemky se nacházejí jihovýchodně od Prahy
v obci Všestary. Pozemky jsou na kopci s nádherným výhledem
na lesy a kopcovitou krajinu. V obci Stránčice se nachází lékař,
základní škola, školka, pošta, potraviny, místní knihovna a řada
sportovních a kulturních organizací.
•

•
•

• Jízdenky je možno zakoupit pouze u průvodčích
historických parních vlaků.
• Občerstvení zajištěno v bufetovém voze, uprostřed
soupravy historického vlaku.
• Přeprava kočárků a kol ve služebním voze zdarma!
Lužná odj. 9:52, Kolešovice příj. 10:42
Kolešovice odj. 10:52, Kněževes odj. 12:03, Lužná příj. 12:43

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny

www.pozemky-vsestary.cz

•

Dopolední jízda Lužná-Kolešovice a zpět:

ŽALUZIE
ROLETY

Tel. 326 913 251 /8-14 hod./, 776 288 502 /9-17 hod./

INZERCE

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

Umíte některá jídla také připravit?
Herci bývají dobrými kuchaři...
Uměl jsem vařit, ale když vaří moje
žena, a ta vaří moc dobře, tak nemá smysl, abych se vůbec o něco pokoušel.

INZERCE

•
•
Odpolední jízda Lužná-Kolešovice a zpět:

Lužná odj. 13:52, Kolešovice příj. 14:42
Kolešovice odj. 14:52, Kněževes odj. 16:03, Lužná příj. 16:43

PARNÍ VLAK JEDE V SOBOTU: 9 • 16 • 23 • 30. července, 6 • 13 • 20 • 27. srpna 2016

www.kolesovka.eu, www.khkd.cz, www.facebook.com/KHKD.CZ

•

Klidné bydlení v krásném
prostředí nedaleko Prahy
(směr Říčany)
Pozemky se nacházejí
mezi obcemi Strančice
a Všestary
10 min. pěšky na nádraží
do Strančic
Autem 18 min, vlakem 27
min od Prahy
Výborné spojení do Prahy
v rámci městské dopravy
Vybudovány všechny
sítě, komunikace a chodníky
- etapa č. I a etapa č. II.
Pozemky jsou zahrnuty do zastavěného území obce Všestary

Ceny od 2.890 Kč/m2
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Praha a okolí

Vít Rakušan – tenhle náš kluk,
co dělá starostu Kolína
Kolínský starosta Vít
Rakušan a lídr hnutí
STAN do krajských voleb
by si přál uběhnout
maraton. Sport totiž
posiluje vůli, učí lidi
myslet kolektivně a hrát
fair play.

Předvolební seriál
S čím jde STAN do voleb
Hospodaření kraje, například
zveřejňování zakázek pod šest
milionů korun; změna systému
dotačních programů kraje,
optimalizace oborů na středních
školách dle potřeb praxe, větší
spolupráce škol a soukromého
sektoru; projekt Bezpečný kraj
(v Kolíně již funguje několik let
Bezpečný Kolín), bezpečné silnice.

Lídři 2016

Jako další se představí
Josef Vacek (KDU-ČSL v koalici se
Zelenými a SNK-ED), Martin Kupka
(ODS), Petr Tiso (TOP 09), Zdeněk
Štefek (KSČM), Jaroslava
Jermanová (ANO), Miloš Petera
(ČSSD)

Krajské volby
EVA ZAHRADNICKÁ

KOLÍN | „Dnes jsem běžel svůj nejhorší půlmaraton. Od začátku jsem nebyl
schopný dostat se do tempa. Od otočky
ve Velkém Oseku to byl očistec. Absolutně jsem rezignoval na souboj s ostatními i s časem. Doběhnout, porazit
sebe, toho uplakánka, který mi radil, ať
to vzdám…“ popisoval v půlce května
svoje pocity po bolestivém půlmaratonu kolínský starosta Vít Rakušan.
Uplakánka porazil. „Běh je velká škola života,“ poznamenal tehdy ještě.
Dnes, dva měsíce poté, říká: „Tohle
posiluje. Neřekl bych vám to na sedmnáctém kilometru, kdy jsem si myslel,
že umřu, ale zpětně můžu říct, že to posiluje.“

Jak jsme vybírali lídry do seriálu
Prostor dostávají krajští lídři
parlamentních stran a relevantních
místních uskupení. Kromě místních
sdružení určil pořadí kandidátů
výsledek posledních
parlamentních voleb, přičemž
nejúspěšnější strana seriál zakončí.

vůči ní,“ říká Rakušan a naznačuje jeden z mnoha motivů, proč pro Kolín
i pro Středočeský kraj pracuje.

Z naivního idealisty
jen idealistou

Nadále zůstáváš
mladším bratrem
Vít Rakušan, osmatřicetiletý starosta třicetitisícového Kolína, vystudovaný germanista a historik, nejmladší ze tří sourozenců z lékařské rodiny. Bývalý basketbalista se zkušenostmi z druhé dorostenecké ligy, jehož sport prý už odmalička učil spolupracovat a myslet kolektivně. Muž, který byl před šesti lety tak
frustrován tristní situací na kolínské radnici umocněnou velkou korupční kauzou, že se s kamarádem rozhodl sbírat
podpisy, aby mohli kandidovat do zastupitelstva. „My jsme hlavně chtěli naředit zastupitelstvo, aby byl slyšet i hlas
lidí, kteří nejsou spokojení. A říkám zcela upřímně, že kauza někdejšího místostarosty Pekárka zařídila, že jsme volby vyhráli. Tím začalo velké dobrodružství. Zpětně na to vzpomínám s vnitřním údivem,“ připomíná rok 2010 Rakušan, který o čtyři roky později vyhrál
znovu s téměř šedesáti čtyřmi procenty
hlasů. „Mám od sousedů z našeho

„Jsem člověk, který se umí do měst rychle zamilovat. Kolín ale je stará dobrá láska, k níž jsem se vrátil,“ vyznává se Vít Rakušan.
FOTO | P. TOPIČ, MAFRA
domu dennodenně zpětnou vazbu, co děláme v Kolíně dobře a špatně,“ dodává.
Z učitele, který na svém domovském
kutnohorském gymnáziu Jiřího Ortena
dodnes dvě hodiny týdně učí německou
konverzaci a společensko-vědní seminář, se stal starosta, který měl rázem
„na krku“ třeba řešení miliardového
městského dluhu. Prvních pár měsíců
si, jak sám říká, procházel fatální osobní krizí a bojoval s pocitem, že se „s tím
nedá nic udělat, protože je to o tolik horší“. „Denně jsem si kladl otázku, co
jsem to se svým mladým životem udělal, zatímco můj starší bratr, internista
v Thomayerově nemocnici, po mém
zvolení starostou v SMS suše poznamenal: Gratuluju. Ovšem nadále zůstáváš
mladším blbějším bratrem,“ směje se
v útulné kolínské kavárně Rakušan,

když vypráví s řádnou dávkou ironie, typickou prý už pro jeho babičku, o svém
postavení v rodině: „My jsme všechny
tři děti chytrý, ale já jsem byl vždycky
brán jako nejblbější. Sestra je sečtělejší,
bratr premiant, internista, no a tenhle
náš kluk dělá starostu Kolína.“
Břitký sebeironický humor, nadhled
a zájem o dění kolem sebe – několik pro
Rakušana typických atributů. Kolínský
patriot, který preferuje přímé a otevřené
jednání, však velmi často hovoří i
o svých kamarádech, kteří prý zůstávají
stále stejní a poskytují mu kromě zpětné
vazby i věcný názor. Zmiňuje i dceru
Agátu, Kolíňačku už v páté generaci, a
v souvislosti s ní hovoří o „zatraceném
pocitu zodpovědnosti“. „Jde mi o to,
aby se mě dcera neptala, co jsem pro tu
kterou věc udělal. Chci mít čistý profil

S velkým respektem vzpomíná Vít Rakušan na svou babičku, také lékařku. Tu
považuje za svůj vzor, jako vdova totiž
v relativní chudobě vychovala tři děti,
nikdy si nestěžovala a do konce života
zůstala myšlenkově svěží. „To je tak inspirativní. V porovnání s mojí současnou životní fází to měla stokrát těžší,“
myslí si kolínský starosta, který by se
chtěl ve stáří dočkat pocitu, že „život
předtím byl dobrý“.
„A kdyby se mi k tomu všemu povedl ještě maraton, to by bylo hezké,“ nastiňuje jeden ze svých snů Rakušan, zároveň ale dodává, že vzhledem k pracovní vytíženosti to nebude snadné, být
starostou není práce na osm a půl hodiny. „Zatím jsem ale neměl fázi, že by
mě práce starosty nebavila. Přestože
jsem unavený, život mě pořád baví,“
říká rozhodně Rakušan, jenž nějaké ty
ideály už ztratil. „Já jsem byl na začátku naivní idealista, teď jsem jenom idealista,“ uzavírá s úsměvem Vít Rakušan,
který je dnes prý zkušenější, pragmatičtější a ráznější.

Česká republika
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Nenaleťte se štěnětem
Expertka radí, na co si dát pozor při koupi pejska a jak poznat podvodníky

5plus2
■ RÁDCE

tím, že když mu dáte k čumáčku prst, začne jej „sát“. Takže pozor, prodejci mnohdy tří až čtyřtýdenní mláďata vydávají za
výrazně starší. A samozřejmě varovný maják by vám měl zablikat ve chvíli, kdy
jsou štěňata nabízena za evidentně nízkou
cenu. Pokud si nejste jisti, jaká je běžná
cena, podívejte se na web Českomoravské
kynologické unie a v ní sdružených klubů.

Nízká cena je varování

Pozor na lži i falešné fotky

Pokud budete vybírat štěně podle inzerátů
na internetu, varovným signálem je, pokud má prodejce celou řadu inzerátů na
mnoho štěňat. Podle vyhlášky totiž může
mít fena maximálně tři vrhy za poslední
dva roky a zároveň platí 50 dnů jako minimální doba pro odběr štěňat. Důvod je zřejmý – přetěžovaným fenám se nemohou rodit zdravá mláďata. Ta naopak potřebují
kromě dostatečné výživy mateřským mlékem také čas na osvojení si základních návyků od své matky. Proto si štěně dobře
prohlédněte, od koupě by vás měly odradit
například neprořezané zoubky nebo to, že
má pejsek ještě sací reflex. To poznáte

Překupníci a množitelé používají často v inzerátech stále stejné fotografie prodávaných štěňat. Za určitých okolností by se
mohlo jednat dokonce o trestný čin, a to poškozování spotřebitele. Poctiví chovatelé
by proto měli v textu uvést, že uveřejňují
pouze ilustrační fotky a případně odkázat
na originální snímky nabízených zvířat. Odvolat se na zákony můžete i v případě, pokud prodávající vědomě nabízí nemocná
štěňata, klame ohledně jejich skutečného
původu (falešně je vydává za čistokrevná)
či stáří anebo účtuje chovatelský servis, který nehodlá poskytovat. Poznáte to jednoduše – prodávající s vámi přeruší kontakt.

Ověřte si, s kým máte tu čest
Solidní chovatel nemá co skrývat a vždy
se zájemcům rád představí svým vlastním
jménem a poskytne jim pravé kontaktní
údaje. Pokud je prodávající živnostníkem,
je povinen vydat na žádost kupujícího pod
sankcí až milionové pokuty doklad o prodeji zboží s označením podnikatele obchodní firmou, případně názvem nebo
jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby. Dále musí být ve smlouvě datum prodeje, druh zboží a cena. Trvejte na
tom, aby se prodávající prokázal alespoň
dokladem totožnosti, a pokud tyto údaje
nejsou obsaženy v kupní smlouvě, pro jistotu si je zapište. Máte-li přístup k internetu, můžete si navíc ověřit, zdali ke konkrétnímu telefonnímu číslu nebo e-mailu nenajdete negativní recenze.

Trvejte na písemné smlouvě
Podvodníci se snaží veškeré vady nemocných nebo příliš brzo od feny odstavených
štěňat tutlat a je vydávat za přednost. V inzerátech používají třeba formulace „Pro-

dám miništěňátko … s netradičním zbarvením … nové plemeno.“ Na vaše trefné
dotazy se budou vymlouvat, jak jen to půjde. Přitom každé plemeno má svá specifika a nároky. Chtějte vidět rodiče štěněte
(hlavně matku) a prostředí, ze kterého mládě pochází. Trvejte na písemné formě kupní smlouvy a předávacího protokolu. Zásadně však nepodepisujte klauzuli o tom,
že se pro případné reklamační řízení vzdáváte předem některých svých práv. Občanský zákoník totiž u spotřebitelských
smluv nic takového ani nepřipouští. Stejně tak nepodepisujte klauzuli o tom, že štěně je v době převzetí v dobrém nebo dokonce výborném zdravotním stavu, pokud
to není podloženo zprávou veterináře. Vyžádejte si od prodávajícího očkovací průkaz a zkontrolujte v něm záznamy o provedeném očkování, odčervení, popřípadě i jiných veterinárních úkonech. V dokumentech předaných překupníky často chybí
příslušná razítka a jiná potvrzení, případně jsou data zfalšovaná.
ZUZANA RENNEROVÁ,
advokátka a předsedkyně neziskové organizace Animal Eye (www.animaleye.cz)

INZERCE

NAŠLA JSEM TO SPRÁVNÉ MÍSTO

„V Amazonu jsem
součástí skvělého
týmu.“

Veronika Urešová
zaměstnanec od října 2014

V loňském roce vytvořil Amazon v České republice
více než 2 000 pracovních míst. Nové pracovní
příležitosti zde vytváří již od roku 2013. Nabízí
nadprůměrné platové ohodnocení a bohatý program
zaměstnaneckých benefitů – včetně možnosti
financování až 95 % všech nákladů spojených
s dalším studiem zaměstnance nebo dopravy do práce
zdarma. Právě díky tomu, a pro bezpečné a příjemné
pracovní prostředí, se Amazon stal vyhledávaným
zaměstnavatelem. Najděte u nás i vy svoje místo
a staňte se součástí týmu v našem distribučním centru
v Dobrovízi nebo korporátní kanceláři v Praze-Dejvicích.

www.pracevamazonu.cz

8 15. července 2016

Česká republika

Při závodech si připadám jak rytíř
„Před očima mi sice život jako film neproběhl, ale měla
jsem strach o spolujezdce a čekala, jestli to bude bolet.“
Tak Olga Lounová vzpomíná na svoji drsnou nehodu
při jednom ze závodů rally, kdy se svým autem
skončila na střeše v kamenolomu. Sebevědomá
zpěvačka a herečka přesto bere jízdu spíš jako meditaci.
Teď shání peníze na natáčení vlastní hudební pohádky.

VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Oblíbené vtípky o ženách za volantem na herečku Olgu Lounovou opravdu nepasují. Volant ovládá skvěle, což
dokázala ve světě rally soutěží, kde se
prosadila mezi mužskými soupeři. „Občas na mě diváci při závodu vystrčí zadeček i jiné části těla,“ přiznává se smíchem, že ani při jízdě jí některé detaily
neuniknou.
Působíte jako křehká bytost, přitom
se už roky pohybujete ve světě silných motorů jako závodnice rally.
Je pro vás hlavní motivací adrenalin?
Pro mě ne, protože právě adrenalin je ta
věc, která způsobuje, že děláte chyby. A ty
já dělat nechci. Když je sportovec, ale
i umělec zaplavený adrenalinem, sice je

„

v rally je těch skutečně vážných nehod naštěstí relativně málo. Například v cyklistice nebo na lyžích se ročně smrtelně zraní
určitě daleko víc lidí.
Vnímáte při závodu publikum?
V některých úsecích samozřejmě ano. Někdy je to i docela legrace, protože jak tam
skoro celý den postávají a popíjejí, tak si
občas neodpustí vystrčené zadečky nebo
jiné části těla. (smích) Když ale třeba projíždíme vesničkami a městečky, tak podél
trati stojí mávající rodiny s dětmi a vy si
připadáte skoro jako rytíř. Vlastně i rytíř
tak trochu jste. Máte zbroj, brnění a koně
pod kapotou.
Co vás jako řidičku nejčastěji dovede
naštvat v běžném provozu?
Mrzí mě, že řidiči, obzvláště dámy, jsou
za volantem hodně nepozorní. Lidé rádi
jezdí na dálnici hodně pomalu v levém
pruhu a absolutně je nezajímá, jestli za
nimi náhodou někdo nejede. Obecně bych

Čeští řidiči, obzvláště dámy, jsou
za volantem hodně nepozorní.

v tu chvíli schopný třeba i nějakého extrémního výkonu, ale v rally je to hrozně nežádoucí. Tam potřebujete mít hlavu co nejklidnější. Když se na trati stane chyba, tak
máte relativně ještě spoustu času to řešit.
Ale jakmile jste zahlceni adrenalinem, tak
to nezvládnete, protože jste vlastně v křeči.
Já si vychutnávám, že se mi naskytla příležitost účastnit se tak dobrodružného světa.
Snažím se to převést spíš do radosti z jízdy
a do pozornosti. Už dlouho říkám, že rally
je pro mě taková meditace.
Stalo se někdy na trati, že vám život
proběhl před očima, jak to často popisují lidé, kteří se ocitli v extrémně nebezpečné situaci?
Člověk v životě čeká, že až přijde ta chvíle, tak se stane něco dramatického. Ale
vlastně je v daný moment ta situace úplně
normální. Na silnici se třeba objeví olej,
najednou se s autem někam sunete a přijde jen rána a tma. Minulý rok jsem měla
parádní nehodu na Barum Rally, kdy jsem
těsně před cílem velmi náročné rally udělala chybu. Pořádně to uklouzlo a my jsme
ještě zahučeli asi z dvou metrů na střechu
do kamenolomu. Před očima neproběhlo
nic, jen strach o spolujezdce a čekání, jestli to bude bolet. Ačkoli to tak nevypadá,

doporučila víc používat zpětná zrcátka.
Dál se mi nelíbí, že řidiči občas naprosto
bezohledně zastaví, kde je napadne. Za zatáčkou, za horizontem, nebo třeba i v tunelu. Například s takovým píchlým kolem
se dá opatrně za každých okolností dojet
až na nejbližší benzinku, aniž byste si nějak významně poničil vůz.
Kromě rychlých aut vás ale aktuálně
zaměstnávají koncerty, nová deska
Chuť svobody s hitem Jsem optimista, natáčení videoklipu i písně v Los
Angeles. Chystáte turné, ale i nový
projekt hudební pohádky. O co jde?

Je asi zbytečné ptát se, jestli si ve filmu také sama zahrajete…
Určitě ano. Ostatně napsala jsem to také
proto, že jsem si chtěla zahrát princeznu.
Ale vzhledem k tomu, že už na téhle pohádce dělám čtyři roky, tak už nejspíš princeznu hrát nebudu. (smích) Měla jsem
tam místo toho malou roličku, ale díky poznámkám jednoho pana režiséra se teď
přepisuje na trochu větší, takže si tam určitě zahraju a zazpívám.

úděl všech trochu známějších lidí, takže si
nestěžuju.
Takže litujete, že jste tu výraznou roli
vzala?
Byl to pro mě tehdy první seriál, ale asi už
bych do ničeho takového znovu nešla.
Tím, že jsem hlavně zpěvačka a herectví
pro mě není prioritou, tak bych seriálovou
roli blbé blondýny nebo jakoukoli hodně
zápornou roli už nevzala, protože to má,
bohužel, přesah. To, co chci světu sdělit,
je v mých písničkách, a rozhodně to
netkví v tom, co říká prsatá slečna v seriálu. Je to dávno a všechno to odnesla řeka.
Dnes jsem jiný člověk a už mě to nezajímá a netrápí. A jednou i bulvární novináři
možná změní názor. Ale nakonec je to jejich věc a jejich karma, já jsem věčný optimista a dívám se dopředu. (smích)

Z titulků bulvárních médií se zdá, že
jste pro ně docela lákavým terčem. Čím myslíte, že to je?
Víte, je to hodně složité a myslím,
že u mě je do určité míry klíčové,
že jsem před lety dostala roli
blbé blondýny v seriálu Ošklivka Katka. Problém byl, že si
mě hrozně moc lidí s tou rolí
ztotožnilo. Tohle byl navíc
sitcom, takže projevy postavy Patricie byly ještě nadsazené a přehnané. Pak
ovšem i od prodavaček v obchodě cítíte, že se
k vám chovají jinak, protože
si evidentně myslí, že taková můra jako
v seriálu jste i ve skutečnosti. Stejně tak
to vycítíte i z přístupu některých novinářů. Nejdřív do titulku napíšou: Blbá
blondýna Patricie a pak už je to rovnou: Blbá blondýna Lounová. Málokoho pak zajímá, kdo opravdu jste nebo
že máte titul z vysoké školy. To je ale

Olga Lounová

Narodila se 7. března 1981 v Liberci.
Po dokončení studia na Pedagogické
fakultě v Liberci získala absolutorium
na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze.
■ Zahrála si v seriálech jako Ošklivka Katka,
Vyprávěj či Obchoďák a také ve filmech
(Román pro ženy, Tacho).
■ Prosadila se v muzikálech i jako sólová
zpěvačka.
■ Má ráda adrenalinové sporty, jezdí rally,
trénuje thajský box, potápěla se spolu
se žraloky.

■

■

FOTO | ARCHIV O. LOUNOVÉ

5plus2
■ ROZHOVOR

Napsala jsem písničky a námět a s Míšou
Zelenkou a Lenkou Novotnou jsme pak
dali dohromady scénář k pohádce. Teď
jsme ve fázi, kdy sháníme peníze na natáčení. Už máme nakoupené nějaké kostýmy, zařízené lokace, mám po kupě tým
lidí a teď už jen začít to realizovat. Píšu si
písničky a točím videoklipy, které si sama
režíruju, přičemž většina námětů je také
mých. Hudební pohádka je vlastně takové
rozšíření toho, co dělám pro sebe. Miluju
českou poetiku třeba pana Wericha nebo
Svěráka. Takže se snažíme, aby to byla
úplně klasická, krásná, poučná a milá pohádka na vánoční večery. To je můj sen.
Máme ale také variantu, že z toho uděláme
hodinovou televizní pohádku. Natočíme
to ale stoprocentně, i kdyby to mělo být
s menším týmem a osekanými prostředky.
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Spor o Venuši. Pravěké
porno, či kult mateřství
Nejstarší keramickou sošku na světě objevili v Dolních Věstonicích před 91 lety

Výtvarník Zdeněk Burian namaloval obraz vzniku Věstonické venuše (vlevo). Jenže pouhých 11,5 cm vysokou figurku
mohla klidně z hlíny vytvořit pravěká žena. Venuše má větší levé ňadro a na zádech tukové „faldíčky“. FOTO | MAFRA
ČR | Když předák dělníků Josef Seidl našel ve zbytcích pravěkého ohniště na
dva kusy rozlomenou sošku, šéf týmu,
archeolog Karel Absolon, z toho žádnou
radost neměl. V Dolních Věstonicích totiž chyběl. V ono pondělí, 13. července
1925, brouzdal po francouzských krasech, aby je pečlivě nastudoval. A to ho
chlapi naštvali ještě jednou. Technický
vedoucí vykopávek Emanuel Dania, druhý objevitel, se asi pochlubil před rakouskými letními hosty a vídeňské noviny tak psaly o unikátním nálezu dříve,
než se profesor Absolon vrátil z Francie.

Vzácná soška nahé ženy s obřími prsy
a širokou zadnicí je nejstarší nalezenou
keramickou figurkou na světě. Věstonické venuši může být 25 až 30 tisíc let. Spory, zda je moravská baculka pravěkým
sexuálním symbolem, či zobrazením
plodnosti, šikovně přiživoval už profesor Absolon, když sošku označil za pravěkou pornografii. Historik Martin Oliva z Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea to ale vidí jinak: „Parametry odpovídají ženskému ideálu spolehlivé matky-živitelky a opatrovnice, nikoli
ideálům estetickým, či erotickým.“

Venušiny následovnice „Žena má mít mohutnou zadnici,“ prohlašuje fotograf Jan Saudek. „Pravěký vkus je tomu dnešnímu bližší, než si myslíme,“
domnívá se sexuolog Radim Uzel. Herečka Jennifer Lopez (zleva), zpěvačka
Nicki Minaj i celebrita Kim Kardashian to jen potvrzují.
FOTO | iDNES.cz

Sexuolog Radim
Uzel (na malém snímku) s historikem souhlasí. „Ta soška měla
být zřejmě jakýmsi
symbolem mateřství,“
míní uznávaný odborník. Věstonickou venuši si však jako erotickou ikonu umí
představit docela dobře.
„Mužskou zálibu v obřích ňadrech vysvětloval Sigmund Freud naším archetypem kojence. Máme kdesi v nevědomí
zasunutu vzpomínku, jak jsme s rozkoší
sáli lahodné mléko z mateřského prsu.
A ten prs nám v kojeneckém věku připadal obrovský,“ má doktor Uzel pochopení pro bujné tvary kypré krásky z pravěku. „A pokud se týče širokého pozadí?
To se zeptejte kteréhokoliv porodníka,
jak jeho profesionální srdce nad širokou
zadnicí zaplesá. To se to bude rodit!“ dodává známý sexuolog.
Jeho samotného oblé křivky dam potěší. „Právě v té zakulacenosti spočívá
ženský půvab. Znalci to označují zkratkou OTP (ozdobné tukové polštáře). Samozřejmě se to netýká patologické obezity, při které pak nositelka spíše připomíná samici mamuta,“ směje se Uzel.
Věstonická venuše je výjimečná zpracováním z pálené hlíny, neboť do jejího
objevu se archeologové domnívali, že
keramika nebyla v době paleolitu známá. Nad levou půlkou zadnice má otisk
prstu asi desetiletého dítěte. Znamená
to, že pravěký umělec nebo umělkyně
nechali osahat sošku ještě před jejím vypálením. A traduje se, že Věstonickou
venuši ocenili američtí starožitníci na
40 milionů dolarů. Experti však vědí, že
její hodnota je nevyčíslitelná.
(kor)

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Ztracený ráj
překvapil svým
dvojjazyčným
textem

Za dob Československa bylo dvojjazyčných písniček poskrovnu, možná
méně než dnes. Mezi průkopníky se
v roce 1988 zařadil duet Vaša Patejdla a Heidi Janků Ztracený ráj. Patejdla nadchla slova Borise Filana.
„Byl to jeden z prvních smíšených
textů. Tehdy to ještě nebyla tradice,
jako to pozoruji dnes. Je příjemné, že
se tyto dva národy zase vracejí ke
své minulosti,“ svěřil se Patejdl na rádiu Český Impuls AM 981.
Na míru pak Patejdl střihnul i hudbu:
„Přemýšlel jsem, jak to udělat tak,
aby byla čeština a slovenština srozumitelná i ve společných částech.“
Nejdříve Ztracený ráj vyšel na gramofonové desce Heidi Janků. Patejdl ho na svém albu vydal až později jako bonus.
Voňavá tma, trápenie šiat,
súboj rúk, krásna chvíľa úst.
Nesmieš sa báť, môžeme nájsť stratený,
dnes nájsť ten stratený raj...
(Hudba: Vašo Patejdl,
text: Boris Filan)
Jak vznikla písnička Žentouru
Všechno bude fajn, to Janek Ledecký prozradí ve středu v 11:30 na rádiu Český Impuls. Druhý program
Ráááádia Impuls můžete poslouchat
na středních vlnách, AM 981 kHz,
nebo na www.ceskyimpuls.cz. (tom)

STŘÍPEK Z VARŮ
Po kocovině přišla omluva
ČR | Novácký moderátor Michal Hrdlička přiznal vztah s tenistkou Karolínou
Plíškovou omluvou na sociální síti. Opilý na festivalu v Karlových Varech totiž
veřejně líbal cizí ženu. „Zvláštní, když
člověk cítí potřebu se omluvit spřízněné
bytosti ne proto, že selhal jako partner,
ale protože to tak mělo v bulváru vypadat. Hodně jsem se zamyslel nad tím, co
si můžu a nemůžu coby partner milovaného člověka dovolit na veřejnosti,“ napsal Hrdlička na Facebooku. (iDNES.cz)
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Bezdomovec jako chodící wifi
Nápad dvou Čechů u nás
nikdo nechce. Líbí se ale
jednomu z nejbohatších
lidí planety. Projekt teď
rozjel v Mexiku.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Jdete po ulici a nutně potřebujete
dobít telefon. Nebo se připojit k internetu. K tomu jste ještě turista. Buď rychle
najdete kavárnu s wifi připojením, kde
si ovšem musíte koupit pití. Nebo požádáte bezdomovce o dobití mobilu.
Divíte se? Dva Čechy, Luboše Bolečka a Václava Hovorku, napadlo, že bezdomovce vybaví přístrojem, díky kterému pokryjí wifi signálem prostor 20 metrů kolem sebe, takže se bude moci kdokoliv s chytrým telefonem připojit. A ještě si u nich telefon dobije. Projekt nese
název Wifi4life, tedy „wifi pro život“.

Václav Hovorka a Luboš Boleček.
„V Praze žije 1,2 milionu obyvatel,
chytrý telefon bez připojení k internetu
má 200 tisíc lidí, k tomu město ročně navštíví 6,6 milionu turistů s potřebou pří-

stupu na mobilní internet,“ vypočítává
Boleček. Václav Hovorka pokračuje:
„V Praze je kolem 7 tisíc bezdomovců.
Náš plán je jednoduchý. Dáme jim wifivysílače, takovou krabičku menší než
mobil, a pošleme do centra. K tomu dostanou baterie a každý si u nich bude
moci svůj telefon či tablet nabít.“
Projekt odstartovali jen před pár dny
– 12. července. Bohužel ne v Česku, kde
prý o jejich nápad nikdo nestál, ale v Mexiku. „Oslovili nás sami, měl by to sponzorovat druhý nejbohatší muž světa, Mexičan Carlos Slima Helú, majitel obří telekomunikační společnosti América
Móvil,“ říká Boleček. V Praze sice projekt zaujal některé městské části, projekt
by ale podle zakladatelů neměl být placen z veřejných peněz.
„Pro prvních šest bezdomovců bychom na dva měsíce potřebovali 150 tisíc korun. Nikdo ale nemá zájem projekt sponzorovat. Mám pocit, že pro
mnoho lidí je to kontroverzní, raději za
150 tisíc vyfotí do své reklamy nějakou
celebritu,“ míní Boleček.
Nápad nebere ani poskytovatele mobilních sítí. „Jistě jde o přínosnou aktivitu, nicméně nezapadá do naší sponzoringové strategie,“ vysvětluje mluvčí operátora T-Mobile Patricie Šedivá.
Projekt českých vynálezců ale zajímá
média z mnoha zemí, naposledy třeba
největší španělský deník El País nebo mexické noviny El Economista. Česko zatím v zájmu zaostává. A přestože se autoři nápadu nevzdávají, teď dali „české
wifi bezdomovce“ takzvaně do šuplíku.
„Cílem je také lidi z ulice resocializovat, aby jen nebloumali městem,“ dodává Hovorka. Co to v praxi znamená?
„Chceme jim nabídnout stálou práci, ob-

INZERCE

Homeless Streaming
Aby toho nebylo málo, česká dvojice
se pouští do dalšího projektu. Čas od
času chtějí jednoho bezdomovce
oslovit, poznat, nechat ostříhat,
upravit, poskytnout mu oblečení,
terapeutickou poradnu a pokusit
se změnit jeho život. „I kdyby to byl
pokus jen na měsíc a díky němu
bychom na pár týdnů člověku změnili
život k lepšímu, stojí to za to,“ míní Boleček. A první adept už je vybrán – Kamil Krtil,
který prodává v Dejvicích u metra květiny. „Kamila během jeho proměny snímala
kamera, dělali jsme živé vstupy na internet. Chceme, aby se ho lidé ptali, jaké to je,
být na ulici, jak se tam dostal a tak dále. A během těchto vstupů ho pokaždé trochu
změníme, například nový účes, postupně dostává nové oblečení, novou vizáž,“
dodává Luboš Boleček s tím, že projekt pojmenovali Homeless Streaming.

Kdo je Kamil Krtil
Narodil se v Praze v Dejvicích. „Jako kluka mě týden před
nástupem do 1. třídy shodili ostatní děti z oblouku Karlínského
tunelu a zlámal jsem si obratle,“ říká Kamil. Dnes prodává květiny.
„Tady na Dejvické na metru už 16 let každý den téměř bez
přestávky. Jinak na ulici prodávám už 30 let,“ vypráví. Kamilovi je 57 let, je tělesně
postižený, bere podporu 3 400 korun. Za ubytovnu zaplatí měsíčně přes 5 tisíc
korun, proto prodává květiny nebo pomáhá lidem na zahrádce. Když ho Václav
Hovorka oslovil do projektu, kývl. „On mě potkával mnoho let, když jezdil přes
metro Dejvická do školy na Českou zemědělskou univerzitu. Znali jsem se od vidění.
V současné době s nimi vysílám do televize a na internet pořad o mně. Wifi jsou
zatím ‚u ledu‘, nejsou peníze,“ uzavírá. Chcete mu také pomoci? Nejlépe uděláte,
když si u něho koupíte květiny nebo mu darujete oblečení.
(jos)

lečení, nějaké kapesné a něco na jídlo
a bydlení. Pokud by se osvědčili, mohli
bychom jim dát doporučení pro další zaměstnavatele,“ popisuje svoje představy Hovorka s tím, že tato služba snad

změní pohled na bezdomovce v očích
kolemjdoucích.
„Na ulici nejsou jen feťáci a opilci,
ale i spousta slušných lidí – a těm chceme pomoci,“ uzavírá Boleček.

Letní fotosoutěž: Vezměte 5plus2
na výlet, pošlete snímek a vyhrajte
Sud piva, vstupenky na velký Český
mejdan s Impulsem v O2 areně nebo na
celý rok zdarma 5plus2 přímo do
schránky – to vše můžete vyhrát, když
uspějete v letní čtenářské fotosoutěži.

Týdenní pobyty autobusem
MAĎARSKO – Bükfürdö – hotel Répce***
TERMÍNY: 2. 8.–10. 8., 9. 8.–17. 8., 16. 8.–24. 8., 23. 8.–31. 8.,
6. 9.–14. 9., 13. 9.–21. 9., 20. 9.–28. 9., 27. 9.–5. 10., 4. 10.–12. 10.

8 990 Kč osoba/pobyt

FOTO | KAREL LANGER

V ceně: doprava, 7x ubytování s polopenzí formou bufetu,
vstup do termálních lázní (hotel propojen krytou chodbou),
zapůjčení županu, sl. delegáta.
CK Hungariatour, Praha – Dlouhá tř. 38,
vchod z Rybné ul., tel.: 224 828 205, 736 485 865
Info o trasách a dalších termínech najdete na

www.hungariatour.cz

FOTO | JANA ZEZULKOVÁ

Stačí poslat v průběhu prázdnin
svou fotografii s týdeníkem 5plus2
na e-mail redakce@5plus2.cz a připojit kontakt na sebe. Vítěze vybere redakční porota a nejpovedenější snímky zveřejníme v týdeníku 5plus2 i na
redakčním profilu na Facebooku. Fantazii se meze nekladou, snímek může
být legrační, romantický či dobrodružný, můžete ho vyfotit doma, v cizině,
u vody, na zahradě, koncertu nebo třeba na výletě.
Hlavní cenu do fotografické soutěže s týdeníkem 5plus2 věnovala značka Březňák.
(red)
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Už nebudu šampion. No a co?
Ještě jednou míří pod
pět kruhů. A příští rok
Jiří Ježek, nejúspěšnější
cyklista paralympijské
historie, ukončí kariéru.
MICHAL JINDRA
ČR | Jeho život je protkaný nejen nešťastnými událostmi, ale i velkým odhodláním poprat se s nepřízní osudu. Paralympionik Jiří Ježek se s ní musel popasovat už v roce 1985, kdy mu po autonehodě amputovali nohu. Před dvěma
lety pak bojoval doslova o všechno. To
když při mistrovství světa v americkém
Greenville utrpěl po kolizi při hromadném spurtu mnohačetná zranění a jeho
blízcí se obávali nejhoršího.
„Tenhle úraz na mně zanechal velké
následky,“ vypráví jednačtyřicetiletý
cyklista, který dokázal vyhrávat na silnici i na dráze.

Nezastavitelní
Cyklista Jiří Ježek je patronem
projektu Nezastavitelní, jenž
pomůže 11 hendikepovaným
z Česka i Slovenska. Přispět může
každý, kdo aktivně tráví volný čas.
Není přitom potřeba vytáhnout
z kapsy ani korunu. Stačí projet
nebo projít bránou, která se
objevuje na různých místech
po celém Česku. Za každého,
kdo tak učiní, přispěje organizátor
projektu Birell pěti korunami
na vybavení pro hendikepované.
Kdy a kde bránu najdete?
21. až 24. července: Sněžka
26. až 31. července: Český Krumlov
4. až 7. srpna: Vranovská přehrada
11. až 14. srpna: Lipno
18. až 21. srpna: Baťův kanál
25. až 28. srpna: Ještěd
10. září: Praha Birell Grand Prix

Nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek je jednou z hlavních tváří projektu Nezastavitelní, který pomůže jedenácti hendikepovaným lidem.
FOTO | MICHAL REMEŠ
Jaké konkrétně?
Mám obrovské limity, co se týče dýchání. Hrudník a plíce byly hodně poškozené. I když doktoři udělali maximum,
v největším úsilí to cítím. Další věc je,
že jsem tehdy přišel o polovinu sezony.
A kondice se nabírá třeba dva tři roky.
Já už tedy v tuhle chvíli doháním vlak,
který mi dávno ujel. Navíc každý rok
jsou moji soupeři – i v paralympijském
pelotonu – lepší a lepší. Zkomplikovalo
se pro mě tedy úplně všechno. Jsem ale
smířený s tím, že výsledky už nepřijdou, ale o to víc si teď cyklistiku chci
užívat. Jsem rád, že jsem se do závodů
mohl vrátit. A že už nikdy nebudu šampion jako dříve? To neřeším.
Řekla vám někdy manželka po těžkém pádu: Neblázni, radši skonči?
Ne, musím říct, že Soňa byla první, která mě podporovala v tom, abych se vrá-

til zpátky do závodů. A já jsem jí za to
dnes vděčný, protože by mi bylo líto,
kdybych o ně přišel úplně. Navíc jsem
měl motivaci vrátit se zpět i kvůli tomu,
že jsem cítil v nemocnici obrovskou podporu z celého světa. Každý fanoušek
v té zprávě, která mi přišla, napsal, ať se
co nejrychleji vrátím na kolo. Tak jsem
si z toho odvodil, že nejlepší poděkování lidem bude, když to ještě dokážu.
Šestkrát jste vyhrál paralympiádu,
je vám 41 let. Bude ta v Riu de Janeiru vaše poslední?
Ještě před úrazem jsem měl takový svůj
cíl, že bych kariéru v Riu ukončil. Samozřejmě úraz v roce 2014 to zkomplikoval, ale s velkým úsilím se mi podařilo
do Brazílie nominovat. Tím pádem
jsem celou tuto sezonu obětoval přípravě. A i když vím, že už asi nikdy nepojedu o vítězství a o medaile kvůli těm vel-

kým následkům, které na mně úraz zanechal, chci zajet nejlíp, jak to jde. Hned
ta následující sezona v roce 2017 tedy
bude moje úplně poslední. Letos nechci
dělat žádné rozlučkové akce, abych se
mohl připravovat na Rio, ale tu další
chci pojmout jako rozlučkovou. Objedu
si závody, které jsem měl v kariéře rád,
a také ty, kde se mi dařilo.
Čemu se potom budete věnovat?
Profesionální sportovec v mém věku by
měl vždy počítat s tím, že kariéru může
ukončit zranění nebo něco jiného. Díky
tomu, že mám za celou dobu závodění
kolem sebe spoustu firem, s nimiž spolupracuju, a že jsem nabral i spoustu zkušeností, tak se nebojím, že bych uplatnění nenašel. Ale momentálně se ještě stoprocentně věnuju cyklistice a konkrétní
věci zatím neřeším. Mám ale připravených pár cest, kterými se vydám.

Za ledovci severní Evropy v sedle motorky
TVÁŘE RÁDIA IMPULS
ČR | Eva Hronková patří mezi nejpůvabnější moderátorky v českém rozhlasovém éteru. Za mikrofonem Rádia Impuls brzy oslaví první rok. Pokud byste
ji ale chtěli spatřit naživo i v jiné roli,
příležitostí je celá řada. Eva totiž vystudovala herectví a už na škole založila divadlo pro děti Páté patro.

„Hry si sama napíšu, poté je zrežíruji
a nakonec jezdíme po školkách po Česku a hrajeme dětem. Ve druhé polovině
července vyrážíme třeba do Lanškrouna
s novou hrou Klucipísek,“ říká.
Mladá moderátorka také zpívá, a to
v kapele Bingoband. Vystupuje na svatbách i „zábavách“. „Zpívání mě hodně
baví, hrála jsem i v muzikálech. Občas
zazpívám i v rádiu. Ze všech tří profesí
jsem ale teď nejvíc právě moderátorka,“
podotýká. Za mikrofonem není žádným

nováčkem. Moderovala už během studia
na vysoké škole,
poté pracovala rok
ve dvou českých rádiích, teď provází
hlavními pořady na Impulsu. Na jeho vlnách můžete Evu Hronkovou slyšet
celé léto každý všední den od 15 do
18 hodin. „Moderuju hlavně pořad Fanda a jeho česká banda, občas zaskočím
do pořadu Haló, tady Impulsovi. Kromě

toho každou neděli moderuji Autoškolu
Rádia Impuls, kde posluchačům společně s odborníky na dopravu, řízení nebo
s policisty radím, jak jezdit a jak nejezdit,“ popisuje.
Právě takové zkušenosti se jí nyní budou hodit. Několik dní si totiž chce dát
od rádia pauzu a vyrazí na sever Evropy. „Na jeden týden jedu na motorce do
Norska. Mám zimu ráda, miluji hory
a lyže, nedávno jsem se vrátila z ledovce,“ uzavírá.
(jos)
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KRÁSNÉ
ZDRAVÉ VLASY
Přejete si mít zdravou a hustou hřívu,
kterou oslníte partnera i široké okolí?
Ale vaše vlasy jsou polámané
a bez lesku? Zregenerujte své vlasy
pomocí přírodní síly kopřivy,
která je nezbytná
pro zdraví vlasů.

bezstPro
arost
léto né

Doplněk stravy DonnaHAIR® Forte se zvýšeným obsahem
aminokyselin, pivovarských kvasnic a biotinu. Unikátní složení
podporuje normální růst vlasů, pomáhá při lámání a třepení a udržuje jejich lesk, navíc je obohaceno o extrakt kopřivy dvoudomé, která
podporuje tvorbu keratinu. Ten tvoří až 90 % vlasu. Složení DonnaHAIR
Forte je speciálně přizpůsobeno také pro potřeby těhotných a kojících žen.
Přípravek je k dostání ve vašich lékárnách.
Více zjistíte na www.DonnaHAIR.cz
ŠŠÍ K

Musíte v létě své nohy skrývat
v uzavřených botách nebo volíte
ponožky v sandálích, abyste
zamaskovali nehtovou či kožní mykózu? Zapomeňte
pro jednou na tento zvyk a nechte své nohy volně dýchat.
Vyzkoušejte účinný Mycosin FORTE sérum 10 + 2 ml, který
je speciálně vyvinut pro péči o pokožku a nehty se sklonem
k plísním. Jeho nové a účinnější složení obsahuje o 10 % více
konopného oleje a přírodní látku batterikal, jenž má skvělé
protiplísňové účinky. Přípravek je navíc obohacen o speciální citrusové silice, které účinně ničí bakterie.
k dostání v lékárnách,
prodejnách zdravé výživy,
bylinářstvích
a na www.cannaderm.cz
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ODHALTE SVÉ NOHY
BEZ KŘEČOVÝCH ŽIL

Trápí vás metličkové žilky nebo křečové žíly, a proto v létě raději nosíte dlouhé sukně a kalhoty? Máme
pro vás dobrou zprávu. Nyní už můžete vystavit své nohy
na obdiv celému světu.

Vyzkoušejte osvědčené Priessnitz® Mazání na žíly a cévy
DE LUXE z vaší lékárny. Tento gel obsahuje unikátní
složení, díky kterému pronikají účinné složky snáz ke kapilárním cévám a žilám a příznivě tam působí na jejich
pružnost, pevnost a průchodnost. Je ideální pro zmírnění
potíží s křečovými žilami a odstranění metličkových žilek.
Perfektně bojuje i s pocitem těžkých a oteklých nohou.

P SVĚDĚNÍ

Když posti
postižené místo na pokožce po bodnutí hmyzem, při kopřivce či po spálení sluncem
slunc svědí, otéká a červená, je to vždy nepříjemné, a pro děti obzvlášť.
Proto na nic nečekejte, navštivte nejbližší lékárnu a vyhledejte vhodného pomocníka.

Novosil gel
g SWISS vyniká nad konkurencí komplexní silnou účinností a rovněž složením,
které zabraňuje vzniku negativních reakcí v důsledku bodnutí
složen
hmyzem, při vzniku kopřivky či po spálení sluncem. Obsažený extrakt boswellie
zmírňuje svědění, zklidňuje postižené místo a urychluje odeznění červené
vyrážky.. Šalvějová a řebříčková silice udržují pokožku mikrobiálně čistou a exrdesna díky resveratrolu regeneruje pokožku. Mentol s bazalkovou silicí
trakt rdesn
příjemně chladí a eliminují svědění zasaženého místa. K dostání v lékárnách.
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Obletěli celý svět, aby se setkali
s úspěšnými lidmi a natočili film

Adam Pavelka se vydal na cestu kolem světa, aby natočil motivační film, který má lidem ukázat, jak se stát úspěšným
a svobodným. V Singapuru navštívil hotel Marina Bay Sands s nejvýše položeným bazénem na světě. FOTO | A. PAVELKA

Během 50 dní navštívili Adam Pavelka a Michal
Kyselica 20 zemí světa a celkem 8 dní strávili
v letadle. Vyzkoušeli luxus i dřevěné chatrče.
VLADIMÍR MAYER
ČR | New York, Rio de Janeiro,
Šanghaj, Singapur, Sydney, Dubaj nebo
Moskva. Adam Pavelka z Ústí nad Labem obletěl za 50 dní celý svět. Navštívil 20 zemí, kde natáčel dokument o zajímavých a hlavně úspěšných lidech.
„Chceme naším filmem navodit u lidí
správné nastavení mysli, a proto jsme
se vydali za těmi nejpovolanějšími,“
říká šestadvacetiletý kameraman a režisér, jehož videa na internetovém serveru YouTube vidělo přes 50 milionů lidí.
Na cestu se vydal jen s příručním batohem, kamerou a létajícím dronem.

Dva do party
„Projekt naplánoval mladý slovenský
podnikatel Michal Kyselica, zakladatel
známé fitness komunity Posilka TV. On
dostal nápad na tento film. Díky němu
jsem zažil to největší dobrodružství
v mém životě,“ uvedl Pavelka, který se
stal známým díky natáčením klipů pro
rappera Rytmuse a Daru Rolins.
Na cestě kolem světa zažila česko-slovenská dvojice hned několik dobrodružství. Například u neověřeného prodejce
v New Yorku jim vybrali platební kartu
(jedinou, co měli) s nemalou částkou.

V Rio de Janeiru ukradli Pavelkovi telefon. V Číně obědvali slepičí mozky
v těstíčku. A hned dvakrát museli navštívit lékaře. „V Los Angeles šlo Michalovi o život z vyčerpání, měl vysoké horečky. V Bali se zase vyboural na motorce a jeho tělo pokryl silniční lišej,“ vzpomínal kameraman, který s videem začal
před 11 lety.
Výsledným produktem projektu
#ThisIsMyFreedom bude film, ve kterém chtějí rozklíčovat, co se skrývá za
úspěchem a svobodou těch nejúspěšnějších lidí na světě.
„Točili jsme například s Randym
Gagem, autorem knižních bestsellerů.
Randy je také velmi úspěšným podnikatelem, v Americe je znám i jako ‚poradce milionářů‘. Jeho semináře jsou beznadějně vyprodány a počet účastníků se
často počítá na tisíce.“

Navštívili Škrtela
Pavelka s Kyselicou také navštívili nejúspěšnějšího youtubera všech dob v oblasti fitness Mika Changa, kterému se
na YouTube podařilo vydělat sedmimístné cifry v amerických dolarech.
„Dále jsme těsně před mistrovstvím Evropy ve fotbale navštívili Martina Škrtela, hráče FC Liverpool a kapitána slo-

venské reprezentace,“ prozradil další zajímavé jméno.
Na výletu kolem zeměkoule Pavelka
zjistil, co znamená vystoupit z komfortní zóny, protože během cesty vyzkoušeli téměř všechny druhy ubytování. „Od
luxusu přes dřevěné chatrče až po spaní
na podlaze. V Šanghaji jsme za 60 eur
bydleli v paláci obklopeni sluhy a zlatem, zato v Londýně jsme za 150 eur
spali v plesnivé místnosti, kde byl záchod spojen se sprchou tak, že šlo vykonávat potřebu a zároveň se sprchovat,“
kroutí nad tím dnes hlavou. „Ale k tomu
se mi líbí přirovnání, které použil během našeho rozhovoru jeden z účinkujících: Když to nezkusíš, nic nezískáš.“

Změnil své priority
Padesát dní na cestě Adamu Pavelkovi
kompletně změnilo náhled na život a životní priority. Vždycky se prý snažil dostat peníze na druhou kolej, ale nedalo
se to. Byla velká poptávka po jeho videoklipech a on se snažil vyhovět, protože nechtěl nechat ležet peníze na zemi.
„Ale Mike Chang, který teď intenzivně studuje lidskou mysl, mě během chvíle vyvedl z omylu. Stačí se neustále ptát
sám sebe ‚proč‘, a tím mě naučil říkat lidem ne. Chci mít čas na sebe, na svoje
blízké a vytvářet si kolem sebe pozitivní prostředí. A dalším životním cílem,
na kterém teď intenzivně pracuju, je to,
abych byl spokojen sám se sebou a se
svým životem. Pro mě svoboda nejsou
peníze, ale spokojenost sám se sebou.“

Na horním snímku je klášter Tanah
Lot, tedy klášter ležící na skále
v Bali. Ve stejné zemi využívali často skútr, se kterým měl Michal Kyselica nehodu. V Rio de Janeiru navštívil Adam Pavelka sochu Krista
Spasitele.
FOTO | A. PAVELKA

Toto je má svoboda
Ústecký režisér Adam Pavelka
a slovenský podnikatel Michal
Kyselica se vydali na cestu kolem
světa (za 50 dní navštívili
20 zemí). Během ní navštěvovali
známé osobnosti a točili s nimi
film, který by měl být k vidění na
konci roku na videokanále
YouTube. „Náš film by měl lidi
motivovat ke změně myšlení.
K tomu, aby jednali svobodně
a řídili se svým srdcem.“

SLEVA 1 500 Kč
na libovolný
3G/4G tablet!
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Zdravé lodičky ohromují svět

Zlomili Popelčinu kletbu. Milán, Hongkong i Dubaj znají boty zlínských designérů. Ateliér funguje 15 let

V5plus2

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

MARTINA MALÁ
ČR | Myslíte si, že zdravá lodička je nesmysl? Že abyste si mohly nazout tento
druh elegantních bot, musíte mít nutně
zkroucené prsty? Z omylu vás vyvedou
mladí úspěšní studenti, kteří prošli ateliérem Designu obuvi na zlínské Univerzitě Tomáše Bati. Pracoviště slaví 15 let
a při této příležitosti uspořádalo výstavu
nejzajímavějších prací nazvanou Noha
v ráji. K vidění je po celé prázdniny
v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Během zmíněných let se v ateliéru vystřídala zhruba stovka studentů. Pedagogové je vedou k tomu, aby navrhovali
boty, které nedeformují nohu. Třeba už
zmíněná lodička. „V nášlapu je tato
bota o dva centimetry širší. Když vedle
ní nemáte srovnání s těmi extrémně úzkými, vůbec si nevšimnete toho, že by
byla nějak široká. Nikdo si dnes nevezme korzet, aby si deformoval tělo. Tak
proč si deformovat nohu?“ říká vedoucí
ateliéru Designu obuvi Jana Buch.

„

Nikdo si už
dnes nevezme
úzký korzet, aby si
deformoval tělo.
Tak proč si
deformovat nohu?
Návštěvníci výstavy si prohlédnou
také odstrašující snímky, jak vypadají
prsty, které ničí bota. „Tady jasně vidíte
zarudnutí nohy a místo, kde se začíná
noha deformovat. Způsobuje to příliš
úzká bota, která tlačí na palec. Stále
říkám, že jsme zakleti v Popelkách – že
máme představu, že si musíme obout
malý, krásný střevíček. To je ale úplný
nesmysl. Bota musí být dostatečně široká, prsty v ní musí mít dost místa,“ vysvětluje Buch. Práce zlínských studentů
znají po celém světě. Seznámit se s nimi
mohli lidé na veletrzích, soutěžích či vý-

Na výstavě jsou k vidění i odvážné
modely.
FOTO | ZDENĚK NĚMEC

Vedoucí ateliéru Designu obuvi Jana Buch dbá nejen na eleganci, ale i praktičnost bot.
stavách v Hongkongu, Kodani, Stuttgartu, Miláně, Sofii, Dubaji či v Glasgow.
Tam všude zaznamenali studenti úspěchy v podobě cen, které získali.
Ve světě mají zájem o talentované
designéry. Oceňují, že dopodrobna znají chodidlo i ševcovské řemeslo. „Základem je anatomie a biomechanika, bez
toho se studenti neobejdou. Bez toho se
dá vyrobit něco, co vypadá jako obuv,
je to třeba i módní, ale když si to obujete a budete v tom 14 dnů chodit, dostane
noha strašně zabrat,“ je přesvědčen pedagog z ateliéru Jan Zamazal.
Problémem je, že talentovaní designéři obuvi ze Zlína odcházejí do zahraničí, aby našli uplatnění. To by se však
mohlo změnit. Univerzita začala spolu-

pracovat s obuvnickou firmou Prabos
a zájem mají i další podniky. „Společně
budeme vytvářet kompletně novou kolekci outdoorové obuvi. Máme výborné
řemeslníky a potřebujeme oživit naše
modelářsko-designové oddělení. Vytvoříme si tak spojení na lidi, kteří by u nás
mohli v budoucnu pracovat,“ uvedl Juraj Vozár, ředitel slavičínské firmy Prabos, která vyrobí denně 1 200 párů bot.
Studenti s místními firmami, které navazují na více než stoletou baťovskou
tradici, byli v kontaktu už dříve. Spolupracovali s Moledou vyrábějící známé
„prestižky“, vymýšleli nový design obuvi pro diabetiky od firmy Baťa, podíleli
se na dětských botách ve firmách DPK,
DZO nebo FARE. „Nová spolupráce

FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA

s firmou Prabos nabízí hodně možností,
jak vylepšit design pracovní obuvi,“ je
přesvědčena tajemnice České obuvnické a kožedělné asociace Vlasta Mayerová. „Máme své vlastní designové studio, které vede právě absolventka zlínského ateliéru. Spolupráci bychom určitě uvítali i větší,“ řekl majitel firmy
FARE z Valašských Klobouk Alois Šůstek, která je největším tuzemským výrobcem dětských bot.
V kontaktu se studenty je také zlínská
Moleda. „Spolupráce je pro nás náročná, vyžaduje velké časové zatížení našich pracovníků. Studenti nám ale nabízejí jiné vidění světa, nové, neotřelé nápady a kombinace,“ míní Jolana Němcová z obchodního oddělení Moledy.
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Dasha: S Karlem Gottem máme
Kdy má bůh narozeniny? 14. července. Už 77.
Tedy alespoň bůh české populární hudby
Karel Gott. „Věřím, že si spolu ještě
zazpíváme a nahrajeme i novou píseň,“ říká
jeho dvorní vokalistka Dasha, která s ním
odjela nespočet koncertních štací.
ČR | Jmenuje se Dagmar Sobková, ale
znáte ji spíš jako Dashu. Krásná zpěvačka patří mezi nejbližší spolupracovníky
Karla Gotta – projela s ním jako vokalistka celé Česko. „Je to noblesní člověk,“
říká Dasha o české pěvecké legendě.
Karel Gott o vás prohlásil, že jste talentem, který se rodí jednou za sto let.
Nelitujete ale toho, že vás část veřejnosti vždy bude znát především jako
„tu mladou zpěvačku od Gotta“?
Zaplať panbůh, že „mladou“! (smích) Rozhodně toho nelituji, protože stejně tak mě
část jiného publika vnímá zase jako zpěvačku muzikálovou, swingovou nebo „tu
ze StarDance“. Všechny tyto aktivity mě
nesmírně baví a to je pro mě víc, než se zabývat tím, jak mě okolí škatulkuje.
Neradil vám Karel Gott, abyste se vy-

dala na sólovou komerční dráhu?
To víte, že ano. Dost často se mě ptá, jestli
už s nějakým autorem spolupracuji na tvorbě hitu. Karel jich natočil opravdu velké
množství, ale taky měl štěstí na dobu. Jak
sám řekl, umělci v naší zemi se tehdy starali jen o to, kterou píseň z toho množství tuzemské i zahraniční tvorby každý den natočí. Mnohdy prý dopoledne natočili píseň
a už odpoledne se hrála v rozhlase. Dnes je
to díky otevřenému celosvětovému trhu
mnohem složitější a nejisté.
Upřímně, nelezli jste si někdy při dlouhých turné už trošku na nervy?
Já osobně se na Karla těším vždy, šíří velmi dobrou a pozitivní energii.
Znáte ho velmi dobře. V čem je výjimečný, tedy kromě zpěvu samozřejmě?
Je to velmi laskavý, pokorný, noblesní člověk, jak by se teď řeklo, zkrátka stará škola.
A jeho „Mistrovství“ spočívá podle mě
v kombinaci toho všeho, navíc v naprosto
profesionálním přístupu, pracovitosti, houževnatosti a umění vždy vytvořit pro své publikum velmi milou atmosféru. A to je dar.
Karel Gott maluje a vždy ho těšilo, když
si mohl zahrát ve filmu či v televizi.
Vy nemáte chuť na podobné odbočky?

Dasha

Karel Gott

■

■

Vlastním jménem
Dagmar Sobková.
■ Narodila se 27. 6. 1981.
■ V roce 1998 se stala
doprovodnou zpěvačkou Karla Gotta.
■ Zpívá i sólově, v muzikálech a v kapelách
Moondance Orchestra a Pajky Pajk.

Narodil se 14. 7. 1939.
První hudební cenu
získal už v roce 1958
v soutěži amatérských
zpěváků.
■ V průběhu více než 50leté kariéry 40krát
zvítězil v anketě Zlatý slavík (Český slavík).
■
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www.ptc.cz
PROTONOVÁ LÉČBA

NULOVÁ DÁVKA + NULOVÉ RIZIKO =
NULOVÉ POŠKOZENÍ
Protonové ozařování dokáže ozářit vysokou dávkou
pouze nádor a do okolních orgánů není dodána
prakticky žádná dávka záření. A nulová dávka znamená
zároveň i nulové riziko nežádoucích účinků na kritické
orgány pacienta.

VOLEJTE: 222 999 000
PIŠTE: pacient@ptc.cz
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připravený nový duet
Vlastně jsem nad tím nikdy neuvažovala,
ale každý žánrový přesah nebo jiná umělecká role, jako je pro mě třeba v současné
době spolumoderování pořadu Klub Evergreen na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, je pro mě výzva. Sama od sebe se
k tomu nikdy neodvažuji, ale když přijde
podobná zajímavá nabídka, neodmítnu ji.
Vy čekáte miminko, Karel Gott bojuje
se závažnou chorobou. Máte vůbec
možnost být spolu v tomto období
v kontaktu?
Ano, párkrát jsme spolu
telefonovali a velmi
mě potěšilo, že
přišel v dubnu na můj
velký

koncert do pražské Hybernie. Termín porodu mám stanovený dokonce kolem data
jeho narozenin, kdyby to vyšlo přímo na
14. července, přišlo by mi to krásně symbolické a vtipné. (Rozhovor vznikl minulý týden, pozn. red.)
Věříte, že si spolu ještě někdy zazpíváte?
Jasně, že věřím. S Karlem máme dokonce
připravený nový duet, který natočíme, až
se na to oba budeme cítit. Každopádně si
myslím, že pro Karla je návrat na pódia
velkou motivací.
Kdy se po porodu hodláte na pódia
vrátit vy?
Původně jsem si chtěla dopřát mateřskou
dovolenou naplno, ale nakonec jsem se
rozhodla, že nazkouším muzikál Bonnie&Clyde, který se připravuje v Hudebním divadle Karlín. Díky alternaci v divadle a pomoci mého partnera se to krásně
dá časově skloubit a už v říjnu budeme mít premiéru. Výhodou naší
profese je, že přes den si můžeme
přizpůsobit pracovní program
a mít více volna, představení a koncerty se stejně většinou konají
až večer.
(mb)

JÁ A KAREL GOTT
Ondřej Sokol: Vyrůstal
jsem v době Gottové
Co si jako první
vybavíte, když
se řekne Karel
Gott?
Dětství a mládí.
Vyrůstal jsem
v době Gottové.
Karel byl prostě
nejvíc. Karel byl
mimo kategorie.
Karel byl vrchol
pořadů, pak už
šly jen titulky. Napínavé bylo, kdo skončí
druhej, Slavíka měl Karel. Karel byl
Bertramka. Karel byl Lucerna. Karel byl
Vánoce. Takhle to prostě a jednoduše bylo.
V čem tkví jeho největší mistrovství?
Málo se to ví, ale nejlíp ze všeho Karel
umí halmu (strategická desková hra,
pozn. red.). A taky solidně zpívá. (smích)
Je podle vás Karel Gott bůh?
Pro mě určitě. Vážně. Tohle už pro mě
nikdo nezmění. Ve světě byli Beatles,
u nás Karel. Ať jejich hudbu máte rádi,
nebo nemáte, kolem nikoho už nebude
nikdy takhle absolutní šílenství
a oddanost, jakou dokázali vyvolat oni,
a u nás ON!
(mb)
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TOHLE BUDE TŘESKUTÝ!

Česká jednička na Jadranu

CHORVATSKO VLASTNÍ DOPRAVOU

V KINECH OD 14. ČERVENCE
TAKÉ VE 3D

©2016TWENTIETH CENTURYFOX

BAŠKO POLJE - luxusní klim. domky
BAŠKO POLJE - depandance Alem
PROMAJNA - pavilon Dukić A
MAKARSKA - hotel Rivijera
GRADAC - penzion Posejdon
RABAC - hotel Girandella
OREBIĆ - hotel Orsan
GRADAC - hotel Labineca

BS
PP
PP
PP
PP
PP
ALL
ALL

23.7.–30.7.
4 990 Kč/os.
6 490 Kč/os.
6 990 Kč/os.
7 890 Kč/os.
8 490 Kč/os.
8 990 Kč/os.
10 990 Kč/os.
13 690 Kč/os.

Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování,
PP - polopenze, ALL - All Inclusive). Příplatek za autobusovou dopravu - 2 400 Kč/os.

www.ckvt.cz

800 567 567
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„Gott jako herec? Je ukázněný“
ČR | Karel Gott si zahrál – pokud počítáme i „štěky“ – v desítkách filmů a seriálů.
To už je na zpěváka slušná filmografie.
Proslavil se především velkými rolemi
v hudebních snímcích Kdyby tisíc klarinetů či Hvězda padá vzhůru. Ovšem svůj
smysl pro humor osvědčil i v pohádkách Z
pekla štěstí 1 a 2, v komedii Dědictví aneb
Kurvahošigutentag či v seriálu Comeback,
kde si zahrál sám sebe.
Právě v obou dílech pohádky Z pekla
štěstí jej z režisérské židličky dirigoval Zde-

něk Troška. „O své roli Lucifera, ale
i Boha se mnou několikrát diskutoval. Probírali jsme všechny možnosti, jak a kterak
vládce pekla ztvárnit. Nic nenechal náhodě, všechno měl do detailu promyšlené,“
vzpomíná režisér. „Při práci byl velice
ukázněný a důsledný, naprosto soustředě-

ný, nic si zbytečně nevymýšlel a držel se
postavy tak, jak jsme se dohodli,“ hodnotí.
Hlasový talent podle něj Karel Gott využil beze zbytku, ale jen ten sám o sobě nestačí. „Talent je jedna věc, důsledná a systematická práce na jeho rozvíjení a dovedení
k dokonalosti druhá. Stal se skutečným
Mistrem ve svém oboru. A pro miliony posluchačů skutečným bohem v oblasti zpěvu. V chování k ostatním milý, stále usměvavý, vstřícný, přátelský, skromný a pozorný. Prostě dokonalý,“ říká.
(mb)
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VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ

6

E

KO
D

00

0 ,- K

TEĎ VYPLATÍ SE U
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Pohonná jednotka VARI
XP-200 včetně plné
záruky v rámci
EKO-DOTACE
za skvělých

10 990 Kč
DŮVODY,
PROČ LIDÉ VYMĚNILI
STARÝ MOTOR
ZA NOVÝ XP-200:

SNADNÝ START

VYSOKÝ VÝKON

MALÁ SPOTŘEBA

s DPH.

NÍZKÉ EMISE

VLASTNÍTE STARŠÍ TERRU NEBO VARI-SYSTEM? CHCETE VYMĚNIT STARÝ NEEKOLOGICKÝ DVOUTAKT ZA MODERNÍ SILNÝ ČTYŘTAKTNÍ
MOTOR S NÍZKOU SPOTŘEBOU? MÁME ŘEŠENÍ! PRÁVĚ PRO VÁS JE URČENA AKCE EKO- DOTACE OD VARI. POKUD KE SVÉMU NEJBLIŽŠÍMU PRODEJCI PŘINESETE SVŮJ STARÝ, TŘEBA I NEFUNKČNÍ DVOU- ČI ČTYŘTAKTNÍ MOTOR S ŘÍDÍTKY A ODSTŘEDIVOU SPOJKOU
80 MM (TZN. POHONNÉ JEDNOTKY, POUŽÍVANÉ NA STROJÍCH TERRA NEBO VARI (AKCEPTUJEME I KOMPATIBILNÍ POHONNÉ JEDNOTKY OD
JINÝCH VÝROBCŮ), ZÍSKÁTE V RÁMCI EKO-DOTACE ZVÝHODNĚNÍ 6 000 KČ NA NÁKUP NOVÉ POHONNÉ JEDNOTKY VARI PJXP200 VČETNĚ
NOVÝCH ŘÍDÍTEK, PŘÍRUBY A SPOJKY. PRO PŘÍPADNÉ TECHNICKÉ DOTAZY KONTAKTUJTE SVÉHO NEJBLIŽŠÍHO PRODEJCE ČI SERVIS
VARI. AKCE JE OMEZENA POČTEM MOTORŮ A MŮŽE BÝT KDYKOLIV UKONČENA. VÍCE INFORMACÍ NA www.vari.cz.

ZNAČKOVÍ PRODEJCI: Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, T 317 722 089 • Černilov, FRANTIŠEK KERHART, Černilov 50, T 603 437 445 • Červený
Kostelec, AGRICO s.r.o, Lhota 255, T 491 462 802, 733 396 040 • Česká Lípa, AUTOCENTRUM HONDA, Hrnčířská 2576, T 603 589 538, 603 589 544 • Česká
Třebová, Roman Kylar, Ústecká 463, T 777 969 603 • Hořice, ZAHRADNÍ TECHNIKA, Karlova 498, T 731 463 284, 493 620 243 • Jičín, AB PROFI, Koněvova
199, T 602 303 359 • Klášterec nad Orlicí, ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, T 465 637 381 • Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká
Buková 10, T 602 305 127 • Kutná Hora, Václav Křičenský, Novodvorská 110, T 725938280 • Liberec, BG TECHNIK cs, a.s., Dr. Milady Horákové 1093/116a,
T 485 113 070 • Libice nad Cidlinou, VARI a.s., Opolanská 350, T 325 607 336 • Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM MLADÁ BOLESLAV, Regnerova 1420,
T 326 734 431-2 • Praha 5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK cs,a.s., U Závodiště 251/8, T 283 870 136 • Přelouč, KRTKŮV RÁJ, Sopřeč u Přelouče 114, T 466
946 127 • Rychnov nad Kněžnou, MILAN ROUŠAVÝ, Lipovka 118, T 494 534 182 • Týniště nad Orlicí, AGRICO s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM Voklík 976, T
494 371 301, 605 809 141

Kompletní sortiment a více jak 150 prodejen a servisů po celé ČR na www.vari.cz.

JÁ A KAREL GOTT
Jiří Suchý
„Karla Gotta obdivuji
nejen pro jeho hlas, ale
vždy mi imponovalo
i jeho gentlemanské
chování. Přitom je cílevědomý a dokonale profesionální. Pamatuji si, že na samém počátku naší
spolupráce na filmu Kdyby tisíc klarinetů stál velmi o píseň Tereza. Tu jsme
však už předtím slíbili Waldemaru Matuškovi. Jiří Šlitr, aby Karla Gotta odškodnil, složil pro něj a pro Evu Pilarovou náročnou kompozici, která se vymykala všemu, co kdy bylo v popmuzice složeno – Dotýkat se hvězd. A ještě
něco: V oné nenormální době, která si
říkala normalizace, v době, kdy jsem
nic nesměl, on mě požádal o texty k písním Karla Svobody, několik jsem jich
napsal a on si je prosadil. Také mě
v oné době temna pozval, abych mu pokřtil jeho trojalbum LP. Nevadilo mu,
že kvůli mně nebude celý akt natáčet televize. Takové věci se nezapomínají.“
Alena Mihulová
„Karel Gott zůstal tak
dobrým člověkem i přitom, jaká je hvězda
a mistr ve svém oboru.
Pro mě je skutečně top,
hvězda největšího kalibru a přitom je
to úžasný, obdivuhodný člověk. Pořád
cítím tu jeho lidskou pokoru v tom, co
dělá a jak se chová. Není bůh, ale
přesto myslím, že pánbůh ho mám rád
a že mu dopřeje to, co mu přeju já –
pevné zdraví a lásku nejbližších. Moje
dcera Karolína se narodila 14. 7., tedy
ve stejný den jako Karel Gott. Letos jí
je 22 a celé ty roky se tím chlubí.“
Lou Fanánek Hagen
„Nejvíce mě Karel Gott
baví tím, že je naprostý
speciál, nesrovnatelný
s ostatními kolegy
z jeho branže. Všichni
jezdili do Ruska, několik populárů do
NDR a Mistr do Německa západního.
A on sám? Překvapivě sečtělý, orientující se v řadě témat jeho kolegy nevšímaných, velejemně vtipný. Pro Tři sestry byl dřív reprezentantem „velkého
světa“ popu našeho dětství v ČSSR. My
jsme byli undergroundový punk, proto
nemohl být inspirací pro naši tvorbu,
však také na jednom CD svérázně parodujeme Kávu si osladím.“
Vilém Čok
„Když se řekne Gott,
představím si obyčejného fajn chlápka. Vyniká
v umění zpěvu, ale i dalšími podstatnými věcmi,
jako je povaha, vzhled
a klika na kvalitní management, skladatele a textaře. Dar, který dostal od Boha, do(jos, mb, vrm)
kázal využít.“

TV program týdeníku 5plus2

sobota 16. července 2016

ČT1
7.10

Dobrodružství Toma Sawyera 8.20
Ohnivé ženy 9.35 Toulky za cechy
a řemesly 10.00 Rozpaky kuchaře
Svatopluka (3/13) 11.05 Všechnopárty

12.00 Z metropole, Události v regionech plus
12.25 Hobby naší doby - letní speciál
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 O Všudybylovi
14.00 Princ Hněvsa
14.25 V kleštích
15.45 Příběhy slavných... J. Grossmann
16.45 Vinnetou
18.25 Kluci v akci - letní speciál
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
5.55
6.05
6.35
7.00
7.30
8.00
8.25
10.10
11.15
12.35
13.30
14.20
17.15
19.30

Lišákoviny
Senzační Spiderman (17)
Avengers: Sjednocení II (26)
Robot a příšerka (14)
Tom a Jerry III (20)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví III (1)
Ďábel se třemi zlatými vlasy
Pohádka (N, 2009)
Princezna ze mlejna (2)
Myšák Stuart Little 2
4 svatby
4 svatby
Sedm let v Tibetu
Svatba mého nejlepšího přítele
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

THRILLER

6.25
6.55
7.25
8.40
9.55
12.05
14.05
16.20
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Prima

Nova Cinema

X-Men (3)
Nexo Knights
Autosalon
Vinaři (4)
Klip. Komediální seriál (ČR, 2014)
Utta Danellová: Svatba na
venkově
Romantický film (N, 2002)
Beethoven 2
Rodinná komedie (USA, 1993)
Vraždy v Midsomeru V
Přístav (18)
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR

5.05 Kluci a holky 6.35 Vražedná čísla V (10) 7.30
Dr. House VII (17) 8.25 Dr. House VII (18) 9.50
Gilmorova děvčata VII (12) 10.45 Gilmorova děvčata VII (13) 11.40 Případ mrtvých spolužáků, krimidrama (ČR, 1976) 13.30 Bláznivá dovolená v Las
Vegas, komedie (USA, 1997) 15.30 Jako vejce vejci,
komedie (USA, 1996) 17.50 Footloose: Tanec zakázán, komedie (USA, 2011) 20.00 Ona, drama (USA,
2013) 22.40 Empire State, akční film (USA, 2013)
0.40 Mám tě rád, brácho, komedie (It., 2012)

DOBRODRUŽNÝ

ˇ nemovitostí
Výmeny

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

Prima Max

774 335 503

20.00 Zázraky přírody
21.00 Báječná Angelika
Romantický film (Fr., 1965). Hrají
M. Mercierová, J.-L. Trintignant,
J. Rochefort, C. Giraud a další
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.45 Slečna Marplová VI
Greenshawova Kratochvíle.
Krimiseriál (VB, 2013)
0.15 Světáci
1.05 Po stopách hvězd
1.35 Žiješ jenom 2x
2.00 Sváteční slovo faráře Starokatolické církve Pavla Cepka
2.10 Zahrada je hra
2.30 Chalupa je hra
2.55 Bydlení je hra
3.20 Přes nový práh

SÉRUM PRAVDY

Prima cool
7.20 Autosalon 8.20 Hrdinové: Znovuzrození (5, 6)
10.15 Nultá hodina (6) 11.10 24 hodin: Dnes neumírej (7) 12.10 Top Gear IV (1) 13.20 24 hodin: Dnes
neumírej (7) 14.20 Simpsonovi XV (4) 14.45 Simpsonovi XV (5) 15.15 Simpsonovi XV (6) 15.45 Simpsonovi XV (7) 16.15 Re-play 16.50 Applikace 17.25
Aliho parťáci 17.55 Simpsonovi XV (8) 18.30 Simpsonovi XV (9) 18.55 Simpsonovi XV (10) 19.30
Simpsonovi XV (11) 20.00 Apokalypsa v Los Angeles, katastrofický film (USA, 2014) 22.05 Srážka
s mimozemšťanem, komedie (USA, 2011) 0.10
Re-play 0.45 Applikace 1.20 Aliho parťáci 1.50 12
opic (8) 2.30 Autosalon 3.25 12 opic (8)

20.20 Šifra mistra Leonarda
Thriller (USA, 2006). Hrají
T. Hanks, A. Tatouová, J. Reno,
I. McKellen, A. Molina. Režie
R. Howard
23.10 Hellboy
Akční film (USA, 2004). Hrají
R. Perlman, S. Blairová, R. Evans,
J. Tambor, D. Jones. Režie G. del
Toro
1.35 Svědkem zločinu
Thriller (USA/Kan./N, 2008).
Hrají K. Basingerová, L. Haas,
C. Sheffer, J. Starr, L. Wu a další.
Režie S. Montfordová
2.55 Kolotoč
3.30 Svatba mého nejlepšího přítele
Romantická komedie (USA, 1997).
Hrají J. Robertsová, D. Mulroney

20.15 Indiana Jones a chrám zkázy
Dobrodružný film (USA, 1984).
Hrají H. Ford, K. Capshawová,
A. Puri a další. Režie S. Spielberg
22.45 Strážce hranice
Thriller (USA, 2008). Hrají
J.-C. Van Damme, S. Lord,
N. J. Robbová a další. Režie
I. Florentine
0.45 Záhadná žena 4: Vražda
v lázních
Krimiseriál (USA, 2005). Hrají
K. Martinová, C. Williams,
N. Siemaszková a další
2.35 Vraždy v Midsomeru V
Obchod se smrtí. Krimiseriál
(VB, 2001). Hrají J. Nettles,
D. Casey, J. Birdsallová, A. Rodgers a další. Režie S. Hellingsová

8.00 Zpravodajství FTV Prima 9.10 Nexo Knights
9.40 X-Men (3) 10.10 Vítejte v novém těle III (3)
11.10 Wolffův revír III (26) 12.10 Doktor z hor: Nové
příběhy VIII (7) 13.10 Božské dorty od Markéty
13.45 Wolffův revír III (27) 14.45 Doktor z hor: Nové
příběhy VIII (8) 15.45 Vzdálená země 17.45 Božské
dorty od Markéty 18.20 Vítejte v novém těle III (4)
19.20 Rozpal to, šéfe! 20.15 Hawaii 5-0 IV (8) 21.10
Hawaii 5-0 IV (9) 22.05 Vetřelec, thriller (VB/USA,
1979), hrají hrají S. Weaverová, T. Skerritt, V. Cartwrightová, H. D. Stanton, J. Hurt a další 0.35 Dobrá
manželka IV (15) 1.30 Srážka s mimozemšťanem,
komedie (USA, 2011), hrají S. Pegg, N. Frost a další

Fanda
8.00 St. George Illawarra Dragons - Gold Coast
Titans 9.45 Wimbledon 2016 - finále mixu 11.35
Kobra 11 XX (3, 4), krimiseriál (N, 2015) 13.50 Arrow
II (24), krimiseriál (USA, 2013) 14.50 Teleshopping
15.05 Kobra 11 VII (14), akční seriál (N, 2003) 16.10
Kobra 11 VIII (1), krimiseriál (N, 2004) 17.10 Bledý
jezdec, western (USA, 1985) 19.25 Ripleyho věřte
nevěřte (2) 20.20 Kobra 11 XX (5, 6), krimiseriál
(N, 2015) 22.10 Dredd, akční sci-fi film (USA, 2012)
0.10 K.O. Night (819)

KRESBY | ŠTĚPÁN MAREŠ

ČÍSLO 135

neděle 17. července 2016
ČT1
6.00

12.00
13.05
14.15
15.25
16.50
17.45
18.55
19.00
19.45
19.57
20.00
22.00
23.24
23.25
1.05
2.20

Zajímavosti z regionů 6.25 Kde
bydlely princezny 6.45 Banánové
rybičky 7.20 Po stopách hvězd 7.45
Slovácko sa nesúdí (5) 8.30 Slovácko
sa nesúdí (6) 9.05 Úsměvy Niny
Divíškové 9.45 Kalendárium 10.00
Toulavá kamera 10.30 Objektiv 11.05
Poste restante (3/7)

To tady ještě nebylo...
Škola princů
Dvojčata
Sluníčko na houpačce
TV film (ČR, 1981)
Komici na jedničku
Ohnivé ženy se vracejí
Trilogie (ČR, 1986)
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Pelíšky
Komediální drama (ČR, 1999)
Šéfe, jdeme na to
Komedie (ČR, 1984)
Výsledky losování Šťastných 10
Komisař Moulin
Manéž Bolka Polívky
Hobby naší doby - letní speciál

NOVA
6.35
7.05
7.35
8.00
8.30
10.25
12.00
13.30
15.15
17.35
19.30
20.20
21.35
22.45
1.15
2.15
3.55

Chlupatá rota (1)
Robot a příšerka (15)
Tom a Jerry III (21)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví III (2)
Raubíř Ralf
Gympl s (r)učením omezeným
(84)
Dva lidi v zoo
Rodinná komedie (ČR, 1990)
Cesta na tajuplný ostrov 2
Dobrodružný film (USA, 2012)
Okresní přebor: Poslední zápas
Pepika Hnátka
Komedie (ČR, 2012)
Brácha za všechny peníze
Komedie (ČR, 1978)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (11)
Kriminálka Anděl II (12)
Dannyho parťáci 3
Krimikomedie (USA, 2007)
Námořní vyšetřovací služba II
Cesta na tajuplný ostrov 2
Dobrodružný film (USA, 2012)
Gympl s (r)učením omezeným
(84)

Prima
6.05
6.35
7.05
8.05
9.15
11.10
13.15
15.25
16.50
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
0.40
1.45
2.40

X-Men (4)
Nexo Knights
Největší tankové bitvy III (2)
Vinaři (5)
Flynn Carsen: Honba za Kopím
osudu
Dobrodružný film (USA, 2004)
Big Ben (8)
Smrt na turné. Seriál (N, 1996)
Vraždy v Midsomeru V
Smrtelná bylina. Krimiseriál
(VB, 2001)
Přístav (19)
Rozpal to, šéfe!
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Všechny moje lásky (23)
Recept na zajíčka. Seriál
(ČR, 2015)
Ano, šéfe!
Pouta, která svazují
Thriller (USA, 2010)
Prostřeno!
Vegas (16)
Vraždy v Midsomeru V

Nova Cinema
6.05 Sedm let v Tibetu 8.50 Footloose: Tanec
zakázán 11.30 Inspektor Gadget 13.10 Svatba mého
nejlepšího přítele 15.20 Šifra mistra Leonarda, thriller (USA, 2006) 18.15 Policie Battle Creek (8, 9)
20.00 Pravidla mlčení, thriller (USA, 2012) 22.40
Schůzka s cizincem, thriller (USA/N/Kan., 1995)
0.25 Bezohlední (4), krimiseriál (USA, 2014)

Prima cool
7.00 Autosalon 7.55 Těžká dřina 8.30 Applikace
9.05 Re-play 9.40 Aliho parťáci 10.10 Nultá hodina
(7) 11.10 24 hodin: Dnes neumírej (8) 12.05 Top
Gear IV (2) 13.15 24 hodin: Dnes neumírej (8) 14.15
Simpsonovi XV (8-11) 16.10 Apokalypsa v Los
Angeles 17.55 Simpsonovi XV (12-15) 20.00 Eragon
22.15 Živí mrtví V (3) 23.10 Těžká dřina 23.45 Autosalon 0.50 Živí mrtví V (3)

Prima Max
10.40 Wolffův revír III (27) 11.40 Doktor z hor: Nové
příběhy VIII (8) 12.40 Božské dorty od Markéty
13.15 Wolffův revír IV (1) 14.15 Doktor z hor: Nové
příběhy VIII (9) 15.15 Indiana Jones a chrám zkázy
17.45 Božské dorty od Markéty 18.20 Vítejte
v novém těle III (5) 19.20 Vychytávky Ládi Hrušky
20.15 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly 23.15
Strážce hranice, thriller (USA, 2008)

pondělí 18. července 2016
NOVA

ČT1
6.00

Kuchařská pohotovost 6.30 Chalupa
je hra 6.59 Studio 6 9.00 Okouzlení
VIII 9.55 Okouzlení VIII 10.45 Než se
zvedne opona 11.30 Po stopách
hvězd

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Pan Tau (11/33)
13.55 Věšák
14.40 Doktorka Quinnová III
15.30 Kojak V
16.25 Cestománie
16.55 AZ-kvíz
17.20 Všechnopárty
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
21.00 Domina
Detektivní film (ČR, 2010)
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Kriminalista
23.50 Kriminálka Paříž
0.35 AZ-kvíz

5.55
8.50
9.05
10.15
11.25
12.00
12.40
12.45
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
22.25
23.30
0.25
1.25
2.25

Snídaně s Novou
Novashopping
Redakce II (1)
Kriminálka Anděl II (11)
Dva a půl chlapa VI (13)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Vražedná čísla V (11)
Dr. House VII (19)
Dr. House VII (20)
Ordinace v růžové zahradě 2 (565)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Námořní vyšetřovací služba X (14)
Dva a půl chlapa VI (14)
Hospoda (16)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Vratné lahve
Komedie (ČR, 2007)
Kriminálka Las Vegas XIII
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (20)
Dr. House VII (19)
Dr. House VII (20)
Kolotoč

6.20
6.50
7.20
9.05
11.05
12.05
13.10
14.05
16.15
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30
22.45
23.50
0.45
2.30

Prima

Nova Cinema

X-Men (5)
Nexo Knights
M.A.S.H (155, 156)
Místo činu: Brémy (8)
Policie Hamburk VII (27)
Tvrdí chlapi. Krimiseriál (N, 2012)
Komisař Rex III (5)
Krimiseriál (N/Rak., 1996)
Castle na zabití III (14)
Krimiseriál (USA, 2011)
Julie Lescautová II (4)
Krimiseriál (Fr., 1993)
Přístav (20)
Komediální seriál (ČR, 2015)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vinaři (6)
Sumec. Komediální seriál (ČR,
2014). Režie D. Wlodarczyk
TOP STAR magazín
Jste to, co jíte
Prostřeno!
Místo činu: Brémy (8)
Policie Hamburk VII (27)

5.35 Robot a příšerka (15) 6.00 Policie Battle Creek
(8, 9) 7.50 Nová cestománie 8.40 Inspektor Gadget 10.20 Raubíř Ralf 12.20 Škola zlodějů 14.50
Brácha za všechny peníze 16.45 Dva lidi v zoo 18.15
Gilmorova děvčata VII (14, 15) 20.00 Síť, thriller
(USA, 1995) 22.25 Na mol, drama (USA, 2012) 0.05
Vražedná práva (14), krimiseriál (USA, 2014)

Prima cool
8.55 Vítejte doma IX (8) 9.50 Futurama VII (13)
10.20 Hvězdná brána VI (8) 11.20 Hawaii 5-0 V (5)
12.15 Top Gear IV (1) 13.25 Simpsonovi XV (12-15)
15.25 Applikace 15.55 Futurama X (1) 16.25 Hvězdná brána VI (9) 17.20 Alias III (11) 18.20 Simpsonovi
XV (16-19) 20.15 Grimm V (13) 21.25 Teorie velkého
třesku IX (14) 22.00 Killjoys: Vesmírní lovci (5) 22.55
Legenda o vraždícím strašákovi 0.50 Grimm V (13)

Prima Max
10.50 Wolffův revír IV (1) 11.50 Doktor z hor: Nové
příběhy VIII (9) 12.50 Božské dorty od Markéty
13.25 Wolffův revír IV (2) 14.25 Doktor z hor: Nové
příběhy VIII (10) 15.25 Eragon 17.45 Božské dorty
od Markéty 18.20 Vítejte v novém těle III (6) 19.20
Vítejte doma IX (9) 20.15 Sekretariat: Příběh
šampiona 22.50 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé
perly, dobrodružný film (USA, 2003)

úterý 19. července 2016
NOVA

ČT1
6.00

Kuchařská pohotovost 6.30 Chalupa
je hra 6.59 Studio 6 9.00 Okouzlení
VIII 9.50 Záchranáři 10.45 Malý
pitaval z velkého města 11.40 Výhra

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Pan Tau (12/33)
13.55 Věšák
14.40 Doktorka Quinnová IV
15.25 Kojak V
16.15 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.10 Všechnopárty
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 Sanitka (9/11)
21.00 Byl jednou jeden dům (5/5)
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.20 Kriminálka Paříž
23.05 Kriminalista
0.10 AZ-kvíz
0.35 Bolkoviny

5.55
8.55
9.10
10.15
11.25
12.00
12.40
12.45
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
21.35
23.20
0.20
1.15
2.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Redakce II (2)
Kriminálka Anděl II (12)
Dva a půl chlapa VI (14)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Vražedná čísla V (12)
Dr. House VII (21)
Dr. House VII (22)
Ordinace v růžové zahradě 2 (566)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Námořní vyšetřovací služba X (15)
Dva a půl chlapa VI (15)
Hospoda (17)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl II (13/16)
Čas pracuje pro vraha
Krimifilm (ČR, 1979)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (21)
Dr. House VII (21)
Dr. House VII (22)
Áčko

6.10
6.40
7.10
8.50
10.50
11.50
12.55
13.55
16.10
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.05
22.55
23.50
1.35
2.20
3.10

Prima

Nova Cinema

X-Men (6)
Nexo Knights
M.A.S.H (156, 157)
Místo činu: Brémy (9)
Policie Hamburk VII (28)
Zdání klame. Krimiseriál (N, 2012)
Komisař Rex III (6)
Krimiseriál (Rak./N, 1996)
Castle na zabití III (15)
Krimiseriál (USA, 2011)
Julie Lescautová II (5)
Krimiseriál (Fr., 1993)
Přístav (21)
Komediální seriál (ČR, 2015)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Sherlock: Reichenbašský pád
Krimifilm (VB, 2011)
Češi na cestách
Prostřeno!
Místo činu: Brémy (9)
Policie Hamburk VII (28)
Komisař Rex III (6)
Lady XXL

5.20 Gilmorova děvčata VII (12, 13) 7.10 Vražedná
čísla V (11) 8.10 Dr. House VII (19, 20) 10.35 Myšák
Stuart Little 2 11.55 90210: Nová generace V (17)
12.50 Gilmorova děvčata VII (14, 15) 15.10 Síť 17.25
Království III (6) 18.15 Gilmorova děvčata VII (16, 7)
20.00 Bermudský trojúhelník 22.05 Kouzlo
přítomného okamžiku 0.05 Vražedná práva (15)

Prima cool
9.55 Futurama X (1) 10.25 Hvězdná brána VI (9) 11.20
Hawaii 5-0 V (6) 12.20 Top Gear IV (2) 13.25 Simpsonovi XV (16-19) 15.25 Teorie velkého třesku IX (14)
15.55 Futurama X (2) 16.25 Hvězdná brána VI (10)
17.20 Alias III (12) 18.20 Simpsonovi XV (20-22) 19.50
Simpsonovi XVI (1) 20.15 Top Gear speciál: James
May a lidové autíčko (2) 21.25 Teorie velkého třesku IX
(15) 21.55 Partička 22.45 Moucha 0.45 Partička

Prima Max
8.20 X-Men (6) 8.50 Vítejte v novém těle III (6) 9.50
Wolffův revír IV (2) 10.50 Doktor z hor: Nové příběhy VIII (10) 11.50 Božské dorty od Markéty 12.25
Wolffův revír IV (3) 13.25 Doktor z hor: Nové příběhy VIII (11) 14.25 Anna a král 17.45 Božské dorty od
Markéty 18.20 Vítejte v novém těle II (1) 19.20 Vítejte doma IX (10) 20.15 Dobrej policajt (1/2) 22.35
Perníkový dědek 0.55 Spravedlnost v krvi V (9)

středa 20. července 2016
ČT1
6.00

Kuchařská pohotovost 6.30 Chalupa
je hra 6.59 Studio 6 9.00 Okouzlení
VIII 9.55 Příběhy slavných... Jiří
Grossmann 10.55 Sanitka (9/11)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Pan Tau (13/33)
14.00 Věšák
14.45 Doktorka Quinnová IV
15.30 Kojak V
16.20 Cestománie
16.50 AZ-kvíz
17.20 Všechnopárty
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
21.00 Poklad na Stříbrném jezeře
Western (Fr./N/Jug., 1962)
22.44 Výsledky losování Šťastných 10
22.45 Kriminálka Paříž
23.35 Banánové perličky
0.05 AZ-kvíz

NOVA
5.55
8.50
9.10
10.15
10.50
11.25
12.00
12.40
12.45
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
21.40
22.35
0.45
1.45
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Redakce II (3)
Comeback
Comeback
Dva a půl chlapa VI (15)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Vražedná čísla V (13)
Dr. House VII (23)
Dr. House VIII (1)
Ordinace v růžové zahradě 2 (567)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Námořní vyšetřovací služba X (16)
Dva a půl chlapa VI (16)
Hospoda (18)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Mentalista VII (5)
Neznámý svůdce
Krimifilm (USA, 2007)
Dr. House VII (23)
Dr. House VIII (1)
Redakce II (3)

6.20
6.50
7.20
9.05
11.10
12.05
13.10
14.05
16.10
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.45
0.40
2.25

Prima

Nova Cinema

X-Men (7)
Nexo Knights
M.A.S.H (157, 158)
Místo činu: Mnichov (1)
Krimiseriál (N, 2005-2013)
Policie Hamburk VII (29)
Krimiseriál (N, 2012)
Komisař Rex III (7)
Krimiseriál (Rak./N, 1996)
Castle na zabití III (16)
Bomba. Krimiseriál (USA, 2011)
Julie Lescautová II (6)
Krimiseriál (Fr., 1993)
Přístav (22)
Komediální seriál (ČR, 2015)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Vinaři (7)
Košt. Komediální seriál (ČR, 2014)
Show Jana Krause
Telebazar
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (1)
Policie Hamburk VII (29)

6.25 Škola zlodějů 8.20 Vražedná čísla V (12) 9.10
Dr. House VII (21, 22) 11.30 90210: Nová generace
V (18) 12.25 Království III (6) 13.20 Gilmorova děvčata VII (16, 17) 15.35 Bermudský trojúhelník 17.25
Království III (7) 18.15 Gilmorova děvčata VII (18, 19)
20.00 William a Kate 21.55 Nejhledanější v Malibu
23.45 Noční směna (1) 0.40 Nejhledanější v Malibu

Prima cool
10.25 Hvězdná brána VI (10) 11.20 Hawaii 5-0 V (7)
12.20 Top Gear speciál: James May a lidové autíčko
(2) 13.25 Simpsonovi XV (20-22) 14.55 Simpsonovi
XVI (1) 15.25 Teorie velkého třesku IX (15) 15.55
Futurama X (3) 16.25 Hvězdná brána VI (11) 17.20
Alias III (13) 18.20 Simpsonovi XVI (2-5) 20.15
Poslední loď II (3) 21.25 Teorie velkého třesku IX (16)
21.50 Partička 22.40 Pandemie (1/2) 0.35 Partička

Prima Max
9.10 Nexo Knights 9.40 X-Men (7) 10.10 Vítejte
v novém těle II (1) 11.10 Wolffův revír IV (3) 12.10
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (11) 13.10 Božské
dorty od Markéty 13.40 Wolffův revír IV (4) 14.45
Doktor z hor: Nové příběhy VIII (12) 15.40 Film
mých snů 17.45 Božské dorty od Markéty 18.20
Vítejte v novém těle II (2) 19.20 Vítejte doma IX (11)
20.15 Lincoln 23.25 Moucha, thriller (USA, 1986)

čtvrtek 21. července 2016
NOVA

ČT1
6.00

Kuchařská pohotovost 6.30 Chalupa
je hra 6.59 Studio 6 9.00 Okouzlení
VIII 9.55 Komici na jedničku 10.50
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 Pan Tau (14/33)
13.50 Věšák
14.35 Doktorka Quinnová IV
15.20 Kojak V
16.10 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.10 Všechnopárty
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 Sanitka (10/11)
21.00 Hop nebo trop
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Taggart
23.40 Motiv II
0.25 AZ-kvíz
0.50 Banánové rybičky
1.10 Objektiv

5.55
8.45
9.00
10.10
11.25
12.00
12.40
12.45
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
21.30
23.35
0.35
1.30
2.30

Snídaně s Novou
Novashopping
Redakce II (4)
Výměna manželek
Dva a půl chlapa VI (16)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Vražedná čísla V (14)
Dr. House VIII (2)
Dr. House VIII (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (568)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Námořní vyšetřovací služba X (17)
Dva a půl chlapa VI (17)
Hospoda (19)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Comeback
Žába k zulíbání
Komedie (USA, 2002)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (22)
Dr. House VIII (2)
Dr. House VIII (3)
Kolotoč

Prima
6.20
6.50
7.20
9.05
11.10
12.10
13.10
14.05
16.10
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.05
23.25
0.15
2.00

X-Men (8)
Star Wars: Příběhy droidů
M.A.S.H (158, 159)
Místo činu: Mnichov (2)
Krimiseriál (N, 2005-2013)
Policie Hamburk VII (30)
V pasti. Krimiseriál (N, 2012)
Komisař Rex III (8)
Krimiseriál (Rak./N, 1996)
Castle na zabití III (17)
Krimiseriál (USA, 2011)
Julie Lescautová II (7)
Krimiseriál (Fr., 1993)
Přístav (23)
Komediální seriál (ČR, 2015)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Rosamunde Pilcherová: Čekání
na duhu
Romantický film (N, 2014)
Ano, šéfe!
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (2)
Policie Hamburk VII (30)

Nova Cinema
9.00 Dr. House VII (23) 10.00 Dr. House VIII (1)
11.20 90210: Nová generace V (19) 12.15 Království
III (7) 13.10 Gilmorova děvčata VII (18, 19) 15.30 William a Kate 17.20 Království III (8) 18.15 Gilmorova
děvčata VII (20, 21) 20.00 Námořní vyšetřovací
služba IV (6, 7) 22.00 Děti anakondy 23.50 Noční
směna (2) 0.45 Žába k zulíbání

Prima cool
7.45 Alias III (13) 8.55 Vítejte doma IX (11) 9.55 Futurama X (3) 10.25 Hvězdná brána VI (11) 11.25 Hawaii
5-0 V (8) 12.25 Poslední loď II (3) 13.25 Simpsonovi
XVI (2-5) 15.25 Teorie velkého třesku IX (16) 15.55
Futurama X (4) 16.25 Hvězdná brána VI (12) 17.20
Alias III (14) 18.20 Simpsonovi XVI (6-9) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku IX (17) 22.00 Mstitel 23.55 Nejsem do tebe blázen (4) 0.20 Firefly (10)

Prima Max
8.25 X-Men (8) 8.55 Vítejte v novém těle II (2) 9.55
Wolffův revír IV (4) 10.55 Doktor z hor: Nové
příběhy VIII (12) 11.55 Božské dorty od Markéty
12.25 Wolffův revír IV (5) 13.25 Doktor z hor: Nové
příběhy VIII (13) 14.25 Lincoln 17.45 Božské dorty
od Markéty 18.20 Vítejte v novém těle II (3) 19.20
Vítejte doma IX (12) 20.15 Vrah skrývá tvář 22.20
Pandemie (1/2) 0.10 Spravedlnost v krvi V (11)

pátek 22. července 2016
NOVA

ČT1
6.00

Kuchařská pohotovost 6.30 Chalupa
je hra 6.59 Studio 6 9.00 Okouzlení
VIII 9.55 Z Divadélka pod věží 10.50
Sanitka (10/11)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.20 Pan Tau (15/33)
13.50 V porodnici
14.10 Doktorka Quinnová IV
14.55 Záchranáři
15.50 Tak neváhej a toč speciál
16.45 AZ-kvíz
17.10 Všechnopárty
18.00 Události v regionech
18.25 Toulky za cechy a řemesly (4/8)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Princezna a písař
Pohádka (ČR, 2014)
21.25 Všechnopárty
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Jsou hvězdy, které nehasnou
23.20 Případy detektiva Murdocha VII
0.05 Široká duše
0.55 AZ-kvíz

5.55
8.55
9.10
10.15
11.25
12.00
12.40
12.45
13.40
14.40
15.35
16.57
17.00
17.20
18.20
18.50
19.30
20.20
22.20
0.15
1.10
2.05
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Redakce II (5)
Kriminálka Anděl II (13/16)
Dva a půl chlapa VI (17)
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Tescoma s chutí
Vražedná čísla V (15)
Dr. House VIII (4)
Dr. House VIII (5)
Ordinace v růžové zahradě 2 (569)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Námořní vyšetřovací služba X (18)
Dva a půl chlapa VI (18)
Hospoda (20)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Univerzita pro příšerky
Animovaný film (USA, 2013)
Safe
Akční film (USA, 2012)
Mentalista VII (5)
Dr. House VIII (4)
Dr. House VIII (5)
Redakce II (5)

6.10
6.40
7.10
8.50
10.55
11.55
12.55
13.55
16.10
17.30
17.50
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.20
1.20
2.10

Prima

Nova Cinema

X-Men (9)
Star Wars: Příběhy droidů
M.A.S.H (159, 160)
Místo činu: Mnichov (3)
Vánice. Krimiseriál (N, 2005-2013)
Policie Hamburk VIII (1)
Loď snů. Krimiseriál (N, 2013)
Komisař Rex III (9)
Krimiseriál (Rak./N, 1996)
Castle na zabití III (18)
Krimiseriál (USA, 2011)
Julie Lescautová II (8)
Krimiseriál (Fr., 1993)
Přístav (24)
Komediální seriál (ČR, 2015)
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
TOP STAR
Flynn Carsen 2: Návrat do dolů
krále Šalamouna
Dobrodružný film (USA, 2006)
Vetřelci
Thriller (USA/VB, 1986)
Prostřeno!
Místo činu: Mnichov (3)

6.30 Ďábel se třemi zlatými vlasy 8.00 Vražedná
čísla V (14) 8.55 Dr. House VIII (2, 3) 11.15 Království
III (8) 12.10 Gilmorova děvčata VII (20, 21) 14.20
Námořní vyšetřovací služba IV (6, 7) 16.15 Favorit
18.10 Gilmorova děvčata VII (22) 19.05 Gilmorova
děvčata (1) 20.00 Příběhy obyčejného šílenství
22.35 Resident Evil: Zatracení 0.30 Noční směna (3)

Prima cool
8.55 Vítejte doma IX (12) 9.55 Futurama X (4)
10.25 Hvězdná brána VI (12) 11.20 Hawaii 5-0 V (9)
12.20 Autosalon 13.25 Simpsonovi XVI (6-9) 15.25
Teorie velkého třesku IX (17) 15.55 Futurama X (5)
16.25 Hvězdná brána VI (13) 17.20 Alias III (15)
18.20 Simpsonovi XVI (10-13) 20.15 Hrdinové:
Znovuzrození (7) 21.15 Hrdinové: Znovuzrození (8)
22.10 Texaské vraždící zrůdičky 0.05 Firefly (11)

Prima Max
9.20 X-Men (9) 9.50 Vítejte v novém těle II (3)
10.50 Wolffův revír IV (5) 11.50 Doktor z hor: Nové
příběhy VIII (13) 12.50 Božské dorty od Markéty
13.25 Wolffův revír IV (6) 14.25 Doktor z hor: Nové
příběhy VIII (14) 15.25 Vrah skrývá tvář 17.35 Když
vaří táta 18.20 Vítejte v novém těle II (4) 19.20
Vítejte doma IX (13) 20.15 Noc generálů 23.20
Helix (12) 0.10 American Horror Story: Coven (10)
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Sní, že doma bude mít harpyji

René Vrbický drží na své ruce výra velkého představujícího naši největší sovu.

Draví ptáci provázejí Reného Vrbického celým
životem. Rád by si někdy pořídil i toho nejsilnějšího.
JAN SMEKAL
ČR | První poštolku mu přivezl jeho
strýc, když chodil do páté třídy na základní školu. Začal se o ni starat, aniž
by měl nějaké znalosti a vědomosti. Později se dostal k literatuře pojednávající
o tom, jak se mají dravci cvičit, jak se
k nim má člověk chovat a čím je má krmit. Dnes už je to devětatřicet let, co se
René Vrbický z Opavy intenzivně věnuje dravcům. Ani po tolika letech nedovede přesně říct, co jej na této zálibě už
v počátcích tolik nadchlo.
„Je to podobné, jako byste se někoho
zeptal, proč sportuje,“ uvedl. „Částečně
v tom byl zájem o přírodu, částečně zvědavost a navíc i trochu závist. Dravci totiž mají úžasně vyvinuté smysly. Především zrak a potom schopnost létat, kterou jim musí spousta lidí závidět,“ dodal. Navíc podle Reného Vrbického
dravci představují jakousi šlechtu. „Nejde o žádné bezdomovce či podomky,
které si jen tak každý ochočí. Žádný

z nich není jako domestikovaný pes
nebo nějaké jiné zvířátko, kterých
dneska lidé chovají spoustu. Dravec je
pořád svůj a pouto mezi ním a sokolníkem je jako tenký vlas,“ míní. „Když
uděláte nějakou chybu a ublížíte mu, ať
už chtíce nebo nechtíce, dravec si to pamatuje,“ vysvětlil.

Bohatý? Jistě. Duševně
V minulosti byl chov dravců doménou
bohatých. Mnozí lidé si to myslí i dnes.
René Vrbický od některých slýchá, jak
musí být bohatý, když má doma tolik
dravců. „Ano, jsem bohatý duševně.
Mám doma něco, co mě baví, čemu
jsem propadl, je to spojené s mým životem. Je to můj životní styl a standard,“
řekl Vrbický.
V dnešní době se dravci vychovávají
v zajetí, takže není třeba je získávat z přírody. „Doba, kdy si lidé říkali, že sokolníci vybírali ptáky z přírody, je nenávratně pryč. I tenkrát to dělalo pár jedinců,

FOTO | JAN SMEKAL

„

kteří zašpinili ty poctivé. Když to někdo
dneska udělá, tak ptáka nezlegalizuje,
takže je mu k ničemu. Nikam s ním nemůže a dravec tak trpí,“ zdůraznil. René
Vrbický už odchoval spoustu dravců
a mnoho dalších má doma. Nedokáže

Musíte chodit.
Někdy se říká,
že při lovu s jestřábem
nachodíte tolik, kolik
on nalétá.
však říct, že by mu některý z nich přirostl k srdci více. „Jsem jestřábník. Mám
teď například jestřábí samici, která má
jeden rok. Je to dravec, který vyžaduje
od sokolníka maximální soustředění,
péči a hlavně i fyzičku. Když lovíte
s jestřábem, musíte se umět hýbat. Někdy se říká, že při lovu s jestřábem nachodíte tolik, kolik on nalétá,“ pokračoval ve vyprávění René Vrbický.
Co se týče lovectví, oceňuje Vrbický
jestřába i vzhledem k tomu, že například s orlem by neměl kde lovit. Nemá
podmínky k tomu, aby lovil v nějakém

mysliveckém spolku nebo nějaké honitbě. „Nechci mít doma dravce, který mi
bude sedět doma a nevyužiju ho,“ vysvětlil. V oblibě má i sokoly a rarohy,
a jeho životním snem je dravec harpyje,
který je nejsilnějším dravcem na světě.
Za celou dobu zažil René Vrbický
spoustu příhod. Úsměvných i hodně
smutných. Mezi nejméně příjemné případy patřily ty, kdy dravec zabil dravce.
„Nejsmutnější na tom je, že je to vždy
zapříčiněno lidskou chybou,“ podotkl.

Maso z talíře se dravci líbilo
Ovšem díky dravcům zažil i situace, při
kterých se spousta lidí nasmála. „Jednou mě poštolka chytla za oční víčko,
když jsme jí přezouvali poutko. Dostala
se tam i přes brýle. Ostatní se sice smáli, ale já v tu chvíli nevěděl, jestli nepřijdu o oko,“ přiblížil.
„Na jednom táboře se zase kolega
zvedl od oběda, že si půjde zalétat
s dravcem. Ten mu ale neletěl na rukavici, ale k jeho talíři, ze kterého vzal kus
masa. Nakonec ho ale nesežral, protože
bylo kořeněné. Na první pohled se mu
ale zamlouvalo více než to, které měl kolega v rukavici.“
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Génius Suchý tvořil plivající
loutky i svérázné vynálezy
Většinu díla originálního umělce, který se narodil v Klatovech, vzala voda. Část tvorby se ale dochovala

V5plus2

cích výroků: „Nikdo mi nikdy neříkal,
abych držel dietu, jen abych držel
hubu.“ Nebo: „Kdybych jí nekoupil
deštník, neměla by co na sebe.“
Díla i citáty je možné ve Svojšíně vidět do 30. října. „Škoda, že se tatínek nedožil takového uznání, protože za jeho
života se mu ho nedostalo. A když ta příležitost byla, tak on byl tak svérázný a
uzavřený do sebe, že to nepřijal. Když
mu například profesor Josef Skupa nabídl, aby dělal u něj v divadle, tak on odmítl, že si bude dělat svoje loutky,“
vzpomíná Ondřej Suchý.

■ DŮVOD K ÚSMĚVU

LADISLAV VAINDL
ČR | Na dílo geniálního a svérázného
loutkáře a vynálezce Jaroslava Suchého
se před lety téměř zapomnělo. V současné době už je ale všechno jinak. Zájem
o netradiční výtvory klatovského rodáka odstartovala loňská výstava v plzeňském Muzeu loutek. Teď se mohou zájemci s umělcovou tvorbou seznámit
ve svojšínském zámku.

„

„

Příborník, který se mění
na otoman

Jo, to bejvaly
obědy! I za
pět korun! Ani jsem
to nemohl sníst, jak
to bylo hnusný.

Jaroslav Suchý byl celý život aktivním
loutkářem s vlastním divadlem. Zároveň hrál, zpíval a psal vlastní hry.

Nikdy mi
nikdo neříkal,
abych držel dietu.
Akorát, abych držel
hubu.

Na vernisáž dorazil i autorův syn, spisovatel, textař a moderátor Ondřej Suchý, který je bratrem známého herce,
muzikanta a výtvarníka Jiřího Suchého.

První řady to vždycky
odnesly nejvíce
„Tatínek byl vždycky zabraný do svých
loutek, takže jsme s bratrem jeho činnosti tolik pozornosti nevěnovali. Až teď oceňujeme, co všechno vymýšlel. Ani se
nám kolikrát nepochlubil,“ konstatoval
Ondřej Suchý. Jeho otec vytvářel zásadně takzvané táhlové spodové loutky, které byly vedené zdola. Ty jsou pro české
prostředí poměrně neobvyklé. Ovšem
není to jediná rarita, která jeho výtvory
provázela. Vynalézal totiž důmyslné
mechanismy, díky nimž získaly překvapivé schopnosti.
„Jeho loutky plivaly, kouřily, nafukovaly se jim oči. Vždycky, když vešlo ve
známost, že v Parku kultury a oddechu
Julia Fučíka, kde hrál, bude jeho představení, lavičky byly narvané dětmi. Ty
totiž vždy čekaly, že se tam bude dít
něco neuvěřitelného. A také tomu tak
bylo. První řady to pokaždé odnesly. Tatínek měl totiž loutky, které si dokázaly
napumpovat vodu,“ vzpomíná Ondřej
Suchý. Díky své konstrukci mohly figury na scéně samy stát a jeden loutkář tak
mohl vodit několik loutek najednou.
Toho také jejich autor většinou využíval. „Pomáhaly jsme mu při hraní s maminkou. On byl ale hrozný nervák. Proto hrál nejraději sám. Naučil se mluvit
ženským i dětským hlasem,“ doplňuje.

„

Klatovský rodák Jaroslav Suchý s loutkami nejen hrál, ale sám je i vyráběl
a vymýšlel pro ně příběhy.
FOTO | ARCHIV MUZEA LOUTEK

Já, že nemám
sklerózu?
Cha! Já mám takovou
sklerózu, že ani nevím,
že ji mám!
Velkou část děl Jaroslava Suchého už
ale, bohužel, dnes obdivovat nemůžeme. „Většinu loutek, které měl uložené
v Praze ve sklepě v kufru, sebrala v roce
2002 při povodni voda. Nebýt manželů,
kterým tatínek nějaké loutky věnoval,
neměli bychom ani jedinou loutku,“ podotýká Ondřej Suchý.
Po jeho tatínkovi ale zůstalo mnoho fotografií a výstřižků z novin. „Zjistilo se,
že díky nim je možné zhotovit repliky některých loutek tak, jak opravdu vypadaly. Každopádně děkuji moc plzeňskému
Muzeu loutek a jeho ředitelce Markétě

Formanové za zorganizování výstavy,“
dodává. Celkově Jaroslav Suchý během
svého života vyrobil více než tři sta originálních loutek.

Slovní hříčky, svérázné
citáty, různá přirovnání
Na výstavě si ale návštěvníci neprohlédnou jen loutky. Mohou si také přečíst
svérázné citáty, jejichž autorem Jaroslav Suchý byl. Synové Ondřej a Jiří je
léta sbírali, proto se teď mohou dostat
i k veřejnosti.
„S bráchou jsme se shodli na tom, že
byl tatínek výjimečný ve všem. Vymýšlel různá přirovnání, která by vás nikdy
nenapadla. Uvažoval zvláštním způsobem. Všechno postavil na hlavu. Měl rád
slovní hříčky. Jediný, kdo se jeho humoru nesmál, byla naše maminka. Zato my
jsme se chechtali moc,“ popisuje tatínkův smysl pro legraci Ondřej Suchý. Jaroslav je například autorem následují-

Při práci truhláře pak uplatnil svou
kreativitu a vynalézavost, když navrhl
několik patentů, které vyšly i v dobovém tisku, například příborník, který se
dal přeměnit na otoman, či nové vzory
intarzie dřeva.
Mimo to ale uplatnil také hudební talent v kavárenském orchestru, kde bubnoval na vlastnoručně vyrobené bubny,
psal písňové texty a skládal a dokonce
hrál na housle v biografu k němým filmům.

Jaroslav Suchý
Narodil se 28. dubna 1903
v Klatovech v rodině truhláře.
Jako truhlář získal v září 1924
certifikát modeláře v Belfortu
na východě Francie.
V únoru 1931 se oženil s Růženou
Beštovou a 1. října téhož roku se
v Plzni manželům narodil syn Jiří,
k němuž o 14 let později, v Praze
16. září 1945, přibyl syn Ondřej.
Vyrobil více než 300 loutek
voděných zdola.
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Svářeč vytváří veselé plastiky

Definitivní konec Jana Tleskače či Prostřelený Lenin od křižníku Aurora jsou názvy děl lidového umělce
ANTONÍN PELÍŠEK
ČR | Padesátiletý Vladimír Vaněček
brouzdá v zimě i v létě Novohradskými
horami. Přitahují ho místa, kde dříve stávaly rakouské osady. Nachází po nich
rozvaliny, občas zbytky nástrojů a předmětů. U cest opravuje i znovu staví boží
muka. Aby potlačil nostalgii, vytváří
plastiky a obrazy s bláznivými náměty.
„Výstavy jsem měl zatím dvě. U nás
v Trhových Svinech a loni v knihovně
v Boršově. Lidé se smějí nebo se diví.
O to mi jde. Musím se nějak odreagovat, když vidím zničené pohraničí a to,
jak funguje dnešní vláda,“ vysvětluje
muž, který je profesí svářeč.
Doma mu visí desítky obrazů. Na
podstavcích stojí kovové plastiky. Některé inspiroval Jan Tleskač ze seriálu
Rychlé šípy. Třeba okřídlené kolo zabodnuté řídítky do země. Před ním čouhají z rybníka nohy jezdce. Pod tím nápis Definitivní konec Jana Tleskače.
Model ponorky z filmu Vynález zkázy
skrývá interiér s kapitánem sedícím na
záchodě s novinami v rukou. Další mo-

Vladimír Vaněček ukazuje plastiku konce Jana Tleskače.
del představuje koně, který táhne na
dvoukoláku oko. Název – Žižkův oř tlačí oko od hradu Rabí do lazaretu. Obýváku vévodí obraz nazvaný 99 ještěrek.
Vrcholem je portrét Svaté trojice, kde

FOTO | MAFA

Maria s Josefem třeští oči na dítě
v zavinovačce s logem Nike. V peřince
si hoví malý čert. „Muž byl vždycky
umělecky založený. Už když jsme spolu chodili, psal mi básničky a kreslil ob-

rázky,“ usmívá se umělcova žena Dana.
Druhou tvář manžela sleduje spíše zpovzdálí. Na výpravy do terénu se totiž
Vladimír Vaněček vydává sám, nejvýše
s přáteli a s detektorem kovů. Oblíbenou má lokalitu za Přední Výtoní, místa, kde stávala vesnička Rychnůvek. Ještě dnes tu v lesích rostou staré ovocné
stromy. Z hromad kamení tahá lahvičky, sklenice, domovní cedulky či firemní označení trafiky.
Vaněčkovy zájmy inspiruje příběh
jeho předků. Děda patřil mezi první oběti v Itálii v řadách protektorátního takzvaného Vládního vojska.
„Štve mě, že se z evropských dotací
opravují slavnostně památné kříže.
Měli by to zaplatit komunisti, kteří je nechali zničit. Vždyť německé vesnice se
bořily v padesátých letech. Sám mám
za sebou opravu nejméně deseti křížů
a nechci za to nic. A mám dokonce vlastní vyhlídku na stezce u Malont. Jmenuje se Nad Vaněčkem. Pojmenovali ji turisti po mém otci. Je odtud krásný pohled na panoráma hor,“ zasní se restaurátor a umělec.
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Na plantážích
v Brandýse n.L.-Staré Boleslavi
www.zahradaSB.cz / +420 774 820 666

Vyzkoušejte předplatné na 3 měsíce jen za 249 Kč.
Každý pátek budete mít časopis TÉMA ve schránce.
Navíc získáte digitální verzi časopisu zdarma.
Objednávejte na www.etema.cz nebo nám zavolejte na 225 555 777.
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Nové Téma: Potraviny,
kterým se raději vyhněte

Bojím se, abych v rakvi
neusnul, říká Jiří Bartoška

ČR | Až dvě třetiny všech nemocí mají
původ ve špatné stravě. Kukuřičné lupínky, energetické nápoje, kokosový
tuk. To jsou některé z dvaceti nejrizikovějších potravin podle ankety týdeníku
Téma. O žebříčku rozhodlo pět zkušených nutričních specialistů. Jaká úskalí
v sobě skrývají light výrobky? Proč výraz cereální neznamená zdravější? A
proč bychom místo hovězího masa měli
jíst raději krůtí? Více v pátečním vydání týdeníku Téma.
(čer)

ČR | Jiří Bartoška (69 let) se po roční
přestávce vrací i do divadla. V Divadle Kalich si už 26. září v komedii
Moje hra opět zahraje nebožtíka, spisovatele Josefa Jankulovského.
Herec se chtěl po nemoci vrátit na jeviště už loni. Nakupily se mu ale filmové povinnosti, proto přišlo divadlo na
řadu až nyní.

Vyzkoušejte zvýhodněné elektronické předplatné týdeníku Téma
na celý měsíc. Veškeré podrobnosti zjistíte na: www.etema.cz.

Labudu pustili z nemocnice
SVĚT | Slovenského herce Mariána Labudu (71 let) propustili lékaři do domácího ošetření. Herec minulý týden zkolaboval před domem a byl hospitalizován
v nemocnici. „Otec je už doma a v pořádku. Mrtvice se nepotvrdila,“ uvedl

jeho syn Marián Labuda mladší pro list
Nový čas. Herce přijali do nemocnice
poté, co zkolaboval před svým domem
v obci Borinka u Bratislavy. Omdlel
prý při návratu od lékaře, u kterého si
nechal předepsat léky. (zar, iDNES.cz)

Chybělo vám divadlo?
Po rozpadu naší party ze Zábradlí
jsem měl pocit, že bez divadla nevydržím, ale zjistil jsem, že se to vydržet
dá. Vždycky jsem tvrdil, že jsem divadelní herec a televizí nebo filmem se
jenom živím. Divadlo je dneska podle
mého názoru zábavou fajnšmekrů, většinová společnost mu moc pozornosti
nevěnuje. Kdykoli v minulosti udeřil
mor, jako první se obětovali herci, což
se, myslím, děje i dnes, třebaže tu mor
už neřádí. (smích) Na druhou stranu je
pro mě divadlo fascinující, protože jde
o živé umění. Když se jeden večer nepovede, je velká šance, že se povede
ten další. To je na něm pěkné. Takže

jsem vždycky chtěl mít na repertoáru
alespoň jeden titul, abych mohl chodit
do divadla se „osprchovat“, jak říkám.
Jaký to je pocit být na scéně zavřený v rakvi?
Mám výhodu, že netrpím klaustrofobií. Otevřou mě až po osmnácti stránkách textu, to je po dobrých patnácti
minutách hry, a přiznám vám, co je během té doby můj největší problém: Bojím se, abych neusnul. (smích) Poctivá
čtvrthodina je docela dlouhá doba, navíc ta rakev je pohodlně vypolstrovaná. Možná bych to neměl říkat, ale člověk se v ní necítí tak strašně, jak si
možná představuje.
(zar, iDNES.cz)
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Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:
kolegu / kolegyni na pozice

Rolař
Vaším hlavním úkolem bude: obsluha zařízení na odvíjení
rolí papíru.
Místo výkonu práce: Praha 10 - Malešice
Očekáváme: vyučení (upřednostňujeme obor strojní),
ochotu pracovat ve vícesměnném provozu (hlavní část výroby
se odehrává ve večerních a nočních hodinách). Pozice vhodná
i pro absolventy.

Expedient
Vaším hlavním úkolem bude: obsluha expedičního zařízení
v moderním polygrafickém provozu.
Místo výkonu práce: Praha 10 - Malešice
Očekáváme: vyučení v oboru strojním či elektrotechnickém,
mírně pokročilou znalost práce na PC, ochotu pracovat
ve vícesměnném provozu. Pozice vhodná i pro absolventy.

Pracovník údržby strojů
Vaším hlavním úkolem bude: údržba tiskařských strojů.
Místo výkonu práce: Praha 10 - Malešice
Očekáváme: vyučení (upřednostňujeme obor strojní),
pozice vhodná i pro absolventy.
Nabízíme: zázemí stabilní a rychle rostoucí mediální
společnosti, 5 týdnů dovolené ročně, příspěvek na
závodní stravování a další zaměstnanecké benefity.
Nástup co nejdříve.
Kontaktní osoba: e-mail: martina.rikovska@mafra.cz,
tel. č. 225 063 117

Pokud Vás naše nabídka
oslovila, zašlete nám svůj
strukturovaný životopis
s průvodním dopisem
na adresu:
MAFRA, a. s., personální útvar,
Karla Engliše 519/11,
150 00 Praha 5 - Smíchov.
Název pozice, o kterou se
ucházíte, uveďte prosím
do předmětu e-mailu,
popř. na obálku dopisu.

Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:
kolegu / kolegyni na pozice

Vedoucí expediční linky
Vaším hlavním úkolem bude: obsluha expedičního
zařízení v moderním polygrafickém provozu,
vedení pracovníků expediční linky.
Místo výkonu práce: Praha 10 - Malešice
Očekáváme: vyučení v oboru mechanik seřizovač, ochotu
pracovat ve vícesměnném provozu (hlavní část výroby
se odehrává ve večerních a nočních hodinách).
Praxe na obdobné pozici vítána.

Tiskař
Vaším hlavním úkolem bude: práce v osádce špičkového
ofsetového rotačního tiskového stroje König&Bauer.
Místo výkonu práce: Praha 10 - Malešice
Očekáváme: vyučení v oboru tiskař podmínkou – pozice
vhodná i pro absolventy, ochotu pracovat ve vícesměnném
provozu (hlavní část výroby se odehrává ve večerních
a nočních hodinách). Praxe na ofsetovém rotačním tiskovém
stroji výhodou.
Nabízíme: zázemí stabilní a rychle rostoucí mediální společnosti, 5 týdnů dovolené ročně, příspěvek na závodní stravování a další zaměstnanecké benefity. Nástup co nejdříve.
Kontaktní osoba: Martina Říkovská
e-mail: martina.rikovska@mafra.cz, tel. č. 225 063 117

Pokud Vás naše nabídka
oslovila, zašlete nám svůj
strukturovaný životopis
s průvodním dopisem
na adresu:
MAFRA, a. s.,
personální útvar,
Karla Engliše 519/11,
150 00 Praha 5 - Smíchov.
Název pozice,
o kterou se ucházíte,
uveďte prosím
do předmětu e-mailu,
popř. na obálku dopisu.
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Tajenka: nežil opravdový život!
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volejte
zdarma

nabídka

červen / červenec 2016

kupte 3 ks jakýchkoliv produktů z této nabídky
a získáte 10 volných minut
do všech sítí
1. nákup produktů v akci

1 2 3 4 5 6

2. 10 min. do všech sítí zdarma

7 8 9 10 1
11 12
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2l
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ení platno
platnosti kreditu o 7 dní
birell
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pivo 0,5 l
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0,5 l
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t
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0,5 l
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medium 0,5 l
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1,5
5l

d o b r á v o da
přírodní
jemně perlivá
1,5
5l

9
234 49

ík coop mobil.
bil
platí pro zákazníky
pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu coop mobil nebo pošlete sms na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (např.: coop 01062016 12345)

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. akce platí od 1.6.2016 do 31.7.2016 ve
vybraných prodejnách sítě coop. dostupnost zobrazeného zboží z
nabídky se může na jednotlivých prodejnách coop odlišovat.
* více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz
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Nebaví vás stále
dobíjet kredit?
Pořiďte si nový tarif

birell
polotmavý
nealkoholické
pivo 0,5 l
lahev

savo prim
m
svěží vůně
1l

pilsner
urQuell 0,5 l
lahev
signal Zp family Herbal fresh 75 ml

velko
popovický
kozel 11
medium 0,5 l
lahev

poři ď
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poděbradka
prolinie
citron 1,,5 l

poděbradka
prolinie
pomeranč 1,5 l

fernet
stock
citrus 27%
0,5 l
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Praha a okolí

Miller vzorně plní roli trojky
Brankář Miroslav Miller
chytal téměř celou
kariéru za Mladou
Boleslav. Až na sklonku
kariéry dostal nečekané
laso ze Sparty.
PETR GEJZA
PRAHA | V lize patří k hráčům, jejichž
jméno je spojeno s fotbalovou dlouhověkostí. V soutěži není gólmana, který by
v ní působil déle. Miroslav Miller chytal už od roku 2001 v Mladé Boleslavi a
nyní načne třetí sezonu ve Spartě.
Na Letnou dojíždí z Rudné u Prahy.
Právě v Rudné a v nedalekých Jinočanech také jako žáček s fotbalem začínal.
„Mám to z domova patnáct minut autem. V tom jsem si na stará kolena rozhodně polepšil,“ usmívá se Miroslav
Miller.
Jeho fotbalový příběh může motivovat řadu mladíků, kteří touží po profesionální kariéře, ale zatím se jim nedaří
povyskočit z amatérských soutěží.
INZERCE

Fotbalový vytrvalec Miroslav Miller při jednom z posledních zápasů v mladoboleslavském dresu. Ligu dál hraje za Spartu.
FOTO | FRANTIŠEK VLČEK, MAFRA
Miller nepatřil do žádných mládežnických výběrů, nahoru se dral postupně.
Boleslav si ho vybrala, když chytal divizi za Admiru Slavoj. To určitě netušil,
že v jejím dresu odehraje čtrnáct úspěšných roků...
„Byl to kus života, na který samozřejmě nikdy nezapomenu. Boleslav mi
dala šanci, hrál jsem s ní na špici ligy,
vyzkoušel si evropské poháry. Byly to
dobré sezony,“ řekl Miroslav Miller,

když do města automobilů dorazil k ligovému střetnutí už se Spartou a od boleslavského klubu se dočkal uvedení do
místní Síně slávy. „Moc pěkný moment,“ dojal se Miller.
Sparta mu hodila laso nejprve na
půlroční hostování a následně i na přestup, Miller v největším českém klubu
dostal ve čtyřiatřiceti letech dvouletou
smlouvu. „Ani jsem nedoufal, že by mě
ještě mohlo potkat takové štěstí,“ komentoval změnu dresu: „Nic takového
jsem nečekal. Sparta je velkoklub, pracuje se tu úplně jinak.“
Angažmá ve Spartě mu samozřejmě
vedle zřejmých plusů přineslo i minusy.
V první řadě se musel smířit s tím, že
bude především krýt záda kolegům Bičíkovi a Štěchovi. Do branky se dostával
především v zápasech Českého poháru,
ligové střetnutí si od příchodu k „rudým“ zachytal jen jednou. S tím však
počítal, s tím Spartě kývnul.
„Je to dané, gólman může hrát jen jeden. Já ale makám dál pořád stejně, nikdy nevíte, co se může stát,“ podotkl
Miroslav Miller.
Letos v létě se složení gólmanského
týmu ve Spartě střídá, místo uvolněného Štěcha přijde do sestavy mladý reprezentant Koubek. Pro posilu z Boleslavi
se však v hierarchii nic nemění, dál zůstane fundovaným náhradníkem.
„Hrajeme o titul, baví mě to tu každý
den. Na Spartu chodí desetitisícové návštěvy, užívám si to. Navíc je i sranda,
kluci si mě kolikrát dobírají, že se mi konečně rozjíždí kariéra,“ usmál se
Miller. Může získat titul, může si užít
další jízdu Evropou. Ale jasné je i to, že
už toho příliš neodchytá.

