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A Helenka Součková zboří sál
LUKÁŠ SAPÍK
VLAŠIM | „Včera byl nesmírně důležitej den. Včera jsem totiž ve školním rozhlase slyšela nádhernou básničku. Byla
o jednom pánovi, jmenoval se Hrdý
Budžes a byl velice statečný a vytrval,
i když měl všelijaký potíže. Já mám totiž taky všelijaký potíže, hlavně proto,
že jsem tlustá a ve třídě se mi všichni
smějou. Ale včera jsem se rozhodla, že
se nedám, že budu jako ten hrdý Budžes
a vytrvám!“
Na scéně stojí jen Bára Hrzánová,
v béžovém kabátě, s červenou čepicí, na
lyžích, s kufrem přes rameno a batohem
na zádech. Helenka Součková.

Hra Hrdý Budžes měla premiéru v listopadu 2002 a od té doby je bez přestávky uváděna nejen na domovské scéně
v Příbrami, ale také v řadě dalších českých divadel.
Příští pátek se bude smíchy otřásat
Kulturní dům Blaník ve Vlašimi. Přestavení tam začíná v 19:30 hod.

Vždyť je to o mně!
„Když jsem četla scénář, říkala jsem si:
‚Vždyť je to o mně!‘ Až na to,
že jsem nevyrůstala jako Helenka v Příbrami, ale v Českých Budějovicích,“ vyprávěla Hrzánová v jednom z rozhovorů.

Bára Hrzánová hraje postavu Helenky Součkové už třináctou sezonu. Stále je vyprodáno.
FOTO | MONIKA TOMÁŠKOVÁ, MAFRA

Za roli dostala hned v roce 2004 Thálii. Přitom na začátku kdekdo pochyboval, zda předloha spisovatelky Ireny
Douskové bude na jevišti fungovat.
„Byla to tak šílená nabídka, že jsem ji
přijala. Kolegové za mým mužem chodili, že jestli jsme na tom tak špatně, tak
že nám půjčí peníze,“ vzpomínala před
časem herečka. Sama je překvapená
z toho, kolik let už s Helenkou prožila.
Brzy bude slavit 650. reprízu.
A že by to byla konečná, to se vážně
nezdá. Stačí si přečíst, co píší diváci:
„Skvělé představení, úžasný výkon.“
„Vidět to celé stálo za to, naprostá bomba!“ „Bára je prostě dokonalá.“ Vsaďte
se, že v září bude zase vyprodáno.
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S přibývajícími dětmi jsem
zkracoval, přiznává exministr

Jan Stráský absolvoval pochod Praha-Prčice
už osmačtyřicetkrát, nejdelší „sedmdesátku“
šel sedmnáctkát. Nebude chybět ani letos.
Štrúdl lidí se v sobotu vydá na cestu, někteří odvážlivci vyrazí už z Prahy, další se k pochodu přidají
odjinud, aby do Prčice našlapali méně.
FOTO | 2x ARCHIV MAFRA

5plus2
■ ROZHOVOR

třemi dětmi jsem pak přešel právě na pochod Votice-Prčice.

EVA ZAHRADNICKÁ
SEDLEC - PRČICE | Obout pevné
boty, pláštěnku do batohu a můžeme vyrazit. Letos popadesáté. Turistický pochod Praha - Prčice slaví v sobotu jubileum a jen málokdo ho má tak prošlapaný
jako bývalý předseda Klubu českých turistů a exministr Jan Stráský.
Na kterou trasu se letos vydáte?
Nejspíš si zopakuju trasu Votice-Prčice, poněvadž jiné povinnosti mne nutí
být vpodvečer zpátky na Šumavě. Několik let jsem se účastnil i organizace pochodu na této trase.
Vyzkoušel jste ale i obávanou sedmdesátku. Které další jste si prošel?
Pochodu Praha-Prčice jsem se poprvé
zúčastnil v roce 1968 a od té doby jsem
mu, v mnoha podobách, věrný. Sedmnáctkrát jsem šel celou „sedmdesátku“.
Její trasa se v jednotlivých létech měnila. Pak jsem měl dítě a dělal jsem s kočárkem „padesátku“. Pak jsem měl dvě
děti a dělal jsem s nimi kratší trasy. Se

Takže jste skutečně prčický veterán. Kdo je podle vás zasloužilý turista?
Zasloužilými turisty vedle zasloužilých
mistrů turistiky bych rád označil organizátory těchto pochodů, kteří pro stovky
a tisíce přihlášených a přišedších zájemců, organizovaných turistů i neorganizovaných milovníků, po léta obsazují
start, jednotlivé kontroly v průběhu trasy a cíl. A to zhruba u osmi tisíc veřejnosti každoročně nabízených turistických akcí jednotlivými odbory Klubu
českých turistů.
Komu byl vlastně původně pochod
určen?
Někdy v šedesátých letech minulého
století se zrodily „padesátky“ a „stovky“, některé pochody po stále stejné trase mají za sebou desítky ročníků. V té
době, přesně před padesáti lety, se také
zrodil pochod Praha-Prčice. Pochod byl
původně určen pro dálkaře s nabídkou
sedmdesáti kilometrů. Účast se pohybovala ve stovkách pochodníků. Teprve
přidané kratší trasy a postupná hvězdice
tras ze všech světových stran z pochodu

Praha-Prčice udělaly
postupnou příležitost
pro tisíce a desetitisíce
pochodníků, které lákaly
Prčice, ale nešlo jim o Prahu ani
o sedmdesát kilometrů. Slovo Prčice
bylo tím nepochybným fenoménem, který stál u zrodu této tradice.
Praha-Prčice už ale není jen pochod…
Prčický pochod není typickou turistickou akcí. Nad turistickým převažuje
společenský zájem. U mnohých jde
o předvedení oblečení, atraktivního vybavení, osobitá zábava během cesty,
v širokém smyslu radost z účasti ve velkém pohybujícím se kolektivu.
Co je to vlastně podle vás turistika?
Zastávám názor, že turistika není sport.
Základním motivem je poznávání krajiny, přírody, kulturních památek, nikoliv primárně sportovní výkon. Je to i zvídavost, která vyzývá k pohybu. Ne nadarmo se říká, že turistika potřebuje to
největší sportoviště. Je potřeba neznámá nebo zamilovaná trasa, vhodná
mapa a dobré boty pro delší výšlap. Realizací je pak „pěšárna“, cyklistika, běžecké lyže, někdy i lano a v „novověku“

třeba letní brusle,
lyže a okrajově třeba psí spřežení…
Důležité je nocování, které přineslo krátce po druhé světové válce rozvoj kempů, u nás byl
první v Aníně, a obytných vozidel.
Máte jako matador nějakou radu
pro prvopochodníky?
Radím jim, aby zvolili počet kilometrů,
který odpovídá jejich zkušenostem
a schopnostem. Rádi bychom měli z pochodu Praha-Prčice náborovou akci pro
trvalý zájem o turistiku, nikoliv nakonec svízelnou zkušenost, která nováčky
této akce od trvalé turistické aktivity
nadlouho odradí. Nerad bych je ale „poučoval“, že by nám neměli podobným
chováním každoroční svátek rušit.
Co byste vzkázal všem pochodníkům, kteří se v sobotu do Prčice vydají?
Aby z účasti na této akci, která některým skalním turistům leze na nervy
a pro jiné je vítaným svátkem české turistiky, měli radostný a zajímavý zážitek, který jim otevře novou turistickou
sezonu a nováčky Prčic přiláká na některou z turistických akcí o některém z dalších víkendů.
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Místo stříkaček obývák
Zbrojnici, v níž se „zrodili“ benešovští hasiči, čeká bourání. Nahradí ji nové byty
MARKÉTA ZIKMUNDOVÁ
BENEŠOV | Velitel benešovských profesionálních hasičů Jiří Černovský je
jedním z posledních, který ještě sloužil
ve staré zbrojnici v Pražské ulici. Ta již
roky chátrá a nyní, po pětačtyřiceti letech existence půjde k zemi. Na jejím
místě vznikne bytový dům.
„Zbrojnice byla postavená v sedmdesátém roce, kdy byl založený profesionální sbor hasičů v Benešově. A sídlili
jsme tu do roku 2000, pak jsme se přestěhovali do nového areálu Pod Lihovarem, kde jsme dodnes. Stará zbrojnice
nevyhovovala prostorově ani umístěním,“ vysvětlil Černovský. „Jsem jeden
z posledních, kteří tu sloužili, a bude mi
líto, až se bude demolovat. Měla své
kouzlo, i když jsme se tam tísnili. Díky
tomu jsme byli pohromadě a asi víc drželi při sobě,“ dodal velitel benešovských hasičů.
Někdejší hasičský areál se nachází
v centru města, na okraji bývalých Pražských kasáren, v nichž město už před několika lety nechalo zbourat veškeré zdeINZERCE

Bývalá zbrojnice vznikla v 70. letech
20. století.
FOTO | M. ZIKMUNDOVÁ
vastované vojenské budovy. Zbrojnici
s pozemkem pronajalo vedení města majiteli místní stavební firmy Janu Sládkovi s tím, že až zbourá chátrající objekty
a postaví místo nich nový dům, areál
mu prodá. Podnikatel tedy nyní začne

s demolicí, hotovo má mít do konce letošního roku. „Poté zde postaví čtyřpodlažní polyfunkční dům, kde v přízemí
budou komerční prostory a v dalších
podlažích byty. Příští rok by měl začít
stavět,“ upřesnil místostarosta Benešova Roman Tichovský s tím, že město je
rádo, že budova, která několik let hyzdí
ulici, konečně zmizí.
Vedení Benešova počítá v bývalém
vojenském areálu s velkou výstavbou,
i když zatím plochu využívají spíše řidiči k parkování. Napříč areálem nechalo
postavit novou silnici, podél níž mají
vzniknout bytové domy. Jejich vybudování již ale nebude na městě, ale na soukromých firmách. Jeden dům se už staví a bude dokončený letos. Díky němu
vznikne průchod z Nové ulice kolem
bowlingu do ulice Tyršova. V pasáži
vznikne například dětské hřiště a kavárna. V jeho sousedství připravuje investor Greenpark – pasáž ve stylu pražských nákupních center. Nabídne fastfoody, kavárny, butiky i kancelářské plochy. Součástí projektu je ale také
150 parkovacích míst a spousta zeleně.

INZERCE

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
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
S rozhlasem na koncert
TÝNEC NAD SÁZAVOU | Autogramiáda Uršuly Klukové i koncert Jany Chládkové, Yvonne Přenosilové a Marcela
Zmožka čeká na návštěvníky živého vysílání Českého rozhlasu, které se uskuteční 20. května od 14 hod. u OD Hruška.
Připraven bude i program pro děti. (tia)
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Němí svědci děsivých příběhů
Jsou kamennými připomínkami mnohdy takřka zcela
zapomenutých tragédií. V Česku jich je rozeseto
po krajině přes dva a půl tisíce. Smírčí kříže jsou také
symbolem pokání zločinců, kteří za svůj hrůzný
čin z různých důvodů nepropadli trestu smrti.
Tohle jsou stovky let staré příběhy některých z nich.
5plus2
■ TÉMA
JOSEF HORA
ČR | Kamenné smírčí kříže stojí zdánlivě
nelogicky tu osamoceny v poli, jindy na
okraji obce, někdy přímo u kostela.
V místech, kde před stovkami let došlo
k neštěstí. I po takové době jsou na nich
patrné nejrůznější texty a symboly. Například sekery, nože či kola. Poukazují
nejen na vražednou zbraň, ale také třeba
na cech, ke kterému vrah náležel. Ne
vždy musel pachatel skončit v moci
kata, někdy dostal možnost se za své hříchy vykoupit. Například zaplatit rodině
oběti jakési odškodné, vykonat pouť do
Říma či třeba několik dnů se svící
v ruce klečet na místě vraždy. Příběhy
smírčích křížů jsou mnohdy už zapomenuté,
ale stopy po nich se
dají
vypátrat
v obecních kronikách či z výsledků bádání lokálních znalců historie a starousedlíků. Týdeník
5plus2 vybral několik smírčích křížů,
které jsou mementem mimořádně dramatických
lidských osudů.

Místo kejhající husy
zastřelil malého chlapce

„

Cestou přes ves Luh u Raspenavy na
Liberecku si můžete u cesty všimnout
nenápadného kamenného kříže. Dnes
stojí u silnice směrem do Krásného
Lesa na pravém břehu řeky Smědé.

zrak. Koláře roky trápily urputné bolesti
hlavy, které znásoboval hluk. Nejhorší ze
všeho pro něj bylo husí kejhání. Hejna bílých ptáků mu ze života dělala peklo, nemohl se soustředit na práci a kvůli bolesti
se stával zamlklým. Uvažoval, že půjde
k lékaři. „Vždyť se mi vysměje, to není nemoc chlapská,“ říkal si ale. Musí to přestat. Jen kdyby nebyly ty husy! Od zhroucení či myšlenek na to, jak si vpálí kulku
do bolavé hlavy, ho
chrá-

nil hlavně malý syn Viktor. Jednoho letního dne se husy vracely se sousedovou dcerou ze sklizeného pole. Za Hahnovou
brankou se právě prohnalo už třetí hejno,
a to ve chvílích, kdy koláře od rána hlava opět bolela jako střep. V práci neudělal nic, seděl ve světnici. Najednou už to nevydržel. Popadl flintu, vyběhl na dvůr a vypálil na
jednu z bílých hus, která se usadila v rohu jeho zahrady. Na tu největší. Jenže to nebyla husa, ale
malý Viktor, který se batolil v rohu
zahrady. U soudu koláře Hahna prohlásili za nevinného, šlo prý o náhodný výstřel
z pušky a jakýkoliv trest by vše jen zhoršil, rodina byla na dně. Jedinou památkou
na příběh, o kterém se ví přesně jen to, že
kolář zabil malého syna výstřelem z pušky, je kamenný kříž. „Křížek se kvůli úpravě břehu řeky Smědé musel přesunut na
jiné místo v obci. V okolí to není jediný
smírčí kříž, jeden stojí ještě u bývalého
chudobince v Raspenavě, dnes je to Obecní dům. Tam se kdysi pobili dva vojáci,
a to pruský a rakouský,“ říká raspenavský
kronikář Jaroslav Černý.

Kámen připomínající dvanáct
umrzlých dětí někdo ukradl
Mimořádně smutný příběh připomíná
smírčí kámen z Lukova u Moravských Budějovic. Odehrál se
jednoho prosincového dne
roku 1804, kdy lukovský učitel poslal
děti z nedaleké
Blatnice domů
dřív než obvykle. Blížila se totiž vánice, brzy
se stmívalo, a tak
kantor chtěl, aby se
školáci dostali k rodičům
co nejdříve. Děti však sněhová vánice překvapila už během
cesty domů. Rozhodly se proto, že se před
nepřízní počasí schovají. Závětří našly
pod šípkovým keřem u meze mezi poli.
Schoulily se a čekaly, až bouře ustane. Jenže husté sněžení jako by nemělo mít konce, školáčky zmohla únava a postupně
všichni usnuli. Rodiče netušili, co se
děje a kde jejich děti jsou.
„Učitel je do takového

Smírčí kříž
připomínající
smrt dětí někdo ukradl.
K objasnění jeho původu se musíme
vrátit do druhé poloviny 19. století,
kdy zde žil s rodinou kolář Hahn.
Měl dva syny, starší už odrostl a učil
se na kováře ve vedlejší vsi. Rodinné štěstí se točilo okolo tříletého Viktora, který se manželům narodil na
tu dobu značně pozdě, bylo jim přes
čtyřicet a považovali ho za malý zá-

n e č asu jistě nepustil a jsou ve
škole,“ uklidňovali se.
Večer už rodiče nevydrželi
nečinně čekat a vyrazili s lucernami dětem do Lukova naproti. Tam se
však od učitele dozvěděli, že děti se na ces-

tu k domovu vydaly už před několika hodinami. Hledání nebohých dětí trvalo až do
půlnoci, tedy přesně do chvíle, kdy mladý
syn kováře zahlédl, jak z jedné ze závějí vyčuhuje dětská nožka. Nastala panika, zoufalí rodiče
vytahovali z hromady sněhu malé školáčky, kteří byli jako
kuřátka schouleni do
klubíčka. Přes oživovací snahy se žádné
z 12 dětí se k životu neprobralo. Tragédii připomínal jen prostý
kámen u lukovské křižovatky, který nesl
již nečitelný nápis a 12 malých křížků.
„Tento příběh se opravdu odehrál, tehdy
to byla pro místní velká tragédie. Bohužel
kámen někdo před šesti lety ukradl. Byl
jsem na policii, ale stejně se jej už nepodařilo najít,“ smutně konstatuje starosta Lukova Jan Vidourek.

Otec rozpáral nožem svého
syna. Hledal jeho duši
Když dělníci v roce 1980 našli nedaleko
obce Lipná u Hazlova poblíž Chebu
omšelý kamenný kříž, mohli se jen domýšlet, co má připomínat. Na kříži byl vytesán Kristův monogram IHS, pod ním
srdce a nůž a tento text: „1675 tohoto
roku ubodal otec svého syna nožem“.
Kronika nedaleké obce
Hazlov tragédii popisuje takto: Roku
1675 se 1. srpna
udála ve vesnici
hrozná vražda.
Michael Wagner
z nedaleké obce
Skalka zavraždil
svého vlastního syna
Jošta. Nejprve mu
uštědřil 8 bodných ran kuchyňským nožem, pak mu rozpáral trup od levého prsa
až na břicho, tím mu rozřízl všechna žeb-

2,5

tisíce smírčích křížů je
v Česku. Nejvíce jich
lze najít v příhraničí.

ra a nakonec mu ještě vyrval
vnitřnosti.
Příčina
této hrůzné vraždy
zůstala nevysvětlena. Krutý otec byl předveden
před soud do Chebu, kde byl také po vynesení rozsudku na popravišti 7. března
1676 sťat. „V Chebu je dokonce zachovaný soudní spis. Otec-vrah byl jistý sedlák
z nedaleké Skalky, prý hledal u svého
syna lidskou duši. Nejspíš tehdy udělal
vše v pomatení smyslů,“ popisuje znalec
místní historie Jan Katina.
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připomínají i smrt malých dětí
Bývalý milenec zavraždil
dívku přímo při svatbě
U cesty z Pyšela do Častotic na Třebíčsku
stojí štíhlý a vysoký kámen, do kterého je
vytesaný kříž. Zdejší tragický příběh se
díky lidovému vyprávění dochoval až do
dnešních dnů, udál se nejspíš kolem roku
1750. Jednoho krásného červnového dne
se po cestě ubíral veselý svatební průvod.
Svatebčané zpívali, povykovali, slunce se
odráželo od bělostných šatů nevěsty, která
jela s ženichem na voze. Průvod zastavil
nedaleko lesa výstřel z pušky. Lidé se rozhlíželi a až po chvíli si všimli, že bílé šaty
nevěsty se zabarvují do ruda. Vtom jeden
svatebčan spatřil, jak někdo utíká od lesa
k rybníku. Začala honička, když po chvíli
padla další rána. U rybníka pak našli vojáka, sám se zastřelil. Poznali ho.
Byl to bývalý milenec nevěsty, která
mu při odchodu na vojnu slíbila, že na něj
počká. Jenže tehdy vojna trvala i několik
let a mladé dívce se čekat nechtělo. Bývalý
milenec se zařekl, že když ne on, tak nikdo. „Příběh o milencích, kteří jeli na
voze, je tady v kraji dobře známý,“ dodává
Martina Brestovská, starostka obce Pyšel.
INZERCE

Smírčí kříže v Česku
V Česku je zmapovaných kolem
2 500 smírčích křížů. Nejvíce
jich je v pohraničí, zejména
na Karlovarsku, ale třeba
také v okolí Jihlavy.
■ Nejstarší doposud nalezený
kříž vznikl 1. února 1290
v podhradí města Aš.
Na tomto místě zahynul pod
převráceným vozem sedlák.
■ Podle publicisty Reného
Bělohradského křížů směrem
do vnitrozemí ubývá, v hlavním
městě není dokonce ani jediný.
Říká se, že veškeré kamenné
kříže skončily v základech obydlí
Pražanů či jako stavební
materiál pro Karlův most.
■ Desítky křížů pravděpodobně
ještě čekají na své odhalení,
protože zůstaly vinou
stavebních prací či eroze
pohřbeny v zemi.
■

V dobrém stavu zachovaný smírčí kříž v polích u obce Protivec na Karlovarsku.
V roce 1571 zde byl zavražděn řezník Johann Klyrz z Toužimi. FOTO | I. PŘIKRYLOVÁ

Běsnící husité faráře
uškrtili, oběsili a utopili
Jeden z největších smírčích kamenů v Česku najdeme mezi obcemi Kačerov a Keblov na Vysočině. Podle pověsti, jejíž základy jsou zapsány v křivosudovské kronice,
se v místních lesích odehrál mord tří veleb-

níčků. Když kolem roku 1424 táhli husité
krajinou na Kutnou Horu, vypálili obce
Keblov, Borovsko a Vestec. Jednoho katolíka husité na místě uškrtili, dva stačili
utéct. Ovšem ne daleko. Prvního z nich kališníci chytili a poté oběsili u cesty k obci
Sedmipány, druhý doběhl až ke Kačerovu,
tady ho husité utopili.
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Tak fandí Češi

Česko je pupkem hokejového světa! Dokazují to
i čtenáři 5plus2, kteří do soutěže o sud piva poslali
fanouškovské fotky se svými komentáři. Zašlete
svůj snímek na redakce@5plus2.cz nebo na náš
Facebook, čas máte do pondělí 18. května.

Jan Čihák, Praha: Zpátk
y

ota:
Jaroslav Lich

v poli fandů, dneska i s

babičkou (95).

Bobek?
Je to Bob, nebo

Jana Pový
š
z kluků ra ilová, Struhařov: M
dost! Babi,
ám
děda a vn e
oučata.

Petra Panenková,
Lo

uny: Sen mého př
íte

daktorkou
l palce s re
e
rž
D
:
s
a
ovou.
Fantom
Rambousk
Michaelou

le :c)

.
á: Češi, do toho
Silvie Jaškov
íkům.
Fandíme i král

Jiří Mihulka, Doln
í Studénka: Stylové
jen vyjet na led!
fandění,

Jitka Pavlíčková, Chlumec nad
Cidlinou: Hoši, děkujeeeem.
Z fandění ČR vs. Lotyšsko.
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Když je láska
Dřív lékaři označovali jejich city za nemoc. Teprve před 25 lety,
přesně 17. května 1990, Světová zdravotnická organizace
vyškrtla homosexualitu z Mezinárodní klasiﬁkace nemocí.
A fanoušci se nestačili divit, které ﬁlmové, hudební či
sportovní hvězdy se otevřeně přiznaly ke své
► Už patnáct let
odlišné orientaci. Kdo další
tvoří moderátor
kromě známého „duhového“
Aleš Cibulka a herec
Michal Jagelka pár.
páru Sidovský-Vítek šel
Podle obou pánů má
vztah dvou mužů
s „kůží na trh“?
praktické výhody,
▲ Herec Marcel Vašinka ještě
oficiálně chodil s Dášou Veškrnovou, když se téměř před
třiceti lety zamiloval do svého
životního partnera Miroslava
Waltera. V roce 2009 uzavřeli
registrované partnerství.

zvlášť pokud mají
podobné postavy.
Aleš a Michal mají
totiž společný šatník
a ušetří tak spoustu
místa ve skříni.

◄ Ani téměř
30leté manželství
nedokázalo v herečce Jitce Smutné potlačit její city,
když se zamilovala
do spisovatelky
Petry Braunové.
Přestože spolu
dámy už třináct
let sdílí domácnost, svůj veřejný
coming out si
herečka odbyla
teprve před třemi
roky.

▲„Ona je prostě můj blízký člověk, tak bych
to ukončila.“ Takto stručně popsala zpěvačka
Aneta Langerová v rozhovoru pro týdeník TÉMA
na začátku roku vztah k dokumentaristce Olze
Špátové. Obě partnerky jsou, co se týče soukromí, skoupé na slovo, a tak se o jejich lásce dva
roky pouze spekulovalo. Dnes už se spolu příležitostně objevují i ve společnosti, jako například
na předávání letošních Andělů.
FOTO: HERMINAPRESS, ARCHIV MAFRA A SHUTTERSTOCK

▲ Fotograf Robert Vano, jehož doménou jsou

pánské akty, je už sedm let ve vztahu s o více
než čtyřicet let mladším tanečníkem. Jediná
věc, o které sedmašedesátiletý umělec nechce
ani slyšet, je společné bydlení.
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„duhová“
► Rež
Režisér Zd
Zdeněk Troška
ro
prý

vě
věděl o své
vé homosexuálitě
xu
už
jako pětiletý.
tý Skrývat
va se přestal
už v sedmnácti letech, a to
díky studiu ve Francii,
kde
ra
je společnost vůči gayům
a lesbičkám podstatně
tolerantnější. Dosud není
to
s žádným mužem
oficiálně spojován.
vá

▲ Když tenistka

Martina Navrátilová
v roce 1981 přiznala
homosexuální orientaci,
o sňatku se ženou mohla jen snít.
Její přání se splnilo na sklonku roku 2014, kdy si vzala Julii
Lemigovovou, poslední královnu
krásy Sovětského svazu. Spolu
vychovávají dvě Juliiny děti z předešlého manželství.

INZERCE

▲ Módní návrhář Osmany Laffita loni
po jednadvaceti letech vztahu stvrdil
lásku se svým manažerem Guyem
P. Gheysensem svatbou v Belgii. V Česku je sňatek neplatný, avšak moc možností pánové neměli. Jako dva cizinci
se nemohou registrovat.
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Pavlíček říkal, že na kytaru
hraju jak zfetovanej Hendrix
Energickou Janu Paulovou diváci znají jako věčně
usměvavou komediální herečku, jejíž postavy působí
mnohdy až naivně. V reálném životě ale čerstvá
šedesátnice vyhledává extrémy. Leze po horách,
sama cestuje po Dálném východě, před lety
koncertovala s bigbítovou kapelou a naopak nesnáší
večírky. „Jít na nějaký, to je pro mě utrpení a týden
mám zkaženou náladu,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Ačkoliv Jana Paulová procestovala už řadu zemí, jednu z nejnebezpečnějších situací zažila paradoxně na cestě do Ostravy.
Jeden z motorů letadla, ve
kterém seděla, přestal za
letu fungovat a stroj se propadl vzduchem. „Zavládla
panika, nějací Arabové se
tam vrhali na zem a já si
řekla, že jestli takhle mám
umřít, chci být v klidu,“
vzpomíná na kritické chvíle herečka, která se za
všech okolností snaží zachovat nadhled.
Jste vášnivá cestovatelka, a jakmile
máte možnost, míříte
za hranice.
Potrpíte si
na
luxus,
když jste v cizině?
Když cestuji
sama, tak se snažím žít ve stejných podmínkách jako místní.
Vzhledem
k tomu, že jezdím
většinou do Asie,
kde je velká chudoba, tak spím doslova v dírách a na luxus si nepotrpím. Nechci tu zemi sledovat
z výše čtyřhvězdičkových hotelů jako návštěvník zoologické zahrady. Pak jsou ale dovolené, na které jezdím se
svým mužem, a ačkoli by to
zvládnul, tak ho takovým

podmínkám nechci vystavovat. Je mi
s ním hezky a chci, aby to probíhalo jinak
a cítil se dobře.
Takže na dobrodružné cesty vyrážíte
úplně sama?
Dalo by se to tak říct. Nechci do
toho někoho dalšího zatahovat.
Nezlobte se, ale
samotná
žena, navíc blondýnka,
cestuje

po nejchudších zemích Asie… To nezní moc bezpečně.
Naštěstí jsem z té věkové kategorie, kdy
už mě nikdo nenásilní. Ledaže by to byl
nějaký milovník starožitností. Přiznám
se, že se daleko méně bojím, když jsem
sama, protože mám odpovědnost jen za
sebe, a pak se takřka okamžitě dostanu blíže mezi místní, kteří mívají často pocit, že
by mě měli chránit.
Přesto mi neříkejte, že jste se nikdy
nebála…
Samozřejmě, že někdy nastanou neočekávané situace, ale strach je něco, co dovolíte své hlavě. A tu já se už léta snažím kontrolovat. Jednou jsem se v Dillí dostala do
bytu na jakémsi sídlišti, za dveřmi byli tři
chlapi, neměla jsem možnost se zamknout, potrhané sítě v oknech, všude
plno komárů a já vůbec nevěděla, kdo ti
lidé jsou. Kdybych se ale v tu chvíli bála,
tak se zblázním. Takže jsem si řekla: Musím přistrčit postel ke dveřím, postříkám
ji i sebe repelentem, nechám svítit světla,
ať na mě komáři nejdou, a musím do rána
vydržet. Když o tom dodatečně přemýšlím, tak si říkám, že to bylo vlastně docela
nebezpečné, ale v tu chvíli to nevnímám.
To jste asi hodně racionálně uvažující
člověk…
Umím taková být v kritických chvílích.
Dokážu se
emotivně
zbláznit
ze situa-

ce, nad kterou by leckdo jen mávnul rukou, ale když se dostanu do opravdu vážného problému, začnu úplně chladně uvažovat. Jednou se mnou v uvozovkách padalo letadlo. Letěli jsme do Ostravy a já
se asi po dvaceti minutách podívala okýnkem a říkala si: Aha, to je vrtulové letadlo… ale to je zajímavé, ta vrtule se netočí. V tu chvíli se stroj zničehonic o kus
propadl a následovalo velmi zmatené hlášení letušky, že máme zůstat na svých místech, připoutat se a že se pokusíme nouzově přistát. Zavládla panika, nějací Arabové se tam vrhali na zem a já si řekla, že
jestli takhle mám umřít, chci být v klidu.
Takže jsem se s Tím nahoře v tichosti smiřovala. Nakonec se nám přistát podařilo,
a teprve až dole se mi rozklepaly nohy.
Před časem jste oslavila šedesátku.
Stále vyhledáváte adrenalin, nebo už
jste na sebe opatrnější?
Mnohem víc si uvědomuji, že jsem zranitelná. Dřív jsem vůbec neměla pocit, že
by se mi něco mohlo stát. Skákala jsem padákem, dělala různé sporty, na které jsem
ve skutečnosti neměla, lezla po skalách,
ačkoli jsem to vůbec neuměla, ale využila
jsem toho, že byl někdo ochoten mě to
učit. Dokonce jsem asi před patnácti lety
odjela i jeden dostih. Šlo o charitativní
akci a nechala jsem se přemluvit, protože
jsem dřív jezdila na koni.
Když se ještě na moment vrátím k vašim narozeninám, David Suchařípa si
pro vás při jedné z repríz komedie
Drahouškové, kde spolu hrajete, připravil pěkný dáreček, když před
vámi, a samozřejmě i diváky, během
dialogu rozhalil župan, pod kterým

Jana Paulová

Narodila se 19. února 1955 v Praze.
Vystudovala herectví na DAMU.
■ Je manželkou hudebníka Milana
Svobody, má dvě dcery.
■ V 80. letech hrála a zpívala v Semaforu
ve skupině Josefa Dvořáka.
■ Diváci ji znají z filmů jako Anděl svádí
ďábla, Waterloo po česku, Smrt
krásných srnců či z trilogie Kameňák.
■
■

FOTO | LENKA HATAŠOVÁ, MAFRA
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V manželství je skoro 40 let. Herecká
partnerství se ale střídat nezdráhá
Legrační manželský pár ztvárnila spolu s Václavem Vydrou, a to hned třikrát, v Troškově anekdotové filmové sérii Kameňák. Na natáčení čtvrtého dílu už herečka nekývla, stejně tak na
účast v pětce, která na podzim vstoupí do kin.

S Pavlem Zedníčkem účinkuje Jana Paulová hned v několika mimořádně úspěšných inscenacích, a to už řadu
let. Komedie Drahouškové má v jejich podání za sebou
více než 240 repríz, představení Bez předsudků dokonce přes 340. Společně se také objevili před televizní kamerou, když v 90. letech sehráli manželský pár v nováckém sitcomu Novákovi.

V představení Ani spolu, ani bez
sebe exceluje po boku Davida Suchařípy. „Hraní s Davidem je
osvěžující. Je to zase úplně jiná
energie,“ chválí si Paulová spolupráci, která trvá teprve od ledna.

FOTO | ARCHIV MAFRA A RICHARD KOCOUREK

nic neměl, se slovy „Všechno nejlepší!“ Tohle bylo pochopitelně něco
opravdu extra, ale přidáváte si improvizace a vtípky do představení často?
To mi dal pěkný dáreček! (smích) Vtípky
samozřejmě děláme, ale divák jim musí
rozumět. Nejsou pro nás, ale pro něj. Nemůžeme si to dávat mezi sebou za cenu,
že v hledišti bude ticho. Jsou to představení, která mají sto až čtyři sta repríz, a aby
byla stále živá a svěží, musíme hrát pokaždé, jako by to bylo poprvé, a různé situace
si zpestřovat a domýšlet. Ta energie v sále
je pak obrovská.
Umělci nemají rádi škatulky, ale vás
chtě nechtě vnímám jako komediální
herečku. Nevadí vám tohle zařazení?
Vůbec ne. Jsem šťastná, že to tak je. Do nějakých čtyřiceti let jsem hrála i vážné role,
ale stálo mě to strašně moc sil. Hlavně
jsem ale neměla zpětnou vazbu od diváků.
V hledišti je ticho, a vy nevíte, jestli se lidé
baví. Pak sice někdo přijde a pochválí vás
a je to hezké, ale u komedie hned víte, jestli to, co děláte, funguje. Ale je pravda, že
klauni jsou pak v civilu docela smutní lidé.
Vy ale asi nejste typ herečky, který
by se vyžíval ve večírcích…
Nejen, že se v tom nevyžívám, já to úplně
nesnáším. Je to pro mě utrpení, a když vím,
že musím jít na nějaký večírek, mám
z toho už týden před tím zkaženou náladu.
Přitom pro mě vůbec není problém sejít se
s lidmi mimo tuhle profesi, s přáteli odjinud nebo třeba s kolegy v divadle. Nikam
dál mě to ale vůbec neláká. Teď je to navíc
korunované zájmem novinářů. Aby mě někdo fotil s plnou pusou, nebo když se obejmu s někým, koho jsem dvacet let nevidě-

la, a pak napsal, že jsme milenci… To
opravdu ne.

INZERCE

Ačkoli se to v souvislosti s vámi tak
často nezmiňuje, tak nejste jen herečka, ale také zpěvačka. Začala jste na
bigbítu. Přiznám se, že si vás jako bigbíťačku vůbec neumím představit…
To byste se hodně smála! První bigbítovou kapelu jsem založila v patnácti. Potom jsem hrála a hrála, ale po čase jsem si
s herectvím dala pauzu a vrhla se na další
bigbít. Koupila jsem si elektrickou kytaru
a učila se na ni. Bylo to bezvadné období,
odjeli jsme stovku koncertů s kapelou
Aproč ne. První byl v Lucerna Music
Baru, a protože se rozneslo, že hraju na kytaru, tak na něj přišli všichni kytaristi, kteří
v Praze něco znamenali. Vzpomínám si,
že za mnou přišel Michal Pavlíček a řekl
mi, že hraju jako zfetovanej Jimi Hendrix.
Jak vás tak poslouchám, vy nemáte
zrovna typické ženské příhody…
Je pravda, že mám takové klukovské koníčky. Možná jsem měla být chlapeček.
Na druhou stranu je mi celý život příjemné být žena.
Cítíte se mezi muži lépe než mezi dámami?
Přiznám se, že dlouho jsem měla raději
mužskou společnost, ale v posledních letech, díky tomu, že se už setkávám se zralými ženami a vidím, jak zajímavě stárnou,
dokážou si dělat legraci samy ze sebe a mají
úžasný nadhled, tak mi připadají daleko zajímavější. Už spolu totiž nesoupeříme. A co
se týče chlapů, když už se na ně dnes nedívám skrze… ten geometrický útvar, tak už
mě vlastně tolik nebaví. (smích)

Začala jsem kvůli sobě,
teď běhám i pro ostatní
S mobilní aplikací
pomáháte pohybem.
Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte
na procházky, každá aktivita znamená body pro vámi
vybraný projekt, který Nadace ČEZ inančně podpoří.
Stáhněte si aplikaci
zdarma.

www.pomahejpohybem.cz
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Vaření jako písničky od Hašlera
Jehněčí maso milují Balkánci, Indové, ale také
Italové, Francouzi i Španělé. Češi ho nemívají na talíři
často. Je to škoda, protože už naše babičky věděly,
že při správné úpravě se stává delikatesou.
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Jaro rozkvétá slunečným počasím
a k jeho oslavě od nepaměti patří pečené maso mladého beránka. Jehněčí je totiž dietní a lehce stravitelné. Správná kuchařka z něj umí připravit opravdovou
lahůdku pro gurmány.
České jehněčí seženete na farmářských trzích, přímo od chovatelů nebo
v lepších řeznictvích i větších supermarketech s dobrým sortimentem. Znalci
doporučují vždy zpracovávat raději nemražené, čerstvé maso. V lednici ho můžeme skladovat maximálně 3 dny.
Každá část jehněčího masa vyžaduje
jinou úpravu. Kýta, hřbet, bok a plec
jsou vhodné na pečení, kotlety z hřbetu
a plátky z kýty jsou kromě pečení také
ideální na smažení či grilování.
Jehněčí maso inspirovalo Miroslavu
Kuntzmannovou, autorku řady kuchařských knih. Přichystala tradiční recept
na víně a česneku (čtěte na této straně).
„Jehněčí je součástí české kuchyně.
A já právě vydávám druhý díl knihy
S trochou nostalgie aneb ta naše kuchyně česká,“ říká kulinářská specialistka
na staročeské recepty. Podtitul její nové

„

S trochou
nostalgie aneb
ta naše kuchyně česká.
Název nové kuchařky
připomíná text písně
Karla Hašlera. Je v něm
pokora i moudrost.
kuchařky připomíná píseň Karla Hašlera Ta naše písnička česká. „Dojímá mě
melodie i text. Je v něm skryta pokora,
moudrost, hrdost a sounáležitost k českým kořenům,“ vysvětluje Kuntzmannová. Vybrala do knížky naše tradiční
recepty, které jsou zajímavé, jednoduché, chutné a zvladatelné. „Také ty, které příliš nezatíží náš ekonomický rozpočet,“ dodává Miroslava Kuntzmannová.
Jehněčí maso nemíváme v jídelníčku
tak často, jak by si zasloužilo. Chuťově
bývá popisováno jako něco mezi hovězím a králíkem. Pochází z mladých
ovcí, zpravidla do půl roku jejich života. Jde proto o maso velice kvalitní.
A jestliže se obrátíte na ekofarmáře,
máte jistotu, že vyrostlo velmi zdravě

na čerstvé pastvě. Jehněčí má typickou
příchuť, je však mnohem slabší než
u masa skopového. Výborně ladí s česnekem, rozmarýnem nebo tymiánem.
Z dalších bylinek například s majoránkou nebo dobromyslí.
Oblíbené je na Balkánu, v Indii, Kavkazu. Nechybí ani v italské, francouzské, španělské či britské kuchyni. (rr)

Autorka
kuchařských
knih
Miroslava
Kuntzmannová

Jehněčí maso na víně a česneku
Suroviny: 1 kg jehněčího masa (krk, hřbet, kýta), 100 g anglické slaniny,
1 lžíce sádla, 1 cibule, 5 stroužků česneku,
červené víno na podlití (asi 2 dl), mletý pepř, sůl.
Postup: Očištěné a odblaněné maso protkneme slaninou, osolíme, opepříme
a převážeme provázkem, aby drželo tvar. V nádobě rozpálíme sádlo
a zbylou slaninu nakrájenou na kostičky a maso v tuku ze všech stran
opečeme. Poté ho vyjmeme a potřeme prolisovaným česnekem.
Do výpeku přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, vložíme zpět maso,
podlijeme vínem a dusíme téměř doměkka. Posledních 20 minut
dopékáme v troubě, čímž docílíme zlatavého zabarvení. Z měkkého
masa odstraníme provázek a nakrájíme ho na porce.
Příloha: dušená zelenina, zejména špenát, vařené brambory, bramborové
knedlíky, čerstvá zelenina…
Celková doba přípravy zhruba 1,5 až 2 hodiny. Je to 6 až 8 porcí.

Záchytce je 64 let. Prošlo jí přes milion lidí
První stanice pro opilce
vznikla v pražské
nemocnici U Apolináře
22. května 1951.
ZÁBLESK
HISTORIE
JOSEF HORA
ČR | Když se pražskými ulicemi potácel
25. května 1951 silně opilý ruský námořní inženýr, měl smůlu. Tři dny předtím byla v Praze lékařem a bojovníkem
proti alkoholismu Jaroslavem Skálou založena první záchytná stanice a námořník se stal jejím prvním klientem.
Na rozdíl od Pražanů zřejmě tušil, že
může skončit připoutaný k posteli, takovou „vymoženost“ v Rusku už tehdy
možná měli. Některé prameny totiž tvrdí, že vůbec první „záchytka“ na světě
vznikla v roce 1902 v ruském městě
Tula. „V každé vyspělejší civilizaci opi-

lého a výtržnického člověka na ulici sebrali. Tipuji
si, že to ruské zařízení z roku
1902 bylo spíše
ve správě carské
policie než lékařů z Lomonosovovy univerzity,“ uvedl se smíchem
primář
mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny
Bohnice Karel Nešpor. Ať to bylo jakkoliv, pražská záchytka vznikla na vůbec
prvním protialkoholním oddělení v tehdejší ČSR, které začalo fungovat už koncem roku 1948. „Opilí lidé existovali i
tehdy. Často končili v policejní vazbě,
kde někdy i zemřeli,“ dodal Nešpor.

Alkoholik se staral o opilce
V prvních letech fungování se léčení alkoholici z oddělení U Apolináře starali
o právě přivezené opilce na záchytku.

Bylo to výchovné opatření, aby sami viděli, jaká je práce s opilým člověkem.
Prováděli zejména pomocné práce.
Dnes jsou záchytky mnohem modernější. „Například stanice na Bulovce připomíná spíše anesteziologicko-resuscitační,“ řekl primář a bojovník proti konzumaci alkoholu.
A zná Karel Nešpor za svou letitou
praxi nějakou peprnou příhodu? „Kdysi
jsem dělal na ženském oddělení a jedna
dáma středního věku... Počkat, lékařské
tajemství, neřeknu nic, letím na vizitu,“
uzavřel primář a položil telefon.

Slavní pod vlivem
Vladimír Menšík: „Měl jsem delirium tremens,
lezli po mně brouci a další havěť.
Na kolenou jsem
bušil na dveře
u docenta Skály
U Apolináře," přiznal v jednom rozhovoru populární herec Vladimír Menšík.

Lenka Kořínková: Oblíbená herečka a zpěvačka
zazářila v mnoha
českých filmech,
v roce 1981 emigrovala do Austrálie, kde se živila jako zpěvačka v barech a restauracích, později jako prodavačka. Po návratu v 90. letech zase začala hrát v Česku,
ale stala se závislá na alkoholu. Nyní
píše knihy o zdravé výživě.
Oldřich Kaiser:
Hmaty a chvaty
prý museli použít
policisté na známého herce Oldřicha
Kaisera
v roce 2004.
Údajně odmítal
opustit bar divadla Na zábradlí. Když
přijela policejní hlídka, jednomu ze zasahujících policistů skočil na záda, dělal prý klíště. Nedávno herec namluvil
audioknihu, pohádku P jako Pivo.
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V PÁTEK VAŘÍ
Zdeněk Michalec (40)

Už 20 let na dráze obsluhuje výhybky a semafory. Je šťastně ženatý, mají dvě děti.
Zdeněk je duší sparťan,
stejně jako jeho syn.
Bydlí v Jílovém u Děčína v bytě 3+1. Pochutná si na svíčkové, domácím hamburgeru a grilovaném
masu. Nesnáší ryby a mořské plody.

KDO UŽ VAŘIL
Pondělí: Andrea Kaščaková (30)

V sociálních službách
v Čížkovicích dělá asistentku. Rozvádí se
a žije s přítelem. Má
dva syny, pětiletého
a osmiletého. Její přítel má také dvě děti.
Vaří ráda, nejčastěji pro své syny. Nejradši má segedínský guláš. Nesnáší hrachovou kaši, nikdy by nesnědla houby
a mořské plody, hovězí maso.
Úterý: Petr Kotlár (21)

Petr se učil kuchařem,
ale nikdy profesi nedělal. Pracoval jako stavbyvedoucí, teď je nezaměstnaný. V mosteckém bytě žije s přítelkyní, která už v pořadu Prostřeno! vařila a vyhrála. S chutí
připravuje výpečky na pivě s houskovým knedlíkem a zelím. Nejvíc si pochutná na leču, svíčkové a rajské omáčce. Nesnáší houby, plísňové sýry, krevety, syrečky a mořské plody.

Česká republika

Sparťan i romská kapela
Severočeši se v pořadu
Prostřeno! na Primě
předvedli vývary, saláty
a čokoládou.
ČR | Soutěžící v Ústeckém kraji jsou
velcí hráči, i když každý po svém. Petrovi jde o výhru a netají se s tím. Vladislav je tichá voda, která břehy mele.
Andrea (30) v pondělí vzbudila rozpačité komentáře hlavním chodem. Proč
kanadské kuře? Co je na něm kanadského? A proč jsou k němu nudle?
Sebevědomý Petr (21) v úterý líčil na
výhru. Jeho přítelkyně v pořadu vařila
a vyhrála. „Jako bych ten prostor už viděl,“ rozpomíná se Zdeněk. „Blondýna,
letuška?!“ je mu brzy jasno. „Má výhodu, to není fér,“ myslí si o tom soupeři.
Petr začal salátem Caesar podle Pohlreicha. Jenže pak přišel minus. „Nedodržel meníčko,“ myslí si Kateřina. A burgundské hovězí? Maso připečené a místo vinné omáčky zbyl jen omastek.
Veselé Kateřině Veselé (25) se ve
středu předsvatební menu povedlo. Je
to živel a doma se uvolněná hostitelka
nenechá vystresovat ani Zdeňkem. Při

Čtvrtek: Vladislav Říha (31)

Vladislav z Klášterce
nad Ohří pracuje jako
operátor v práškové lakovně. Žije s přítelkyní, s níž má už dvanáctiletého syna. Vladislavova sestra už v pořadu vařila. Kdyby zvítězil, konečně by se
oženil. Volný čas tráví s rodinou, nejraději na společných výletech po památkách. Vaření ho baví, vaří rád, nejradši
minutková jídla. Miluje bramborový salát a řízek. Nesnáší ryby.

uvolněné zábavě dokonce dá Andrea
ruku Vladislavovi do klína a nastane
hromadný výbuch smíchu.
Vladislav (31) ve čtvrtek servíroval
baby kuřátka se třemi saláty, ten čtvrtý
je receptem Vláďovy maminky z jablek
a cibule. Na závěr to romská kapela rozjede přímo v bytě: „Vidět sparťana tancovat na romský písničky, to je normální masakr,“ baví hostitele.

FOTO | FTV PRIMA

Sparťan Zdeněk (40) připraví v pátek
šok. Proč holky piští hned u dveří a proč
si Katka „málem učurla“? Budou steaky z pravé svíčkové, ani poslední den
nechybí salátek. Zdeněk chce hosty děsit, má se i střílet! Naštěstí jen při paintballu. Kdo nakonec v napínavém ústeckém Prostřeno! vyhraje 50 tisíc korun?
Sledujte televizi Prima každý všední
den od 18 hodin.
(vlas)

RECEPTY SOUTĚŽÍCÍCH Z ÚSTECKÉHO KRAJE
Lososový medailonek s jarním ledovým salátkem

Středa: Kateřina Veselá (25)

Temperamentní Katka
z Ústí nad Labem vystudovala chemickou
průmyslovku a 6 let
dělá vedoucí provozovny ve fresh baru.
Je zasnoubená a začátkem června plánují svatbu. Vaří ráda
speciality z kuřecího masa, třeba ďábelskou směs, ale nejraději peče dorty a zákusky. Nemusí bramborové knedlíky
a nejí exotické suroviny jako mušle, kapary a chobotnice.

Na výhru si věří skoro všichni. Na Ústecku je to mela.

Ingredience: 150 g čerstvého filé z lososa, 1 ledový salát, 1 červená paprika,
1 větší mrkev, 1/2 okurky, 1/2 citronu,
1 pomeranč, 1 lžička olivového oleje,
4 až 5 lžic zakysané smetany, 1 lžička
soli, 1 lžička cukru, špetka pepře. Postup: Umytou zeleninu nakrájíme na
kostičky. Pomeranč rozpůlíme, půlku
nakrájíme do salátu. Zvlášť do mističky
vložíme zakysanou smetanu, citronovou šťávu a šťávu z druhé půlky pomeranče, přidáme sůl a pepř a promícháme
na dresink. Jen zlehka osoleného lososa
opečeme z obou stran na olivovém oleji. Salát naservírujeme na talíř, zalijeme
zálivkou a poklademe částí orestovaného filé z lososa a ještě pokapeme olivovým olejem.
Baby kuřátko se třemi druhy salátů
Ingredience: 5x baby kuře, med, máslo, sůl, pepř, koření dle vlastní chuti. Paprikový salát: červené papriky, okurka, rajčata, balkánský sýr, 2 lžíce oleje,

1 lžíce octa. Ovocný salát: 1 žlutý meloun, 1 až 2 kiwi, 1 vodní meloun. Listový salát: 1 balení směsi natrhaných listových salátů, 1 zakysaná smetana, sůl
a pepř. Postup: Baby kuřátka důkladně
omyjeme a necháme okapat. Poté je potřeme máslem a medem, osolíme, opepříme a okořeníme. Pečeme v troubě vyhřáté na 170 až 180 stupňů dozlatova.
První salát je tzv. paprikový se sýrem
(znáte ho jako šopský salát). Zeleninu
pokrájíme, nakonec přidáme na kostičky nakrájený sýr, dochutíme. Druhý,
ovocný salát připravíme z kiwi a vodního a žlutého melounu. Z ovoce vykrojíme kuličky, které v míse úhledně promícháme, takže salát hraje všemi barvami.
Jako poslední je listový salát – použijeme již umytou a natrhanou směs salátů
od výrobce. Před podáváním smísíme
se zakysanou smetanou a dochutíme.

Mini svatební dortík
Ingredience: 5 vajec, 5 lžic polohrubé
mouky, 5 lžic cukru, půlka prášku do pečiva, špetka soli, 1 lžíce moučkového

cukru, 2 lžíce holandského kakaa, 700 g
fondánu, 80 g másla, 100 g vanilkového
krému pro přípravu za studena, 300 ml
vody, perličky na ozdobu, 10 lístků na
ozdobu, 2 banány, 2 lžíce rumu.

Postup: Vyšleháme vajíčka s cukrem,
přidáme polohrubou mouku, prášek do
pečiva a kakao. Suroviny smícháme
a těsto vylejeme na vymazaný plech
a dáme péct na 20 minut do trouby na
170 stupňů. Připravíme si vanilkový
krém. Prášek spojíme s vodou a při pokojové teplotě stále mícháme, dokud neztuhne. Pak si zvlášť rozšleháme máslo
s moučkovým cukrem a po deseti minutách pomalu vkládáme připravenou vanilkovou směs do rozmíchaného másla
s cukrem. Vychladlé těsto rozřízneme
napůl a vykrájíme kolečka, aby jeden
dortík měl dvě nebo tři patra podle velikosti ve formě, pokapeme rumem, natřeme a celé dokola naplníme banánem.
Necháme ztuhnout 20 minut. Rozpracovaný fondán vyválíme a vyřízneme větší kolečka, kterými pak dortíky potáhneme, okrájíme přesahy a dozdobíme.

ZEMĚDĚLSKÝ SPECIÁL
PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Sedláci otvírají farmy turistům
Agroturistika je v České
republice na vzestupu.
Na nevšední venkovské
zážitky a skvělé jídlo láká
přes tisíc farem.
JOSEF HORA
ČR | Místo do zoologické zahrady zajít
na nejbližší farmu, seznámit děti se zvířaty, projet se na koni a ještě koupit čerstvý sýr, maso nebo ovoce. Na taková lákadla vsázejí čeští sedláci, kteří se začali věnovat agroturistice.
„V současné době láká turisty kolem
tisíce farem, které nabízejí přes deset tisíc lůžek. Velký boom zažívají koňské
farmy. Ty učí zájemce jízdě na koni, ale
pořádají i dětské jezdecké tábory, dokonce pro rodiny s dětmi,“ říká Jaroslav
Šebek, tajemník Asociace soukromých
zemědělců, která farmáře podnikající
v agroturistice sdružuje.

Turistika, dojení a gastro
Sedláci mají zákazníkům co nabídnout
– zejména mléčné výrobky, kvalitní
maso, zeleninu, ovoce, mošty či pálenku. A také nepřeberné množství zážitků. Kromě toho, že si mohou vyzkoušet
třeba i dojení, táhne turisty z měst na
venkovské usedlosti také sport, cyklistika či památky.
„Na velkém vzestupu je gastronomická turistika. Někteří farmáři se věnují
hlavně chovu masného skotu nebo daňků, jelenů či muflonů. Přímo na farmě
pak mají restauraci, kde nabízejí vynika-

Agroturistika láká stále víc Čechů. Baví je kontakt se zvířaty, objevují i zapomenuté chutě.
jící speciality z vlastní produkce,“ upozorňuje Šebek.
Agroturistika se kvůli kolektivizaci
venkova mohla začít budovat až po revoluci. V posledních letech se jí daří nejvíce v historii.

Hospodaří už 250 let
Jedním z prvních sedláků, který otevřel
svou farmu turistům, je i Miloslav Zapletal. Daří se mu, jeho statek se stal Farmou roku 2014. Rodina Zapletalových
hospodaří v Nové Vsi u Kolína už mnoho generací, písemné doklady jsou staré
250 let. „Zemědělská tradice byla přerušena jen obdobím socialismu, kdy na našem statku hospodařilo JZD Nový život.
Trvalo nám přes 20 let dát farmu do pořádku a stále není vše hotovo,“ říká Zapletal. Když s agroturistikou začínal, nikdo tento obor podnikání pořádně neznal
a byl to pro jeho farmu krok do neznáma.
Dnes rozhodně nelituje. Otevřel pen-

Prezident Agrární komory:
Nekupujte nejlevnější jídlo
JOSEF HORA
ČR | Bývalý ministr zemědělství
Miroslav Toman je dnes prezidentem Agrární komory. Zúčastnil se semináře v Poslanecké sněmovně, kde společně s inspektory ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce
ochutnával a srovnával kvalitní potraviny s levnými a falšovanými náhražkami.
K čemu jste při porovnání poctivých
a ošizených potravin došel?
Pro běžného spotřebitele jsou kvalitní
a nekvalitní potraviny bohužel téměř chuťově nerozeznatelné, protože právě ty falšované obsahují řadu dochucovadel a aditiv, které jejich chuť vylepšují, zvýrazňu-

jí barvu a podobně. Proto je falšování potravin o to nebezpečnější
a je potřeba ho kontrolovat a důrazně postihovat.
Jak se tedy potraviny falšují?
Nedodržuje se deklarovaný obsah masa
u masných výrobků, maso se nahrazuje
levnější surovinou, třeba drůbežím separátem nebo koňským masem, případně
rostlinnou bílkovinou či přidáním vody
do masa a ryb. U mléčných výrobků jde
o nedodržení uvedeného obsahu tuku
nebo sušiny, kratší dobu zrání sýrů nebo
více vody v másle. Například u džemů
je to nedodržení obsahu ovocné složky
nebo se místo borůvek dají jablka a barviva.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 16

zion a nedávno v areálu vybudoval
i sportovní zázemí. Konkurence je totiž
veliká a turisty je potřeba nalákat i na
další aktivity. Tahounem je podle Zapletala cyklistika. „Lidé mají také zájem
o hřiště na volejbal a nohejbal, hosté
rádi posedí v pergole s grilem. Část náINZERCE

FOTO | MAFRA

vštěvníků láká blízkost Kutné Hory.
Každý je zaměřený na něco jiného, je
dobré, když je nabídka aktivit široká,“
potvrzuje farmář. „Jsme rádi za firemní
klientelu, která tvoří značnou část našich hostů mimo prázdniny,“ podotýká.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 18
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Zemědělský speciál

Nekupujte nejlevnější
jídlo, radí šéf agrárníků
5plus2
■ ROZHOVOR
DOKONČENÍ ZE STR. 15

O českých zákaznících se říká, že
jsou to „lovci slev a akcí“. Dávají
Češi přednost levným a třeba nekvalitním potravinám?
Poslední průzkumy ukazují, že se nákupní návyky pomalu mění, i když určitě existuje nezanedbatelná skupina populace, která z objektivních důvodů vyhledává potraviny prodávané za akční
ceny a podobně.
Je právě toto důvod, proč obchodní
řetězce tlačí na výrobce, aby jim
prodávali klidně nekvalitní, ale hlavně levné produkty?
Ano. Dodavatelům nic jiného nezbývá. Pokud chtějí dodávat do řetězce,

což je pro ně mnohdy existenční záležitost, pak se musí přizpůsobit poptávané ceně. A poptávaná nízká cena
v kombinaci se stále rostoucími náklady na výrobu vede k trvalému snižování kvality výrobků. Cenu výrobku určují téměř výhradně obchodníci, a to výší

„

Mají velkovýrobci potravin při prodeji svých produktů výhodu proti
těm menším, například farmářům?
V zásadě ne. Nekalé obchodní praktiky
mohou mít škodlivé účinky bez ohledu
na velikost dodavatele. Nicméně, zcela
logicky velcí dodavatelé se s nimi vy-

Požadavek nízké ceny v kombinaci se
stále rostoucími náklady na výrobu vede
k trvalému snižování kvality výrobků.
své marže. Obchodní přirážka řetězců
tvoří u základních produktů jako třeba
chléb, maso nebo mléko 30 až 50 procent ceny. U produktů s vyšší přidanou
hodnotou je to běžně i více než 100 procent. Kvalitní potraviny jsou v Česku
drahé ne proto, že je drahá jejich výroba, ale že je na nich vysoká obchodní
přirážka řetězců.

rovnávají snadněji a konec spolupráce
s jedním řetězcem pro ně ještě nemusí
být existenční záležitostí.
Dají se regulovat tlaky obchodních
řetězců na co nejnižší cenu?
Ano, důslednou kontrolou jejich praktik.
Významnou roli zde hrají spotřebitelé,
kteří by si neměli neustále „nabíhat“ na

Miroslav Toman, prezident AK ČR
nejlepší ceny a měli by omezit koupi podezřelých výrobků nejasného původu
a složení. Jedná se zejména o privátní
značky řetězců. Koupí českých produktů riziko podvodu klesá.
Nedávno jste narazili i na velmi kontroverzní postup jednoho řetězce.
Jednalo se o případ, kdy jeden obchodní řetězec požadoval po dodavateli pod
pohrůžkou vylistování (ukončení prodeje jeho zboží – pozn. red.), aby na výrobcích určených do pultového prodeje dodavatel neuváděl datum použitelnosti. Jinými slovy nutil dodavatele porušit základní povinnost vyplývající
z potravinového práva, a to sdělit podmínky skladování, uchovávání, nakládání s potravinou. Řetězec si tím pro
sebe chtěl získat evidentně výhodu –
stanovit si tyto podmínky sám a třeba
i toto datum prodloužit. Domnívám se,
že je to trestné.

INZERCE

u zrodu vašeho úspěchu

Granulovaná hnojiva
LOVOFERT LAV 27
LOVOFERT LAD 27
LOVOFERT LAS 24+6S
LOVODASA 26+13S

www.lovochemie.cz

LOVODASA 25+12S
SÍRAN AMONNÝ
GRANULOVANÝ 20%N
GRANULOVANÁ
SMĚSNÁ HNOJIVA NPK

Kapalná hnojiva

listová hnojiva

LOVODAM 30

BOROSAN Forte
BOROSAN Humine
FERTIGREEN Kombi
NPK 7-7-5
Lovo CaN

MgN sol
MIKROKOMPLEX
Cu-Mn-Zn
SK sol
ZINKOSOL Forte

INZERCE

BEZ OHLEDU NA VELIKOST FARMY
MÁTE K DISPOZICI TO NEJLEPŠÍ
JIŽ 25 LET | 1990–2015

Výhradní zastoupení pro ČR:
AGROTEC a. s.
Brněnská 74, 691 03 Hustopeče
 519 402 191, fax: 519 402 194
e-mail: cala@agrotec.cz

Kontakty na regionální prodejce:

www.eagrotec.cz

 +420 800 641 111

18 15. května 2015

Pěstitelé květin,
ovoce a zeleniny
si polepší. Mohou
obnovit skleníky
ČR | Vláda podpoří pěstitele květin,
ovoce a zeleniny. Zemědělcům to slíbil u kulatého stolu na výstavě Flora
Olomouc 2015 ministr Marian Jurečka. „Peníze jsou připraveny pro pěstitele okrasných květin i ovoce a zeleniny. Chceme, aby mohl jít celý
sektor nahoru,“ uvedl šéf resortu zemědělství.
Předseda Svazu květinářů a floristů Jiří Horák už má představu, jak by
šlo s penězi naložit. „Mohli bychom
obnovit hlavně zastaralé skleníky.
Česko je soběstačné v pěstování zejména balkónových květin, letniček
a vánočních hvězd. Bohužel velké
množství těchto produktů stále dovážíme, což je škoda. Obnovené skleníky by znamenaly větší soběstačnost,“ poznamenal Horák.
Celkem bude ministerstvo v následujících pěti letech rozdělovat až devět miliard korun z fondů EU a státního rozpočtu. Jaká část připadne pěstitelům květin, ovoce a zeleniny, se teprve rozhodne.
(jos)
INZERCE

Zemědělský speciál

Sedláci otevírají farmy

Spousta lidí ráda zaplatí za kvalitnější potraviny a odpočine si u zvířat či na poli
V poslední době se ale najdou zákazníci, kteří kvalitu hledají a volí potraviny
z farmy,“ oceňuje Zapletal.

DOKONČENÍ ZE STR. 15

Pouze turisté by ale ani nejlepší farmu
roku 2014 neuživili. „Považuji agroturistiku za vhodnou doplňkovou činnost,
hlavní je ale pořád zemědělská výroba.
Hosté nejezdí pravidelně, někdy je plný
penzion, jindy je zájem malý. Když je
potřeba, zapojí se do péče o hosty celá
rodina,“ říká Zapletal.

Pročistěte si hlavu u hnoje

Sedlák? Skoro workoholik
Platí to, co po staletí: když se chce mít
sedlák dobře, nesmí zahálet a je potřeba
využít veškerý potenciál. Z toho důvodu nabízí rodinná farma Zapletalových
ještě další služby – v zimě odklízejí za
poplatek svými stroji sníh nebo celoročně provozují pneuservis.
„Práce na poli jsou sezonní, a proto
považuji za dobré mít doplňkové aktivity, které pomohou využít pracovní síly,
strojní vybavení a budovy v období,
kdy v rostlinné výrobě není tolik práce,“ doplňuje.
Proč lidé čím dál více jezdí na farmy

Místo do zoo můžou děti s rodiči
zajít na farmu. FOTO | ARCHIV ASZ ČR
a vyhledávají farmářské produkty?
Podle Zapletala je za tím změna myšlení a požadavků. „Pokud je přímá vazba
výrobce–spotřebitel, je výrobce daleko
více orientován na kvalitu nabízených
potravin. Kvalita ale vždy něco stojí.
Hodně zákazníků dává přednost ceně,
proto nakupují v obchodních řetězcích.

Na farmách se dá zažít mnohé. Návštěvníci si mohou zkusit například kydat
hnůj, čímž si prý skvěle vyčistí hlavu ti,
co sedí celé dny v kancelářích. Jinde
mají téměř ochočené jeleny evropské,
které lze krmit z ruky. Někde si lidé mohou vyzkoušet výrobu sýra, zúčastnit se
semináře o léčivých bylinách české přírody nebo soutěže v kosení trávy. Přitom bydlet se na farmě dá za pakatel, třeba i ve stanu či karavanu.
Podnikající sedláci ale také musí bojovat s překážkami, zejména byrokratickými. „Problémem bývají například stavební povolení, když farmáři chtějí přestavět staré historické objekty na statku,
které se hodí pro agroturistiku. Potíž je
i se získáváním dotací, u nichž se často
na poslední chvíli mění podmínky, či
jsou požadována nesmyslná potvrzení,“
vypočítává Jaroslav Šebek z asociace.
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Zemědělský speciál

„Stal se ze mě pravý chřesťan“
Sezona chřestu je
v plném proudu a jeho
jediná velkopěstírna
v Česku má dobře
našlápnuto. Hospodaří již
na 150 hektarech.
VIKTOR VOTRUBA
MĚLNICKO | Místa, kde se pěstuje
chřest, zaručeně poznáte, a to nejen
díky vysokým hromádkám zeminy a bílému či černému igelitu, který je zpravidla pokrývá, ale také podle desítek pracantů, kteří na poli i v dnešní přetechnizované době kmitají. Bílé zlato nebo
také špargl, jak se chřestu někdy přezdívá, totiž nejde sklízet jinak než ručně.
Dvouapůlměsíční sezona chřestu je
právě v plném proudu a jeho největší
pěstírnu najdete na Mělnicku, kde je jediný tuzemský velkopěstitel této byliny – společnost Český chřest s provozovnou v Hostíně u Vojkovic. Na farmě
nyní pracuje okolo 200 lidí. „Pěstování
chřestu, to je každý den běhání po poli,

„Do chřestu jsem se doslova zbláznil,“ říká Jiří Šafář.
měření a odhrabávání. Máte jen tři centimetry na to, abyste jej sklidili, přitom
v době exploze roste až osm centimetrů
za den. Musíte tedy být hodně rychlí,“
přibližuje spolumajitel Českého chřestu
Jiří Šafář.
Pěstovat špargl prostě není to samé
jako pěstovat brambory či mrkev, které
sklidíte najednou a pak nadlouho
uskladníte. Chřestu jeden den sklidíte

FOTO | D. MATERNA, MAFRA

dvě tuny, a ten druhý tun třeba deset.
Pěstitelé, distributoři a v konečném důsledku i prodejci tak musí být velmi
pružní.
Hostínští pěstitelé si zakládají na
tom, že je jejich chřest kvalitní a čerstvý, chuťově patří k těm nejlepším v Evropě a je téměř bio kvality. Hnojí kravskou mrvou a postřiky používají jen minimálně. „Samozřejmě si v obchodě mů-

žete koupit chřest třeba i z Peru, ale ten
je vybělený a má růst zastavený chlorem. Vydrží vám sice tři týdny, je ale nechutný,“ říká Šafář s kyselým výrazem.
Na to, aby se chřest dostal na stůl zákazníka, mají hostínští producenti maximálně sedm dní. „Po sklizni následuje
den chlazení, pak je jeden den na expedici a maximálně pět dní může být na pultech obchodů. Drtivá většina supermarketů má od nás zboží šestatřicet hodin
od sklizně,“ vypočítává majitel farmy,
který se k zemědělství dostal prakticky
náhodou, a to v roce 2012, když coby investor koupil zadluženou holandskou
farmu v Hostíně. „Původně jsem to chtěl
jen oddlužit a prodat, ale nakonec jsem
tomu zcela propadl. Doslova jsem se do
chřestu zbláznil,“ usmívá se Šafář.
Dnes je však jeho firma zadlužená,
velkou ránu utrpěla při povodních
v roce 2013, kdy jí voda vzala polovinu
úrody a celou novou sadbu. Pokud jí ale
bude počasí přát, tak by se v roce 2017
měla dostat do černých čísel. Letos hospodaří na 150 hektarech, což je o dvacet
víc než vloni, a přikoupit chce dalších
padesát. V roce 2017 by tak chtěla mít
dvojnásobnou produkci, tedy 1 200 tun.

INZERCE

Obchodní činnost v oblasti krmných směsí
Společnost Primagra, a.s. se zabývá výrobou a prodejem krmných směsí pro všechny druhy a kategorie hospodářských zvířat, koně, ryby, lesní zvěř.
Výrobu krmných směsí realizujeme ve třech výrobnách v Milíně, Klatovech a Dobroměřicích u Loun ročně vyrobí více než 160 000 tun krmných směsí.
Krmné směsi vyrábíme v souladu s příslušnými zákony a prováděcími předpisy:

• v maximální míře akceptujeme požadavky zákazníka na surovinové složení krmných směsí
• vyrábíme kompletní krmné směsi, doplňkové krmné směsi, koncentráty
• vzhledem k výrobě krmných směsí pro skot nepracujeme s komponenty živočišného původu

• do krmných směsí zařazujeme doplňkové látky ze všech skupin povolených dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003
• jsme registrováni jako výrobce medikovaných krmných směsí – výroba na základě předpisu veterinárního lékaře
• výrobny Klatovy a Dobroměřice jsou certiikovány v systému GMP + B1
• pro rozvoz směsí využíváme služeb certiikovaného dopravce GMP + B4

Balení krmných směsí:

• volně ložené
• VKS Dobroměřice pytlované á 10, 20 kg
• VKS Milín pytlované á 15, 50 kg
• VKS Klatovy pytlované á 10,25, 50 kg

Fyzikální forma krmných směsí:

• sypké
• granulované od 2,2 mm do 5mm, dle jednotlivých kategorii a jednotlivých VKS
• drcené
• tepelně ošetřené
Dovoz zajišťujeme od 3 t u pytlovaných KS, od 7 t u volných KS. Součástí odebraných krmných směsí je
i bezplatná poradenská činnost (u skotu i výpočet krmných dávek). Kvalita krmných směsí je zaručena
certiikovanými výrobními postupy v souladu s ČSN EN ISO 9001:2009 na VKS Milín a GMP+ B1 na VKS
Dobroměřice a Klatovy. Před vlastní expedicí je prováděn kontrolní rozbor vybraných jakostních parametrů.

Doplňkový sortiment:

• obilní šroty a jejich kombinace (pšenice, ječmen, kukuřice, triticale)
• krmné suroviny (např. sojový extrahovaný šrot toastovaný, řepkový extrahovaný šrot, řepková extrudovaný šrot,
řepkové expelery atd.)
• vitamíno-minerální doplňky v nabídce našich prodejen
Menší odběry krmných směsí než 3 tuny jsou realizovány přes síť podnikových maloobchodních prodejen

Centrála
kontaktní osoba
Ing. Pavla Nitkulincová (vedoucí oddělení krmiv)
telefon 313 113 107 fax 313 113 299
mobil 602 475 977
e-mail: pavla.nitkulincova@primagra.cz
poznámka GPS:N 49°37.99987’, E 14°1.88667’

Česká republika
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Nečekejte, až vás
budou klouby bolet
ČR | Bolesti kloubů
trápí čím dál více
Čechů. Postihují jak
starší, tak stále častěji i mladé lidi.
Včasná léčba přitom může mnoha problémům zabránit, nebo je alespoň zmírnit. To potvrzuje i ortoped MUDr. Josef Otava
(na snímku).
Jak je možné klouby ošetřit?
Artrózu, bolesti kloubů, poúrazové bolesti kloubů můžeme ošetřit buď konzervativní léčbou, operací, nebo nyní použitím neinvazivní léčby – ošetřením magnetickou rezonanční terapií.
V čem toto ošetření spočívá?
Přístroje fungují na principu diagnostické magnetické rezonance MRI, jsou
upraveny tak, aby místo zobrazení tkání
dokázaly tuto tkáň v poškozených buňkách aktivovat, dodávají jim energii a ty
se potom mohou regenerovat. Stimulací
buněčného metabolismu dochází k nastartování regenerace chrupavek v ošetřované oblasti, a to v každém věku.

Kromě velkých nosných kloubů, jako
jsou kolena a kyčle, je možné použít
tuto metodu i k ošetření ramenních a loketních kloubů, ale také kloubů malých
na nohou a rukou, meziobratlových
kloubů a plotének.

MAGNETICKÁ REZONANČNÍ TERAPIE
nová bezbolestná
olestn metoda
toda určená
čen k ošetření
šetřen a léčbě
éčbě osteoporózy
steoporózy a artrózy
trózy
pěšn ošetřuje
šetřuj artrózu,
rtrózu osteoporózu,
steoporózu poranění
oraněn vazů,
az šlach,
ch menisku,
enisk
Úspěšně
onemocnění páteře, meziobratlových plotének, tenisový loket, odstraňuje
i bolesti zad. Podporuje růst chrupavky a kostí v každém věku!

Je tato léčba bezbolestná?
Ano, u tohoto způsobu léčby se bolesti
kloubů omezují přirozenou cestou
a chrupavka může regenerovat. Důležitá je ale, stejně jako u jiných postupů
léčby, diagnóza ošetřujícího lékaře. Důležité je začít s ošetřením včas.
Jak takové ošetření probíhá?
Dělá se vždy v hodinových aplikacích,
jejichž počet určí lékař. Při ošetření
může pacient pohodlně ležet a relaxovat. Důležité je během terapie i po ní
tělo zásobit dostatečným množstvím tekutin. U úspěšně ošetřeného pacienta
může být dosaženo podstatné redukce
bolesti, až do jejího vymizení v postižené oblasti a výrazného funkčního zlepšení. Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme na
e-mailech
info@mbst.cz
nebo
otavajosef@email.cz.
(kom)

Objednávky a informace jen:

MEDTEC-CZ, info@mbst.cz, www.mbst.cz, +420 777 764 601, 603, 604

NOVĚ OTEVŘENÉ CENTRUM MBST V PRAZE

Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, s.r.o., Olšanská 7
Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. , tel. 777 764 601, 777 764 603

ČTĚTE NÁS

NA WEBU
www.5plus2.cz
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grilování s novákem...

Osecká klobása
se sýrem

Klobása gyros

119,00 Kč

1 kg

Víkendová nabídka
od 15. 5. - 17. 5. 2015

UŽiJTe si leTní grilování
s AkČní nABíDkoU oD novákA!
Sedlácké
brambory

149,00 Kč

1 kg

Nabídka platná
od 18. 5. - 24. 5. 2015

9,90 Kč

100 g

lobáse
Ke grilované k
lohou!
jsou ideální pří

Adresy prodejen naleznete na: www.novakmasouzeniny.cz

Certiikovaný KOMÍN

Kniha za

29 Kč

18

KA
ETEKTIV
EDICE D

29 Kč
0,99 EUR

ve všech traikách
a na www.nasevojsko.eu

Izolace z minerální vaty

doprava zdarma

Tel.: 734 104 501 www.primako.cz

Vychází každý měsíc!

Nyní 12. května

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

ce
Walla
Edgar

Práskač

NAKUPUJTE
V ON-LINE
BAZARU

ZA AKČNÍ CENY
SEŽENETE
VŠECHNO PRO
VAŠE DĚTI!

ZBÝVÁ

78

TABLETŮ

VÝHERCI TABLETŮ VE 2. KOLE
OD 4. 5. DO 10. 5. 2015

1. Matěj Mokroš, Přibyslavice
2. Vojta Kokšal, Turnov
3. Veronika Mančušková, Prachatice
4. Dana Hrubošová, Pardubice
5. Milan Sehrig, Sobotka
6. Daniel Vlasák, Nové Město nad Metují
7. Tereza Kocianová, Nýřany
8. Robert Černík, Plaňany
9. Klára Pavlovská, Olomouc
10. Davídek Toul, Praha
11. Hana Veselá, Brno

www.olmici.cz

sobota 16. května 2015

www.5plus2.cz

ČT1
6.25

Kouzelné bylinky 6.55 Polopatě 7.45
Bez ženské a bez tabáku 8.45 Kouzelník ještě nepřišel 9.45 Gejzír 10.15
Všechnopárty 11.10 Otec Brown II

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.15
15.25
16.40
17.35
18.25
18.55
19.00
19.45

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby
Postřehy odjinud
Zprávy
Brnění a rolničky
Princezna Duše
Klícka
Tělo slovem...
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

INZERCE

ZÁBAVA

NOVA
6.15
6.20
6.45
7.15
8.05
9.10
10.05
10.40
11.20
13.45
15.10

Oggy a Škodíci
Monsuno (10)
Král džungle II (24)
Tom a Jerry III (3, 4)
Dokonalý svět (6)
Koření
Upgrade
Volejte Novu
Druhá, nebo první
Výměna manželek
Náhodný milionář
Romantická komedie (USA, 2002)
17.05 Rady ptáka Loskutáka
18.15 U Haliny v kuchyni
18.50 Helena (34)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

KOMEDIE
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Prima
6.20
7.35
8.05
8.40
9.50
10.15
12.15
14.15
16.25
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Jake a piráti ze Země Nezemě II
(35)
Autosalon
Autosalon Extra
Rozmarné jaro: Slavnost
slunovratu
Drama (N, 2012)
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
Vraždy v Midsomeru VI
Gondíci, s. r. o.
Jak se staví sen
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

KOMEDIE

STOP DLUHŮM A EXEKUCÍM
Oddlužení a sjednocení splátek zákonnou cestou
formou OSOBNÍHO BANKROTU

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

SÉRUM PRAVDY

20.20 Deník princezny 2: Královské
povinnosti
Romantická komedie (USA,
2004). Hrají A. Hathawayová,
J. Andrewsová, H. Elizondo,
J. Rhys-Davies a další
22.35 Území mrazu
Thriller (USA, 2013). Hrají N. Cage,
J. Cusack, V. A. Hudgensová,
R. Mitchellová a další
0.35 Poslední noc
Horor (USA, 2009). Hrají S. Seagal, L. Ashby, S. Bennettová,
E. Catherwoodová a další
2.10 Novashopping
2.45 U Haliny v kuchyni
3.10 Áčko

Prima cool
7.15 Magazín Ligy mistrů UEFA 7.50 Kurýr II (3)
8.50 Kurýr II (4) 9.50 Kravaťáci III (4) 10.50 Doteky osudu II (11) 11.45 Bizarní jídla s Andrewem
Zimmernem (9) 12.45 Pevnost Boyard (4) 15.15
Simpsonovi XII (14) 15.45 Simpsonovi XII (15) 16.15
Simpsonovi XII (16) 16.45 Hrajeme s Alim 17.20
Re-play 17.55 Applikace 18.30 Simpsonovi XII (17)
18.55 Simpsonovi XII (18) 19.30 Simpsonovi XII (19)
20.00 Tajemství ztracené archy, dobrodružný film
(USA, 2008) 22.05 Tenká červená linie, válečný
film (USA, 1998) 1.30 Hrajeme s Alim 2.20
Re-play 2.35 Applikace 3.10 Tajemství ztracené
archy 4.35 Ninja faktor III (1)

Prima love

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

20.00 Hodina pravdy
21.00 Příští rok ve stejnou dobu
Romant. komedie (USA, 1978).
Hrají E. Burstynová, A. Alda,
I. Bonar a další. Režie R. Mulligan
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.55 Obyčejní hrdinové
Melodrama (N/USA, 2004). Hrají
S. Weaverová, E. Hirsch, J. Daniels,
M. Williamsová, K. Pardue a další
0.50 Místo činu - Schimanski
Zlomené květy. Kriminální cyklus
(N, 1988). Hrají G. George, E. Feik,
R. Krössnerová a další
2.20 Bolkoviny
3.10 Sama doma
4.40 Pod pokličkou

Nova Cinema
5.20 Svět Nova Cinema 5.55 Gilmorova děvčata VI
(20) 6.40 Pomsta ženy středního věku 8.25 Maminčin mazánek 10.05 Beze stopy IV (2) 10.55 Odložené případy (22), krimiseriál (USA, 2003) 12.10 Bláznivej sejf, komedie (USA, 2002) 14.05 Iron Man,
akční film (USA, 2008) 16.25 Honza málem králem,
pohádka (ČR, 1977) 18.10 Rána deštníkem, komedie
(Fr., 1980) 20.00 U mě dobrý, komedie (ČR, 2008)
22.10 Týden bez závazků, komedie (USA, 2011) 0.10
Informátoři, krimifilm (USA/N, 2008)

20.15 Přestupný rok
Komedie (USA, 2010). Hrají
A. Adamsová, M. Goode, J. Lithgow a další. Režie A. Tucker
22.20 Bourneovo ultimátum
Akční thriller (USA, 2007). Hrají
M. Damon, J. Stielsová, S. Glenn,
D. Strathairn a další
0.40 Bazilišek: Král hadů
Horor (USA, 2006). Hrají J. London, W. Carterová, C. Derricks
a další. Režie S. Furst
2.30 Vraždy v Midsomeru VI
Malované krví. Krimiseriál (VB,
2003). Hrají J. Nettles, D. Casey,
J. Wymarková a další.
4.10 Jane Doe: Těžký pád

8.35 Česko vaří s Pohlreichem 9.55 Doktorka Emily
(11) 10.55 Posel ztracených duší II (18) 11.55 Kráska
a zvíře (19) 12.50 Deník zasloužilé matky V (9)
13.20 Jak jsem poznal vaši matku V (5, 6) 14.20
Srdce si nedá poroučet 16.25 Closer VI (12) 17.20
Jamie vaří doma (10) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem
Ramsaym II (7) 18.55 Deník zasloužilé matky V (10)
19.20 Jak jsem poznal vaši matku V (7, 8) 20.15 Kde
jsi?, thriller (Kan., 2007) 22.25 Na doživotí (1) 23.25
Gigolové IV (1) 23.55 Closer VI (12) 0.55 Volejte
Věštce 3.00 Gigolové IV (1) 3.25 Nespoutaný anděl
(186) 4.10 Alisa - Jdi za svým srdcem (162) 4.55
Zhubni, nebo přiber! II (2)

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (23) 8.45 Rychlá
kola (5) 9.10 Premier League Darts 2015 - Brighton
11.55 NHL play-off 13.40 Element 13.55 Lovci zločinců II (21) 15.05 Kobra 11 VII (1) 16.00 Star Trek:
Nová generace (24), seriál (USA, 1990) 16.50 Nová
cestománie (15) 17.25 Bez východiska, akční drama
(USA, 1987) 19.30 Star Trek: Nová generace (25),
seriál (USA, 1990) 20.20 Prvotní strach, thriller
(USA, 1996) 22.40 Smrt na dálnici, thriller
(Kan./USA, 2004) 0.10 K.O. Night (591)
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Banánové
rybičky 6.45 Okouzlení IV (11/52) 7.40
Klícka. Komedie (ČR, 1971) 8.55 Polopatě 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 11.05 Náves
(10/10)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Jak přišli kováři k měchu
Pohádka (ČR, 1998)
14.05 Podivná nevěsta
Pohádka (ČR, 1987). Hrají
M. Bočanová, J. Schwarz a další
14.55 Já to tedy beru, šéfe...!
Komedie (ČR, 1977). Hrají
L. Sobota, P. Nárožný a další
16.30 Zdivočelá země (36, 37/45)
Seriál (ČR, 2012). Hrají M. Dejdar,
J. Hubinská, H. Vagnerová a další
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem
Povídky (ČR, 2009). Hrají
M. Donutil, T. Pauhofová a další
21.25 168 hodin
21.54 Výsledky losování Šťastných 10
21.55 Je třeba zabít Sekala
Válečné drama (ČR, 1998). Hrají
O. Lubaszenko, B. Linda a další
23.50 Případy inspektora Lynleyho I-II
Pádné důvody. Krimiseriál (VB,
2003). Hrají N. Parker, S. Smallová,
L. Vickerageová a další
1.20 Kriminálka Paříž
2.10 Hodina pravdy
3.10 13. komnata Marka Brodského
3.35 Sváteční slovo kazatele V. Vursta
3.40 Banánové rybičky
4.20 Padající květináč

6.15
6.35
7.00
7.25
8.15
8.45
9.45
10.45
12.35
14.15
16.25
18.50

19.30
20.20

21.25

22.00
22.40
0.50
1.35
2.05
2.35

www.5plus2.cz

NOVA

Prima

Nova Cinema

Oggy a Škodíci
Monsuno (11)
Král džungle II (25)
Tom a Jerry III (5, 6)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (17)
Princezna ze mlejna (3)
Víkend
Už tam jsme?
Komedie (USA/Kan., 2005). Hrají
I. Cube, A. Allenová a další
Když rozvod, tak rozvod
Komedie (ČR, 1982). Hrají V. Menšík, M. Martínková, V. Žilková a další
Fantomas
Krimikomedie (Fr./It., 1964). Hrají
J. Marais, L. de Funès a další
Jak básníci neztrácejí naději
Komedie (ČR, 2004). Hrají P. Kříž,
D. Matásek, T. Brodská a další
Helena (35)
Zločin a trest. Komediální seriál
(ČR, 2013). Hrají S. Pogodová,
L. Noha, P. Hřebíčková a další
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Policie Modrava (13)
Vražedné esemesky. Krimiseriál
(ČR, 2013). Hrají S. Norisová,
J. Satoranský, F. Tomsa a další
Okresní přebor (12)
Láska. Komediální seriál (ČR,
2010). Hrají O. Vetchý, D. Novotný,
L. Sobota, P. Kikinčuk a další
Střepiny
Svatý
Akční film (USA, 1997). Hrají
V. Kilmer, E. Shueová a další
Kriminálka New York III
Novashopping
Volejte Novu
Áčko

6.00 Zpravodajství FTV Prima
7.10 Ninjago
7.40 Jake a piráti ze Země Nezemě II
(36)
8.10 Souboj generálů (3)
9.20 Prima ZOOM Svět
9.55 Vraždy mezi muškáty (4)
Mariánské procesí. Krimiseriál
(N, 2008)
11.00 Partie
11.45 Receptář prima nápadů
13.05 Nedělní receptář extra
13.30 Big Ben IV (12)
Sport zabíjí. Krimiseriál (N, 2004).
Hrají O. Fischer, R. Drexelová,
G. Anthoff, E. Padalewski a další
15.45 Vraždy v Midsomeru VI
Příběh dvou vesnic. Krimiseriál
(VB, 2003). Hrají J. Nettles,
D. Casey, J. Wymarková,
L. Howardová a další
18.00 Rozpal to, šéfe!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 VIP zprávy
20.15 Králova přízeň
Historický film (USA, 2008). Hrají
N. Portmanová, S. Johanssonová,
E. Bana, K. Scott Thomasová
a další. Režie J. Chadwick
22.45 Není co ztratit
Komedie (USA, 1997). Hrají
T. Robbins, M. Lawrence,
J. C. McGinley a další
0.50 Hawaii 5-0 II (23)
Úmrtí v rodině. Krimiseriál (USA,
2011). Hrají A. O’Loughlin, S. Caan,
D. D. Kim a další
1.50 Souboj generálů (3)
2.45 Vraždy v Midsomeru VI
4.25 Nikdo není dokonalý

5.20 Bláznivej sejf, komedie (USA, 2002) 6.55
Rána deštníkem, komedie (Fr., 1980) 8.40 Druhá,
nebo první, komed. drama (USA, 1998) 10.55
Náhodný milionář, romant. komedie (USA, 2002)
12.55 Koření 13.50 U mě dobrý, komedie (ČR,
2008) 16.00 Sesterstvo putovních kalhot, dobr.
film (USA, 2005) 18.05 Sue Thomas: Agentka FBI II
(7, 8), seriál (USA, 2003) 20.00 Eastonská soukromá, drama (USA, 2009) 21.50 Nikdy to nevzdávej,
akční film (USA, 2008) 0.00 Hex II (9)

Prima cool
7.15 Bizarní jídla s Andrewem Zimmernem (9) 8.15
Záblesk budoucnosti (15) 9.15 Kravaťáci III (5) 10.10
Doteky osudu II (12) 11.10 Top Gear 2011 (8) 12.15
Pevnost Boyard (5) 14.45 Simpsonovi XII (17) 15.15
Simpsonovi XII (18) 15.45 Simpsonovi XII (19) 16.15
Bourneovo ultimátum 18.30 Simpsonovi XII (20)
18.55 Simpsonovi XII (21) 19.30 Simpsonovi XIII (1)
20.00 Dračí kletba, dobr. film (USA, 2006) 22.05
Misfits: Zmetci V (4) 23.10 American Horror Story:
Asylum (9) 0.05 Dračí kletba, dobr. film (USA,
2006) 1.55 Misfits: Zmetci V (4) 2.50 American
Horror Story: Asylum (9) 3.30 Ninja faktor III (2)
3.50 16 bloků, akční thriller (USA, 2006)

Prima love
7.30 Trosečníci v ráji II (18) 8.35 Česko vaří s Pohlreichem 9.55 Doktorka Emily (12) 10.55 Posel ztracených duší II (19) 11.55 Kráska a zvíře (20) 12.50
Deník zasloužilé matky V (10) 13.20 Jak jsem
poznal vaši matku V (7, 8) 14.20 Rozmarné jaro:
Slavnost slunovratu 16.25 Closer VI (13) 17.20
Jamie vaří doma (11) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem
Ramsaym II (8) 18.55 Deník zasloužilé matky V (11)
19.20 Jak jsem poznal vaši matku V (9, 10) 20.15
Láska má křídla 22.25 Chirurgové VIII (7) 23.25
Gigolové IV (2) 23.55 Closer VI (13) 0.55 Volejte
Věštce 3.00 Gigolové IV (2) 3.25 Nespoutaný
anděl (187) 4.10 Alisa - Jdi za svým srdcem (163)
4.50 Zhubni, nebo přiber! II (3)

pondělí 18. května 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Hercule Poirot 9.50 Na
cestě po Bretani 10.35 168 hodin 11.05
Svět rekordů a kuriozit - speciál

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Ledová sprcha. Seriál (USA,
1993-1998)
14.45 Vzhůru dolů!
15.05 Kojak III
Zbytečná smrt. Krimiseriál (USA,
1973-1978)
15.55 Tlusťoch
Krkolomná jízda. Krimiseriál
(N, 2005-2012)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Panoptikum Města pražského
(6/10)
V tom starém domě. Seriál (ČR,
1987). Hrají F. Filipovský, H. Maciuchová, P. Kostka a další
21.05 Reportéři ČT
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Kriminalista
Paralelní světy. Krimiseriál
(N, 2006-2014)
22.45 Na stopě
23.10 Profesionálové
0.00 AZ-kvíz
0.30 Toulavá kamera
1.00 Objektiv
1.30 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Všechnopárty

NOVA
5.55
8.55
9.10
10.05
11.20
11.50
12.00
12.25
13.20
14.20
15.15
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.30

22.30

23.25
0.15
1.00
1.45
2.15
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2825)
Policie Modrava (13)
Střepiny
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy (23)
Ulička milenců. Krimiseriál
(USA, 2003)
Beze stopy IV (3)
Nový život. Krimiseriál (USA, 2005)
Mentalista IV (1)
Šarlatové stuhy. Krimiseriál
(USA, 2011)
Ordinace v růžové zahradě 2 (275)
Dva a půl chlapa IX (13)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XII (3)
Ulice (2826)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Doktoři z Počátků (115)
Boj s démony. Seriál (ČR, 2015).
Hrají M. Stránský, L. Termerová,
M. Vašut, N. Konvalinková a další
Mentalista VI (10)
Tajemný flash disk. Krimiseriál
(USA, 2013). Hrají S. Baker, R. Tunneyová, T. Kang, O. Yeoman a další
Kriminálka Las Vegas IV (15)
Ranní budíček. Krimiseriál (USA,
2003). Hrají W. L. Petersen,
M. Helgenbergerová a další
Bezohlední (6)
Kriminálka Las Vegas XII (3)
Mentalista IV (1)
Novashopping
Áčko
DO-RE-MI

6.30
7.00
7.25
7.40
9.20
10.20
12.25
13.30

14.40
15.40

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.45
1.55
2.55
3.40

Prima

Nova Cinema

Friends
Winx Club (2)
Divácké zprávy
M*A*S*H (108, 109)
To je vražda, napsala IV (5)
Cesta k žalostné smrti. Krimiseriál
(USA, 1984)
Julie Lescautová VIII (4)
Poslední plavba. Krimiseriál
(Fr., 2010)
Wolffův revír III (25)
Den odplaty. Krimiseriál (N, 1996).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Komisař Rex II (9)
Ve znamení Satana. Krimiseriál
(N/Rak., 1994). Hrají T. Moretti,
W. Bachofner, K. Markovics a další
Doktor z hor: Nové příběhy II (6)
Je to jen dům. Seriál (N, 2009).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht a další
Rosamunde Pilcherová: Kde
začala láska
Romantický film (N, 2006). Hrají
B. Wussowová, H. Duryn a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Cesty domů III (336)
Už bude dobře. Rodinný seriál
(ČR, 2015). Hrají M. Plánková,
J. Štěpnička, J. Janěková a další
TOP STAR magazín
Americký gangster
Krimifilm (USA, 2007). Hrají
D. Washington, R. Crowe a další
Firma (14)
Kapitola čtrnáctá. Seriál (USA, 2012)
To je vražda, napsala IV (5)
Wolffův revír III (25)

5.30 Kung Fu Panda: Legendy o mazáctví II (17)
5.55 Princezna ze mlejna (3) 6.50 Už tam jsme?
8.30 Sue Thomas: Agentka FBI II (7, 8) 10.35 Eastonská soukromá 12.20 Fantomas 14.40 Jak básníci neztrácejí naději 16.55 Nebezpečná identita (2),
krimiseriál (USA, 2011) 17.50 Susedia (5, 6), komed.
seriál (SR, 2006) 19.05 Gilmorova děvčata VI (21),
seriál (USA, 2005) 20.00 Sociální síť, drama (USA,
2010) 22.20 Spálené vzpomínky, drama (USA/VB,
2007) 0.35 Zachraň mě V (3), seriál (USA, 2010)

Prima cool
8.25 Bořiči mýtů (14) 9.45 Futurama VI (14) 10.15
Úplně normální (10) 10.45 Kdo přežije: Samoa (4)
11.45 Záblesk budoucnosti (15) 12.45 Výjimeční II
(8) 13.45 Úplně normální (11) 14.15 Simpsonovi XII
(20, 21) 15.15 Simpsonovi XIII (1) 15.45 Vychovávat
Hope II (8) 16.15 Futurama VI (15) 16.45 Bořiči
mýtů (15) 17.50 Hvězdná brána VII (2) 18.50 Simpsonovi XIII (2-4) 20.15 Grimm IV (16) 21.25 Teorie
velkého třesku VII (1) 22.00 Da Vinciho démoni II
(3) 23.10 Pohřben zaživa, thriller (Šp./USA/Fr.,
2009) 1.10 Grimm IV (16) 1.55 Výjimeční II (8) 2.40
Pohřben zaživa, thriller (Šp./USA/Fr., 2009) 4.10
Lovci lebek II (3)

Prima love
11.55 Máte doma uklizeno? II (2) 12.25 Mrcha od
vedle II (12) 12.55 Deník zasloužilé matky V (11)
13.25 Jak jsem poznal vaši matku V (9, 10) 14.25
Komisař Rex II (8) 15.25 Diagnóza vražda VI (12)
16.25 Policie Hamburk VIII (4) 17.20 Jamie vaří
doma (12) 17.55 Výměna manželek USA VIII (10)
18.55 Deník zasloužilé matky V (12) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku V (11) 19.50 Jak jsem poznal vaši
matku V (12) 20.15 Myšlenky zločince IX (15) 21.20
Sběratelé kostí VII (4) 22.15 Sex ve městě VI (8)
22.55 TOP STAR magazín 23.55 Sex ve městě VI
(8) 0.35 Volejte Věštce 2.45 Policie Hamburk VIII
(4) 3.30 Nespoutaný anděl (188) 4.15 Alisa - Jdi za
svým srdcem (164) 5.00 Zhubni, nebo přiber! II (4)

Česká republika
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Rodiče dokážou ušetřit
na internetu pro děti
Zájem o takzvané
virtuální operátory roste.
Jeden z největších je
MOBIL.CZ, který právě
slaví dva roky existence.
ČR | Už 215 tisíc Čechů má SIM kartu
virtuálního operátora MOBIL.CZ, který vznikl před dvěma lety. Od začátku
se snaží využít popularity chytrých telefonů.
„Chceme zaujmout nabídkou internetu v mobilu zdarma. Chytré telefony přibývají rychlým tempem a v internetu
zdarma vidíme cestu, jak uživatele naučit využívat je naplno bez obav z ceny,“
říká manažer virtuálního operátora Michal Markoš.

Kam jste s MOBIL.CZ za dva roky
existence došli?
V počtu aktivací rosteme spolu s trhem
virtuálních operátoMichal Markoš rů, který má dnes
přes milion zákazníků. My jich máme už 215 tisíc, jsme druzí na trhu. Samozřejmě bychom rádi viděli vyšší číslo, ale virtuální trh je dnes z
velké části vytvořen na míru různým zákaznickým skupinám například supermarketů, energetických firem, čtenářům
deníku a podobně. Internet zdarma je naproti tomu univerzální výhoda, která je
zajímavá pro každého majitele chytrého
telefonu a fungovat bude dlouhodobě.
Stále ne každý ví, co to virtuální operátor je. Komu se vyplatí a komu ne?

Hlídka Impulsu vybírala
prošlé autolékárničky
ČR | Co s prošlými autolékárničkami?
Tým Rádia Impuls přišel s řešením. Minulý týden vyrazil v rámci projektu Rádio dobrých skutků na české silnice a dálnice. Zuřivý reportér Aleš Růžička a moderátor dopravního zpravodajství Mirek
007 vybírali od řidičů prošlé autolékárničky napříč republikou. Za odevzdání
povinných balíčků první pomoci po expiraci mohli motoristé získat společenskou
hru Česká muzika a vonítko do auta.

Aleš Růžička (vpravo) a Mirek 007
s lékárničkami. FOTO | RÁDIO IMPULS

„Překvapilo nás, kolik řidičů nás přijelo na vybraná místa v České republice navštívit a svou autolékárničku spolu
s námi zkontrolovat,“ říká Aleš Růžička.
Hlídka Rádia Impuls získala od řidičů celkem 25 prošlých autolékárniček,
z nichž dokonce u jedné skončilo datum
použití před dvanácti lety. Použitelný
materiál z autolékárniček teď rádio pošle Oblastní charitě Hodonín, která ho
předá českým krajanům žijícím v oblasti rumunského Banátu. V šesti tamních
vesnicích pomůže až 2 500 lidem.
„Těší nás, že naše výzva ve vysílání
vyvolala u posluchačů tak velikou odezvu, a že se dobré skutky šíří dál. Ozvala
se nám dokonce posluchačka z Chotětova, která nám poslala okolo dvaceti prošlých autolékárniček z vyřazených aut
na vrakovišti,“ dodal Mirek 007. Nejposlouchanější rádio v České republice plánuje i další akce, kterými chce pomáhat.
Poslouchejte v pátek ráno pořad
Haló, tady Impulsovi. Jeho hostem
bude režisér Petr Jákl.

Virtuální operátoři nabízejí výrazně nižší ceny volání a další výhody, ovšem i vy
pro ně musíte něco udělat. Často používáme srovnání s nízkonákladovými leteckými společnostmi, kde létáte za velmi zajímavé ceny, ale očekává se, že si letenku
koupíte po internetu, sami se odbavíte a
občerstvení si koupí jen ten, kdo se bez
něj neobejde. U virtuálů je největší rozdíl v absenci poboček a silném tlaku na
používání internetové samoobsluhy. Virtuálové tak nemusí být nejlepší volbou
například pro starší lidi, nebo pro náročné zákazníky požadující plný servis
a všechny doplňkové služby.
Cílíte tedy hlavně na mladší lidi?
Ano, ale nejen na ně, jsou pro nás zajímaví uživatelé jakéhokoliv věku, kteří chtějí poznat další možnosti internetu. Mimochodem, nečekaně velký úspěch jsme za-

Úkol dnešních mobilů: telefonovat
a surfovat. ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA
znamenali i u rodičů, kteří s námi ušetří
na internetu pro děti. V poslední době
umíme nabídnout rychlý internet i na
venkově díky nové technologii LTE.
Máte ke dvouletému výročí existence pro klienty nějaký dárek?
K narozeninám dáváme dvě nejoblíbenější služby – balíček volání Třicítka a Extra Data – za poloviční cenu. Akce platí
do 18. května, takže nás každý může jednoduše a nezávazně vyzkoušet místo
příštího dobití kreditu, MOBIL.CZ je
k dostání v trafikách.
(red)
Pozn.: MOBIL.CZ je součástí mediální skupiny MAFRA, která vydává také týdeník 5plus2.

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Mládek: Dáša jedla cukroví?
Text napsal Zdeněk Svěrák
Zdeněk Svěrák texty podepsal pseudonymem Emil Synek. Ten používal
v mládí a v době, kdy jméno Svěrák
bylo ve státním rozhlase nežádoucí.

Ivan Mládek si ke svým písničkám
tvoří texty většinou sám. Dáša, která
jedla cukroví, se však pyšní slovy od
Zdeňka Svěráka. Ten dříve Mládkovi
psal i průvodní slovo na koncerty.
Svěrák Mládkovu Banjo Bandu
otextoval dalších dvanáct písniček, například Mravence v kredenci nebo
Dívku s modrou matrací. „Všechny ty
písničky od něj bezvadně vyšly,“ pochvaluje si Mládek. Melodii k „Dáše
se zkaženými zuby“ Ivan Mládek složil v duchu starých amerických swingových dixielandů.

Dáša jedla cukroví,
zkazila si chrup. Chrup!
Měla úsměv medový,
teď jí chybí zub. Zub!
(Hudba: Ivan Mládek,
text: Zdeněk Svěrák)
Hudební kalendář připravuje Český Impuls, bonusový program
Ráááádia Impuls. Vysílá na středních vlnách, AM 981 kilohertzů, nebo
na www.ceskyimpuls.cz.
Dnes v 11:30 se dozvíte, jak vznikla
písnička Hany Zagorové Asi, asi.

Surfujte zdarma, volejte levně!

(tom)
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Viti Levu 10.15 Postřehy odjinud
10.25 Reportéři ČT 11.05 Tělo slovem...

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Smlouva s ďáblem. Seriál (USA,
1993-1998)
14.45 Vzhůru dolů!
15.05 Kojak III
Bouda. Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.55 Tlusťoch
Velké plány. Krimiseriál
(N, 2005-2012)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
Dobrý skutek. Seriál (ČR). Hrají
R. Vojtek, A. Kerestešová a další
20.55 Zítra to roztočíme, drahoušku...!
Komedie (ČR, 1976). Hrají
M. Kopecký, S. Zázvorková a další
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.30 Já to tedy beru, šéfe...!
Komedie (ČR, 1977). Hrají
L. Sobota, P. Nárožný a další
0.05 Otec Brown II
Tajemství růžence. Detekt. seriál
(VB, 2014)
0.50 AZ-kvíz
1.20 Zajímavosti z regionů
1.45 Kalendárium
2.00 Sváteční slovo kazatele V. Vursta

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.25
11.45
12.00
12.25
13.20
14.20
15.15
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.35
22.35

23.30
0.20
1.05
1.50
2.20
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2826)
Doktoři z Počátků (115)
Dva a půl chlapa IX (13)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy II (1)
Nebezpečná čtvrť. Krimiseriál
(USA, 2004)
Beze stopy IV (4)
Sedm ztracených let. Krimiseriál
(USA, 2005)
Mentalista IV (2)
Malá rudá knížka. Krimiseriál
(USA, 2011)
Ordinace v růžové zahradě 2 (276)
Dva a půl chlapa IX (14)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XII (4)
Ulice (2827)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (577)
Kamínek pro štěstí. Seriál (ČR).
Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý,
J. Čenský, D. Morávková a další
Víkend
Kriminálka Las Vegas IV (16)
Soukromé vášně. Krimiseriál
(USA, 2003). Hrají W. L. Petersen,
M. Helgenbergerová a další
Bezohlední (7)
Krimiseriál (USA, 2014). Hrají
A. Woodová, C. Gigandet a další
Kriminálka Las Vegas XII (4)
Mentalista IV (2)
Novashopping
Mentalista VI (10)
DO-RE-MI

6.30
7.00
7.25
7.40
9.20
10.25
12.25
13.30
14.40

15.40

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.20
23.30
23.45
0.45
1.40
2.40

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Friends
Winx Club (3)
Divácké zprávy
M*A*S*H (109, 110)
To je vražda, napsala IV (6)
Rodinné zatížení. Krimiseriál
(USA, 1984)
Julie Lescautová VIII (5)
Falešný viník. Krimiseriál (Fr., 2011)
Wolffův revír III (26)
Počítačové hry. Krimiseriál (N, 1996)
Komisař Rex II (10)
Vůně smrti. Krimiseriál
(N/Rak., 1994)
Doktor z hor: Nové příběhy II (7)
Vnitřní život. Seriál (N, 2009).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht,
M. Baumgartnerová a další
Rosamunde Pilcherová: Láska
jejího života
Romantický film (N, 2006). Hrají
J. Boehrsová, R. Schroeterová,
M. Gruesser a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (68)
Holka, co nechce děti. Seriál (ČR,
2015). Hrají P. Hřebíčková,
O. Veselý, A. Vránová a další
Očima Josefa Klímy
Ano, šéfe!
Cesty k úspěchu
Kriminálka Stuttgart IV (20)
Roh nosorožce. Krimiseriál (N, 2013)
Spravedlnost v krvi IV (22)
Imigranti. Krimiseriál (USA, 2014)
Firma (15)
To je vražda, napsala IV (6)

5.00 Svět Nova Cinema 5.45 Batman: Odvážný
hrdina II (14) 6.10 Show Médi Bédi (30) 6.20 Když
rozvod, tak rozvod 7.45 Mentalista VI (10) 8.35
Beze stopy IV (3) 9.25 Odložené případy (23) 10.15
Susedia (5, 6) 11.50 Lovci zločinců (15) 12.40
Nebezpečná identita (2) 13.25 Gilmorova děvčata
VI (21) 14.40 Sociální síť 16.55 Nebezpečná identita (3) 17.50 Susedia (7, 8) 19.05 Gilmorova děvčata VI (22) 20.00 Proud času 22.15 Zelený svět 0.45
Zachraň mě V (4), seriál (USA, 2010)

Prima cool
7.40 Teleshopping 8.00 Bořiči mýtů (15) 9.20
Futurama VI (15) 9.50 Úplně normální (11) 10.20
Kdo přežije: Samoa (5) 11.15 Top Gear 2011 (9)
12.45 Výjimeční II (9) 13.45 Úplně normální (12)
14.15 Simpsonovi XIII (2-4) 15.45 Teorie velkého
třesku VII (1) 16.15 Futurama VI (16) 16.45 Bořiči
mýtů (16) 17.50 Hvězdná brána VII (3) 18.50 Simpsonovi XIII (5-7) 20.15 To nejlepší z Top Gearu (3)
21.25 Teorie velkého třesku VII (2) 21.50 Partička
22.40 Jednotka příliš rychlého nasazení, komedie
(Vb/Fr., 2007) 1.10 Partička 1.55 Výjimeční II (9)
2.35 Jednotka příliš rychlého nasazení, komedie
(VB/Fr., 2007) 4.30 Lovci lebek II (4)

Prima love
11.55 Máte doma uklizeno? II (3) 12.55 Deník
zasloužilé matky V (12) 13.25 Jak jsem poznal vaši
matku V (11) 13.55 Jak jsem poznal vaši matku V
(12) 14.25 Komisař Rex II (9) 15.25 Diagnóza vražda VI (13) 16.25 Policie Hamburk VIII (5) 17.20
Jamie vaří doma (13) 17.55 Výměna manželek USA
VIII (11) 18.55 Deník zasloužilé matky V (13) 19.20
Jak jsem poznal vaši matku V (13, 14) 20.15 Sběratelé kostí IX (20) 21.20 Castle na zabití III (21) 22.15
Sex ve městě VI (9) 22.55 Podvádíš mě! IX (10)
23.50 Sex ve městě VI (9) 0.35 Volejte Věštce 2.45
Policie Hamburk VIII (5) 3.30 Nespoutaný anděl
(189) 4.10 Alisa - Jdi za svým srdcem (165) 4.55
Zhubni, nebo přiber! II (5)

středa 20. května 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Peru 10.35 13. komnata Barbary
Lukešové 11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Rukojmí 1. Seriál (USA, 1993-1998)
14.45 Vzhůru dolů!
15.05 Kojak III
Absolutní nevinnost. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.55 Tlusťoch
Stůl a lože. Krimiseriál
(N, 2005-2012)
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Kousek nebe
21.05 Nadměrné maličkosti
Nehoda. Cyklus (ČR, 2004). Hrají
M. Donutil, V. Freimanová a další
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Velká sázka o malé pivo
Komedie (ČR, 1981). Hrají O. Kaiser, J. Lábus, J. Císler a další
23.15 Místo činu - Schimanski
Samovazba. Kriminální cyklus
(N, 1988). Hrají G. George, E. Feik,
J. Kukura a další. Režie T. Kotulla
0.45 AZ-kvíz
1.10
Máte slovo s M. Jílkovou
2.15 Na stopě
2.40 Dobré ráno
5.10 Bydlení je hra

NOVA
5.55
8.55
9.10
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.25

14.20

15.15
16.30
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20
21.35

22.40
0.35

1.20
2.05
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2827)
Ordinace v růžové zahradě 2 (577)
Dva a půl chlapa IX (14)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy II (2)
Děvčata z továrny. Krimiseriál
(USA, 2004)
Beze stopy IV (5)
Bez uznání. Krimiseriál (USA,
2005). Hrají A. LaPaglia, E. Close,
M. Jean-Baptisteová a další
Mentalista IV (3)
Rudé balonky. Krimiseriál (USA,
2011). Hrají S. Baker, R. Tunneyová,
T. Kang, O. Yeoman a další
Ordinace v růžové zahradě 2 (277)
Dva a půl chlapa IX (15)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XII (5)
Ulice (2828)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek
Námořní vyšetřovací služba XI (11)
Epidemie. Krimiseriál (USA, 2013).
Hrají M. Harmon, M. Weatherly,
C. de Pablová a další
Desperado
Western (USA, 1995). Hrají
A. Banderas, S. Hayeková a další
Kriminálka Las Vegas XII (5)
Kriminalistka sestřelena. Krimiseriál (USA, 2011). Hrají T. Danson,
M. Helgenbergerová a další
Mentalista IV (3)
Novashopping
DO-RE-MI

6.30
7.00
7.25
7.40
9.20
10.25
12.25
13.30

14.40
15.40

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.35
22.35
23.45
0.40
1.40
2.35

Prima

Nova Cinema

Friends
Winx Club (4)
Divácké zprávy
M*A*S*H (110, 111)
To je vražda, napsala IV (7)
Jestliže je čtvrtek, musí být
u Beverly. Krimiseriál (USA, 1984)
Julie Lescautová VIII (6)
Účtování. Krimiseriál (Fr., 2011)
Wolffův revír III (27)
Wallmann se vrací. Krimiseriál
(N, 1996)
Komisař Rex II (11)
Únos. Krimiseriál (N/Rak., 1994).
Hrají T. Moretti, W. Bachofner,
K. Markovics a další
Doktor z hor: Nové příběhy II (8)
Chybami se člověk učí. Seriál
(N, 2009)
Rosamunde Pilcherová:
A najednou to byla láska
Romantický film (N, 2006). Hrají
M. Agischewaová, J. Tremsalová,
P. Fichte a další. Režie D. Kehler
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Všechny moje lásky (19)
Nevěra. Seriál (ČR, 2015). Hrají
V. Žilková, J. Šťastný, L. Švormová,
J. Hrušínský a další
Show Jana Krause
Telebazar
Hawaii 5-0 IV (13)
Výpomoc. Krimiseriál (USA, 2014).
Hrají A. O’Loughlin, S. Caan a další
Slunečno, místy vraždy III (4)
Firma (16)
To je vražda, napsala IV (7)

5.00 Svět Nova Cinema 5.40 Batman: Odvážný
hrdina II (15, 16) 6.30 Show Médi Bédi 6.55 Lovci
zločinců (15) 7.50 Gilmorova děvčata VI (21) 8.40
Beze stopy IV (4) 9.30 Odložené případy II (1)
10.25 Susedia (7, 8) 11.55 Lovci zločinců (16) 12.45
Nebezpečná identita (3) 13.30 Gilmorova děvčata
VI (22) 14.50 Proud času 16.55 Nebezpečná identita (4) 17.50 Susedia (9, 10) 19.05 Gilmorova děvčata VII (1) 20.00 Odkaz hříšnice 22.40 Poslední
panic.cz 0.20 Zachraň mě V (5)

Prima cool
8.25 Bořiči mýtů (16) 9.45 Futurama VI (16) 10.15
Úplně normální (12) 10.45 Kdo přežije: Samoa (6)
11.45 To nejlepší z Top Gearu (3) 12.45 Výjimeční II
(10) 13.45 Úplně normální (13) 14.15 Simpsonovi
XIII (5-7) 15.45 Teorie velkého třesku VII (2) 16.15
Futurama VII (1) 16.45 Bořiči mýtů II (1) 17.50
Hvězdná brána VII (4) 18.50 Simpsonovi XIII (8-10)
20.15 Vzdušné souboje: Kdo s koho (1) 21.25 Teorie
velkého třesku VII (3) 21.50 Partička 22.40 Neporazitelný 3: Vykoupení, akční thriller (USA, 2010)
0.40 Partička 1.15 Výjimeční II (10) 2.00 Neporazitelný 3: Vykoupení, akční thriller (USA, 2010) 3.30
Lovci lebek II (5)

Prima love
11.55 Máte doma uklizeno? II (4) 12.25 Mrcha od
vedle II (14) 12.55 Deník zasloužilé matky V (13)
13.25 Jak jsem poznal vaši matku V (13, 14) 14.25
Komisař Rex II (10) 15.25 Diagnóza vražda VI (14)
16.25 Policie Hamburk VIII (6) 17.20 Jamie vaří
doma II (1) 17.55 Výměna manželek USA VIII (12)
18.55 Deník zasloužilé matky V (14) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku V (15, 16) 20.15 Sherlock Holmes:
Jak prosté (19) 21.20 Sběratelé kostí VII (5) 22.15
Sex ve městě VI (10) 22.55 Dobrá manželka V (11)
23.50 Sex ve městě VI (10) 0.35 Volejte Věštce
2.45 Policie Hamburk VIII (6) 3.30 Nespoutaný
anděl (190) 4.10 Alisa - Jdi za svým srdcem (166)
4.55 Zhubni, nebo přiber! II (6)
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Dívka z titulní strany Playboye
Narodila se v Miláně italskému otci a české mamince.
Žije za oceánem. Dýdžejka, modelka a kaskadérka
Barbara Fava je prý přesto doma v Teplicích.
5plus2
■ ROZHOVOR
VLADIMÍR MAYER
ČR | V jazykové škole se Barbara Fava
učila němčinu a francouzštinu, anglicky
mluvila v době, když žila v Las Vegas.
Nyní už půl roku pracuje hlavně v Mexiku, kde zase používá převážně španělštinu. „Doma se cítím v Teplicích, protože
zde mám vlastní pokoj u své maminky.
Ale česky už moc neumím, nikdo se
mnou tak nemluví, dokonce i s mojí
mamkou mluvíme italsky. Prý aby jazyk mého otce nezapomněla,“ usmála
se devětadvacetiletá Barbara. Jak sama
říká, budeme spolu mluvit „čengliš“.
Jak se vaši rodiče dali dohromady?
Maminka byla modelka a tancovala na
diskotékách v Itálii, kde se seznámila
s mým italským otcem, který tam vlastnil tři diskotéky. Když jsem byla malá,
tak jsem půl roku žila v Teplicích a půl
roku v Itálii. Na severu Čech jsem měla
babičku a dědečka a další příbuzné.
Když jsem začala chodit do školy, tak
jsem byla devět měsíců v Itálii a tři měsíce v Teplicích na prázdniny.
Žijete v Mexico City, jaké to tam je?
Úžasné! Češi si myslí, že Mexiko je pouze sombrero, kaktus a tequila. Ale tak to
není. V aglomeraci Mexico City žije
20 milionů lidí, je tam toho na malém
prostoru strašně hodně. Je to metropole
složená z mnoha částí, malých městeček a každé má jiný charakter. V centru
to vypadá třeba jako v Los Angeles, potkáte tam lidi, kteří běhají v parku a podobně. O pár stanic metra dál si zase připadáte jako na pustém venkově.

Barbara Fava
Narodila se před 29 lety v Miláně
italskému otci a české matce.
Mluví šesti jazyky – česky, italsky,
anglicky, francouzsky, španělsky
a německy.

Jak jste se ocitla v Mexiku?
Moje dobrá kamarádka je Mexičanka.
Seznámily jsme se, když ona dělala inženýrku v Itálii u Ferrari a Lamborghini. Pak tam skončila a vrátila se do Mexika. Já v té době byla v Los Angeles a
říkala jsem jí, že mě to tam už nudí a že
chci poznat něco nového. Ona mě pozvala do Mexika. Žiji tam už půl roku.

snímky by měly v nejbližší době vyjít
i v mexickém vydání časopisu Playboy.
Měla byste tam mít celou svou sérii
fotek a stát se playmate?
Ano, je to tak. Zatím jsem se tam objevila jen v jednom komiksu ze zákulisí
Playboye. Nejdříve jsem měla dělat jen
zajíčka (modelka se zaječíma ušima –
pozn. red.) pro známou rockovou kapelu Molotov, ale mezi ostatními třemi
modelkami jsem tam díky svému tetování hodně vyčnívala. Proto budu mít samostatnou sérii fotek ve známém pánském časopise.

Město hazardu a zábavy Los Angeles vás už nudilo?
Když tam jedete jako turista na čtrnáct
dní, tak je to skvělé místo. Na delší žití
to ale není, to byste musel být milionář.
Ale musím se pochlubit, že jsem tam natočila i dva filmy. Ve snímku „The Boss“
jsem hrála bodyguardku a v „In the Company of strangers“ jsem byla striptérka.
Tento film měl premiéru v březnu v Los
Angeles, ale já jsem dala přednost tomu
být s mamkou v Teplicích.
Podle vaší image bych si tipnul, že
máte hodně ráda zpěvačku Pink. Je
to tak? Dokonce své dýdžejské jméno Barbar!na si píšete s vykřičníkem, stejně jako P!nk.
Když se moji rodiče rozcházeli, tak se
moje maminka vrátila do Teplic a pro
mě to bylo ve třinácti letech složité období. Začínala jsem v té době skládat
muziku a dělat dýdžejku a tehdy jsem
začala poslouchat zpěvačku Pink, která
měla také podobně těžký rodinný život,
když byla dítě.
Jak se vám jako dýdžejce daří?
Dělám elektronický punk a rock, jedna
má písnička v tomto stylu muziky byla
i v popředí mexické hitparády.
Jak jste se dostala k modelingu?
Jako dýdžejku si mě pořád všichni fotili

Viděl jsem i některé vaše odvážné
fotografie, kde jste nahá. S tím nemáte problém?
Modelku už dělám deset let, takže za tu
dobu jsem nějaké nahaté fotky udělala.
Vaším koníčkem byly vždycky motorky. Dnes často vystupujete jako
kaskadérka, co přesně děláte?
Já sama také řídím motorku, ale nejčastěji dělám různé akrobatické cviky
s mým přítelem, což je velmi složité.
Musíte totiž být hodně sehraní, a když
dělám například stojku na motorce při
rychlosti 100 kilometrů za hodinu, tak
si nesmíme dovolit udělat chybu. Od
března do prosince jezdíme s naší kaskadérskou show turné po Mexiku
a Americe.

Barbara si nechala udělat první tetování v Itálii, když jí bylo 18 let. To
poslední má rok staré a je z Kalifornie.
FOTO | LEONEL MARTINEZ
a já už odmala ráda pózovala. Dnes dělám fotomodelku pro různé značky oblečení a šperků, módní přehlídky a mé

Modelka, kaskadérka a také dýdžejka – to vše je Barbara Fava, která se díky své mamince cítí doma v Teplicích.

Už jste měla nějaké zranění?
A ne jen jedno (krouží nejdříve rukou
v rameni a pak zápěstím, přitom se ozývá hlasité křupání).

FOTO | LEONEL MARTINEZ A ARCHIV BARBARY FAVA
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ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po severním Vietnamu 10.20 Postřehy
odjinud 10.30 Hobby naší doby 10.55
Kousek nebe

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Rukojmí 2. Seriál (USA, 1993-1998)
14.45 Vzhůru dolů!
15.05 Kojak III
Opožděná spravedlnost. Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.55 Tlusťoch
Falešná stopa. Krimiseriál
(N, 2005-2012)
16.45 Cestománie
17.10 Besipky: Nehody mladých řidičů
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Vyprávěj
Něco končí, jiné začíná. Seriál
(ČR). Hrají R. Vojtek, A. Kerestešová, V. Freimanová a další
20.55 Gejzír
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Máte slovo s M. Jílkovou
22.25 Motiv
Ten, co vyvázl. Krimiseriál
(Kan., 2013)
23.05 Kriminálka Paříž
23.55 AZ-kvíz
0.40 Kriminalista
1.40 Padající květináč
2.05 Dobré ráno
4.35 Designtrend

NOVA
5.55
8.55
9.10
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.20
14.20
15.15
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

21.35
22.15

0.55

1.40
2.15
3.00
4.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2828)
Výměna manželek
Dva a půl chlapa IX (15)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy II (3)
Daniela. Krimiseriál (USA, 2004)
Beze stopy IV (6)
Černá vdova. Krimiseriál
(USA, 2005)
Mentalista IV (4)
Kolo, kolo mlýnský. Krimiseriál
(USA, 2011)
Ordinace v růžové zahradě 2 (278)
Dva a půl chlapa IX (16)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XII (6)
Ulice (2829)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Ordinace v růžové zahradě 2 (578)
Překvapení za překvapením. Seriál
(ČR, 2015). Hrají Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský a další
Prásk!
Minority Report
Akční film (USA, 2002). Hrají
T. Cruise, M. von Sydow, C. Farrell,
S. Mortonová, N. McDonough
a další. Režie S. Spielberg
Kriminálka Las Vegas XII (6)
Obludárium. Krimiseriál (USA,
2011). Hrají T. Danson, M. Helgenbergerová, J. Foxová a další
Novashopping
Mentalista IV (4)
Áčko
Ordinace v růžové zahradě 2 (278)
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7.25
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Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (5)
Divácké zprávy
M*A*S*H (111, 112)
To je vražda, napsala IV (8)
Ukradený příběh. Krimiseriál
(USA, 1984)
Julie Lescautová IX (1)
Riziko povolání. Krimiseriál (Fr., 2011)
Wolffův revír IV (1)
Konec léčby. Krimiseriál (N, 1997).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz a další
Komisař Rex II (12)
Smrtelná dávka. Krimiseriál
(N/Rak., 1994). Hrají T. Moretti,
W. Bachofner, K. Markovics a další
Doktor z hor: Nové příběhy II (9)
Mateřské instinkty. Seriál
(N, 2009). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další
Rosamunde Pilcherová: Křídla
naděje
Romantický film (N, 2006). Hrají
O. Boysen, D. Kornerová, S. Poljakoffová a další. Režie D. Kehler
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatby v Benátkách (69)
Tajná oslava. Seriál (ČR, 2015).
Hrají P. Hřebíčková, O. Veselý,
A. Vránová, P. Kostka a další
Kdo je kdo?
Ano, šéfe!
Právo a pořádek XVI (21)
Pomsta. Krimiseriál (USA, 2006)
Slunečno, místy vraždy III (5)
Spravedlnost v krvi II (16)
To je vražda, napsala IV (8)

6.00 Batman: Odvážný hrdina II (17, 18) 6.45 Show
Médi Bédi 7.15 Lovci zločinců (16) 8.05 Gilmorova
děvčata VI (22) 9.00 Beze stopy IV (5) 9.50 Odložené případy II (2) 10.40 Susedia (9, 10) 12.10 Lovci
zločinců (17) 13.05 Nebezpečná identita (4) 13.50
Gilmorova děvčata VII (1) 15.05 Muž v hnědém obleku 16.55 Nebezpečná identita (5) 17.50 Susedia
(11, 12) 19.05 Gilmorova děvčata VII (2) 20.00
Námořní vyšetřovací služba IX (21, 22) 21.45
(K)Lamač srdcí 23.50 Zachraň mě V (6)

Prima cool
7.50 Bořiči mýtů II (1) 8.50 Teleshopping 9.15 Futurama VII (1) 9.45 Úplně normální (13) 10.15 Kdo přežije: Samoa (7) 11.15 Vzdušné souboje: Kdo s koho
(1) 12.15 Výjimeční II (11) 13.15 Úplně normální (14)
13.45 Simpsonovi XIII (8-10) 15.15 Teorie velkého
třesku VII (3) 15.40 Futurama VII (2) 16.10 Bořiči
mýtů II (2) 17.15 Hvězdná brána VII (5) 18.15 Lovci
zážitků 18.50 Simpsonovi XIII (11-13) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku VII (4) 22.00
Total Recall, akční sci-fi film (USA, 1990) 0.15 Cesty
k úspěchu 0.30 Wilfred II (5) 0.55 Výjimeční II (11)
1.45 Wilfred II (5) 2.10 Total Recall, akční sci-fi film
(USA, 1990) 3.55 Lovci lebek II (6)

Prima love
11.55 Máte doma uklizeno? II (5) 12.25 Mrcha od
vedle II (15) 12.55 Deník zasloužilé matky V (14)
13.25 Jak jsem poznal vaši matku V (15, 16) 14.25
Komisař Rex II (11) 15.25 Diagnóza vražda VI (15)
16.25 Policie Hamburk VIII (7) 17.20 Jamie vaří
doma II (2) 17.55 Výměna manželek USA VIII (13)
18.55 Deník zasloužilé matky V (15) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku V (17, 18) 20.15 Rizzoli & Isles:
Vraždy na pitevně V (5) 21.20 Sběratelé kostí VII
(6) 22.15 Sex ve městě VI (11) 22.50 Lovci zážitků
23.25 Po krk v odpadcích II (11) 0.25 Sex ve městě
VI (11) 1.05 Volejte Věštce 3.15 Policie Hamburk VIII
(7) 4.00 Nespoutaný anděl (191) 4.40 Alisa - Jdi za
svým srdcem (167)

pátek 22. května 2015
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Tlusťoch 9.50 Na cestě
po Buenos Aires 10.35 Kluci v akci
11.05 Vyprávěj

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Doktorka Quinnová IV
Oko za oko. Seriál (USA, 1993-1998)
15.00 Zítra to roztočíme, drahoušku...!
Komedie (ČR, 1976)
16.35 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Míň je víc
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Kouzla králů
Pohádka (ČR, 2008). Hrají
P. Tenorová, M. Kraus, M. Slaný,
J. Abrhám, L. Šafránková. Režie
Z. Zelenka
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Všechnopárty
22.30 Kolo plné hvězd
23.25 Profesionálové
Kuželky. Krimiseriál (VB, 1977).
Hrají M. Shaw, L. Collins, G. Jackson a další. Režie B. Wickers
0.20 AZ-kvíz
0.45 Motiv
Ten, co vyvázl. Krimiseriál (Kan.,
2013). Hrají K. Lehmanová, L. Ferreira, B. Penny, L. Hollyová,
R. R. Cross a další
1.25 Pod pokličkou
1.45 Zahrada je hra
2.10 Dobré ráno
4.40 Designtrend
4.55 13. komnata Barbary Lukešové
5.20 Postřehy odjinud

NOVA
5.55
8.55
9.10
10.05
11.25
11.50
12.00
12.25
13.20
14.20
15.15
16.35
17.00
17.30
18.30
19.30
20.20

22.05

0.25

1.10
1.55
2.25
3.20
4.10

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2829)
Ordinace v růžové zahradě 2 (578)
Dva a půl chlapa IX (16)
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Odložené případy II (4)
Barák. Krimiseriál (USA, 2004)
Beze stopy IV (7)
Nevinní. Krimiseriál (USA, 2005)
Mentalista IV (5)
Krev a písek. Krimiseriál (USA, 2011)
Ordinace v růžové zahradě 2 (279)
Dva a půl chlapa IX (17)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Las Vegas XII (10)
Ulice (2830)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Jak se budí princezny
Pohádka (ČR, 1977). Hrají M. Horáková, J. Hrušínský, J. Sovák,
M. Dvorská, V. Menšík a další.
Režie V. Vorlíček
Iron Man 2
Akční film (USA, 2010). Hrají
R. Downey ml., G. Paltrowová,
D. Cheadle, S. Johanssonová,
S. Rockwell. Režie J. Favreau
Kriminálka Las Vegas XII (10)
Potíže s genetikou. Krimiseriál
(USA, 2011). Hrají T. Danson,
M. Helgenbergerová, J. Foxová,
G. Eads, P. Guilfoyle
Mentalista IV (5)
Novashopping
Prásk!
DO-RE-MI
Ordinace v růžové zahradě 2 (279)
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Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club (6)
Divácké zprávy
M*A*S*H (112, 113)
To je vražda, napsala IV (9)
Hotel Rajská zahrada. Krimiseriál
(USA, 1984)
Julie Lescautová IX (2)
Zlatá mládež. Krimiseriál (Fr., 2011)
Wolffův revír IV (2)
Malá smrt. Krimiseriál (N, 1997)
Komisař Rex II (13)
Tři vteřiny do smrti. Krimiseriál
(N/Rak., 1994)
Doktor z hor: Nové příběhy II (10)
Pád. Seriál (N, 2009). Hrají H. Sigl,
H. Ruprecht, M. Baumgartnerová
a další
Rosamunde Pilcherová: Roztoužená srdce
Romantický film (N, 2009). Hrají
D. Zichová, J. Horst, K. Wildbolz
a další. Režie S. Bartmann
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Doba ledová 4: Země v pohybu
Animovaný film (USA, 2012)
A-Team: Poslední mise
Akční komedie (USA, 2010). Hrají
L. Neeson, B. Cooper, S. Copley
a další. Režie J. Carnahan
Pistolník
Western (USA, 1950). Hrají
G. Peck, H. Westcottová, M. Mitchell, J. Parkerová, K. Malden
a další. Režie H. King
To je vražda, napsala IV (9)
Wolffův revír IV (2)

5.15 Svět Nova Cinema 6.00 Batman: Odvážný hrdina II (19, 20) 6.45 Show Médi Bédi (37, 38) 7.10 Lovci
zločinců (17) 8.00 Gilmorova děvčata VII (1) 8.50
Beze stopy IV (6) 9.40 Odložené případy II (3) 10.30
Susedia (11, 12) 12.00 Nebezpečná identita (5) 12.45
Gilmorova děvčata VII (2) 14.00 Bláznivá komedie 3
15.55 Muž zázraků 18.05 Sluneční šíp 20.00 Nekecej
a pádluj 21.55 Samec, romant. komedie (USA, 2009)
23.50 Zachraň mě V (7), seriál (USA, 2010) 0.35
Samec, romant. komedie (USA, 2009)

Prima cool
6.25 Hvězdná brána VII (5) 7.35 Bořiči mýtů II (2)
8.55 Futurama VII (2) 9.25 Úplně normální (14)
9.55 Kdo přežije: Samoa (8) 10.55 Autosalon 12.15
Výjimeční II (12) 13.15 Úplně normální (15) 13.45
Lovci zážitků 14.15 Simpsonovi XIII (11-13) 15.45
Teorie velkého třesku VII (4) 16.15 Futurama VII (3)
16.45 Bořiči mýtů II (3) 17.50 Hvězdná brána VII (6)
18.50 Simpsonovi XIII (14) 19.20 Simpsonovi XIII
(15) 19.50 Simpsonovi XIII (16) 20.15 Kurýr II (5)
21.20 Kurýr II (6) 22.20 Obr lidožrout, horor
(USA/Kan., 2008) 0.15 Chvění 3, hororová komedie
(USA, 2001) 2.20 Dexter VI (5) 3.10 Chvění 3, hororová komedie (USA, 2001)

Prima love
8.55 Rosamunde Pilcherová: Křídla naděje 10.55
Paničky z Beverly Hills (15) 11.55 Máte doma uklizeno? II (6) 12.25 Mrcha od vedle II (16) 12.55 Deník
zasloužilé matky V (15) 13.25 Jak jsem poznal vaši
matku V (17, 18) 14.25 Komisař Rex II (12) 15.25
Diagnóza vražda VI (16) 16.25 Policie Hamburk VIII
(8) 17.20 Jamie vaří doma II (3) 17.55 Výměna
manželek USA VIII (14) 18.55 Deník zasloužilé
matky V (16) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku V
(19, 20) 20.15 Naše rodinná svatba, komedie (USA,
2010) 22.40 Sex ve městě VI (12) 23.25 Famílie V
(21) 0.20 Sex ve městě VI (12) 1.05 Volejte Věštce
3.15 Policie Hamburk VIII (8) 4.00 Nespoutaný
anděl (192) 4.40 Alisa - Jdi za svým srdcem (168)
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Ondřej Brzobohatý bez proudu
Televizní stanice Óčko
připravuje koncert
zpěváka a skladatele
Ondřeje Brzobohatého.
ČR | „Žádný playback, žádná přetvářka,
žádná elektronika. Čistá muzika!“ To je
heslo série koncertů, která divákům servíruje hudbu jejich oblíbených interpretů v té nejsurovější podobě.
V úterý 9. června 2015 se v prostorách pražského Retro Music Hall představí populární zpěvák a skladatel Ondřej Brzobohatý v doprovodu své kapely a pozvaných hostů. Záznam z koncertu vyjde na CD a DVD na podzim 2015.
Ondřej Brzobohatý se stane v pořadí
již 14. účinkujícím, který vystoupí
v rámci nevšedního projektu hudební
stanice ÓČKO s názvem G2 Acoustic
Stage. Série nabízí nevšední atmosféru,
kdy jsou přítomní diváci doslova na dosah ruky od vystupujících umělců a vytváří tak velice intimní atmosféru.
„Máme za sebou skoro 50 zastávek
Identity Tour, zbývá už jenom několik
koncertů na Slovensku a tohle je možINZERCE

Padesátku koncertů svého Identity Tour má za sebou zpěvák a skladatel Ondřej Brzobohatý. Teď ho čeká akustické vystoupení.
FOTO | ARCHIV MAFRA
nost se konečně zastavit a připomenout
si, co všechno se událo od vydání alba
Identity v dubnu minulého roku,“ říká
Ondřej Brzobohatý. „Rozhodli jsme se
pravidla programu si trošku upravit tak,
abychom se především všichni dobře bavili a diváci zažili nezapomenutelný večer. Víc neprozradím,“ dodává zpěvák.

Nedílnou součástí vystoupení je
účast hostujících zpěváků a hudebníků.
Už ví Ondřej, kdo se objeví po jeho
boku 9. června v pražském „Retru“?
„K mé velké radosti přijal pozvání
skvělý slovenský zpěvák a kytarista Peter Cmorík a úplnou premiérou bude
společné živé vystoupení s Johny Ma-

chettem,“ uzavírá Ondřej Brzobohatý.
Na premiéru se těší i Johny Machette:
„Akustické koncerty mám strašně rád.
Díky kapele mám možnost se ukázat
v jiném světle, než mě moji fanoušci
znají. Beru to jako ideální příležitost
představit své nové album a poprvé tak
zahrát společnou skladbu Spasitelé
s Ondrou Brzobohatým.“
Na co se mohou diváci těšit od českého rappera Johnyho Machetta na G2
Acoustic Stage?
„Největší překvapení bude absence
DJe. Celé vystoupení bude speciální
tím, že veškeré instrumentály, které
jsou z většiny dělané na počítačích,
musí zahrát živé nástroje, a ne DJ. To
celé skladbě dodá jinou atmosféru.“
Přestože jsou koncerty neveřejné, diváci budou mít šanci soutěžit o volné
vstupenky ve vysílání ÓČKA a na Facebooku Ondřeje Brzobohatého. Záznam
z koncertu vyjde v audio i video podobě, na CD a DVD nosičích, na podzim
2015. Více informací naleznete na
acoustic.ocko.tv
Hudební stanice ÓČKO, ÓČKO
GOLD a ÓČKO EXPRES jsou součástí
multimediální skupiny MAFRA. (jv)
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Tajenka: nemocem a svízelům.

INZERCE

VOLEJTE
ZDARMA

NABÍDKA
DUBEN / KVĚTEN 2015

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

KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY
A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ
1. NÁKUP produktů V AKCI
2. 10 min. do všech sítí ZDARMA
3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ
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Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník
může získat max. 1 odměnu denně.
Akce platí od 1.4.2015 do 31.5.2015 ve vybraných prodejnách
sítě COOP.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz
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Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera
ČÍSLO PRODEJNY (Např.: COOP 02042015 12345)
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TÉMA: Velká cenová
mapa bytů v Česku
Rekordně levné
hypotéky a neustále
doplňovaná nabídka
„superlevných“ bytů
stojí za prodejním
růstem. Garsonku v
Praze koupíte už za 1,5
milionu.
ČR | Developeři se radují. Stavebnictví
se pomalu vrací na předkrizovou úroveň. Loni se v Česku podle údajů Českého statistického úřadu dokončilo 23 881
bytů včetně těch v rodinných domech.
Z toho jen v Praze našlo majitele celkem 5 950 nových bytů. Letos se očekává dokonce až 6 000 prodaných nových
bytů v Praze. Uvádí to nové vydání týdeníku Téma, které právě dnes vychází.
Za prodejním růstem stojí lepšící se
ekonomická situace obyvatel České republiky, rekordně levné hypotéky a neustále doplňovaná nabídka takzvaných
superlevných bytů. Ty se prodávají vůbec nejvíce, jelikož se pohybují v cenové hladině okolo 45 tisíc korun za metr
čtvereční.

Nejvíce kupují byty
třicátníci

„

Byty nejvíce
kupují lidé
mezi 30 až 39 lety. Asi
pětina zájemců jsou
cizinci. Hlavně Slováci
a lidé ze zemí bývalého
Sovětského svazu.

Týdeník TÉMA vychází každý pátek. Na pultech stánků je za 25 Kč,
ale zkuste elektronické předplatné, dostanete měsíční slevu.

INZERCE

pro všechny

- seriózní jednání a rychlé
- bez poplatků
- bez volání na 900.....

Tel.: 777 069 118

Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

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

Lidé chtějí mít klid
a blízko do parku
Cena zůstává u zájemců o bydlení stále
rozhodujícím kritériem. Kupující dále
berou v potaz blízkost parků a klid v lokalitě. Svou roli hraje i dopravní dostupnost. Naopak celkovou technickou kvalitu projektu lidé paradoxně příliš neřeší. Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám je výhodnější byt koupit než si ho
pronajímat.
Jak se v Česku pohybují ceny nemovitostí? Velkou cenovou mapu najdete v pátečním vydání týdeníku
Téma.

Garsonku dnes koupíte v Praze za 1,5
milionu, 2+kk vyjde na 1,8 až 2 miliony

PŮJČKY

a třípokojový byt seženete pod 3 miliony korun.
Nejvíce byty podle developerů kupují lidé mezi 30 až 39 lety. Zhruba pětina zájemců jsou cizinci, hlavně Slováci a lidé ze zemí bývalého Sovětského
svazu. Důležité také je, že výrazný vliv
na výběr bydlení mají ženy. Vyplývá
to ze statistik pěti největších českých
developerů.

Test MF DNES:
co je na obale,
ještě nemusí
být také uvnitř

Nekoukejte jen na obaly, ale i na výpis složení výrobku.
FOTO | MAFRA
ČR | Velký obrázek ovoce na obalu
čaje, bonbonů nebo jogurtu ještě neznamená, že je vyobrazné ovoce skutečně uvnitř. Odhalil to Test
MF DNES, který se zaměřil na složení výrobků. Místo skutečného ovoce
bývá v potravinách jen umělá ovocná příchuť, nebo se jeho množství ve
výrobku pohybuje v desetinách procenta. Například ovocný čaj s obrázkem pomeranče obsahuje nejvíce
jablek, následuje, ibišek, kyselina citronová, kořen čekanky, aroma, šípek
a jen 0,5 % pomerančové kůry.
Jak dopadly výrobky, které kupujete, a na jaké finty výrobců si
dát pozor, čtěte v úterní MF DNES.
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Společná advokátní
a realitní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
vykoupí či zprostředkuje
prodej nemovitostí.
Dluhy, právní vady
a exekuce vyřešíme.

www. nemovitosti-vykup.info
Tel.: 774 335 502

Soutěžte
o nový vůz
ŠKODA Fabia Combi

Testovací jízdy Fabia 2015
Přímo k vám míří nová, nepřehlédnutelná generace modelů ŠKODA Fabia a Fabia Combi s nákladem
zábavy pro vaši rodinu a nealko nápojem Kofola jako dárkem ke každé testovací jízdě. Kromě
skvělých zážitků můžete vyhrát i nový vůz ŠKODA Fabia Combi. U nás to bude stát za to!
Těšíme se na vás:
23. 5. 2015, přírodní divadlo na Konopišti,
při příležitosti Hasičského dne

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů
Fabia: 3,4–4,8 l/100 km, 88–110 g/km

Oficiální partneři projektu:

testovacijizdyskoda.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
VEROLD Benešov, spol. s r.o., Červené Vršky 1490, Benešov
Tel.: 317 711 710, www.veroldbenesov.cz

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

32 15. května 2015

Benešovsko

Překvapená Sázava útočí na čelo

„

Fotbalisté Sázavy ještě
nedávno působili jen
v okrese. Nyní nejsou
daleko od nečekaného
postupu do krajského
přeboru.

„Nemyslím si, že bychom odehráli
špatný zápas. Samozřejmě první poločas nebyl podle našich představ. Kluci
po přestávce zabrali, hra se také zlepšila. Celkově jsem s výkonem spokoje-

Hrajeme
pouze
s místními kluky, takže
by se musely přivést
dvě tři posily, ale to je
maličkost.

PETR PROCHÁZKA ML.
SÁZAVA | Na začátku letošní sezony si
fotbalisté Sázavy dali jasný cíl: nehrát
o záchranu, ale držet se středu tabulky.
A nyní, pět kol před koncem 1. A třídy,
jsou na třetím místě a na první Mnichovo Hradiště pohlíží se ztrátou pěti bodů.
„Určitě jsme nepomýšleli na to, že bychom mohli hájit přední příčky. Ale
jsme realisté. Pět bodů sice vypadá jako
malý náskok, ale Mnichovo Hradiště
má velmi kvalitní kádr a nemyslím si,
že ztratí tolik bodů. Postupu bychom se
ale na sto procent nebránili,“ řekl trenér
Pavel Chuchla.
V Sázavě v posledních letech stabilizovali kádr a to je možná klíč k úspěchu. Při postupu by se samozřejmě muINZERCE

V této sestavě vyhráli fotbalisté Sázavy svůj poslední zápas 1. A třídy proti
Luštěnicím.
FOTO | FK SÁZAVA
sel tým o pár hráčů doplnit, ale to by problém podle trenéra Chuchly nebyl. „Hrajeme pouze s místními kluky, takže by
se musely tak dvě až tři posily přivést,
ale to je maličkost. Hoši mají k fotbalu
výborný přístup a jsem rád, že s nimi

můžu pracovat,“ uvedl kouč. V posledním utkání si Sázava poradila na domácím pažitu s Luštěnicemi 3:1. I když
první poločas nedopadl nejlépe, tým se
semkl a výsledek utkání třemi brankami zvrátil.

ný, i když výsledek mohl být i lepší,“
řekl Chuchla.
Tréninky mají v Sázavě v týdnu většinou pouze dva, a to hlavně z důvodu,
že hráči chodí do práce. Také je v týmu
pár dojíždějících a ti by více tréninků
nestíhali. „V létě nechystáme žádné
soustředění, nikdy mimo Sázavu nejezdíme. Vždy uspořádáme nějaký turnaj,
hrajeme přátelská utkání. Panuje u toho
skvělá atmosféra,“ dodal na závěr
dobře naladěný Pavel Chuchla.

